
O Município de São Mateus permanece pela terceira semana seguida no 'ris-
co alto" e as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus pratica-

mente são as mesmas. 
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SÃO PAULO – O Conselho 
Estadual de Defesa da Criança e 
do Adolescente (CEDCA) in-
formou que publicará em seu 
site nota técnica sobre todos os 
procedimentos que devem ser 
adotados em casos de agressão 
contra menores de idade. O tex-
to será submetido à assembleia 
plena do conselho para aprova-
ção.

O presidente da instituição, 
Carlos André Moreira dos San-
tos, disse que o tema é pauta 
prioritária da instituição. “Além 
de ser um órgão deliberativo e 
scalizador, o conselho estadual 
é um órgão de controle social 
que vai acolher as denúncias e 
cobrar das autoridades compe-
tentes, para que sejam tomadas 
as devidas providências”, acres-
centou.

Pessoas com suspeita de que 
uma criança está sendo vítima 
de maus-tratos podem denunci-
ar o caso aos conselhos tutela-
res, às polícias Civil e Militar, ao 
Ministério Público e também 
pelo canal Disque 100, da Secre-
taria de Direitos Humanos da 
Presidência da República.

O professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC Rio), Daniel Mon-
nerat, especializado em psiquia-
tria infantil, explicou que, dife-
rentemente de pacientes adul-
tos, uma criança vítima de vio-
lência pode apresentar quadros 
de depressão e ansiedade. Além 
de perda de interesse em ativida-
des antes prazerosas e humor 
deprimido, esses quadros po-
dem ser caracterizados por au-
mento de irritabilidade, isola-
mento social, alterações de sono 
e no apetite.

Monnerat esclareceu que as 
crianças podem passar a comer 
mais ou menos, como uma atitu-
de compensatória para suprir a 
ansiedade, por exemplo, de esta-
rem sofrendo agressões verbais 
ou físicas. Esses são, segundo o 
especialista, os principais pon-
tos que devem ser observados.

“A criança pode apresentar, 
indiretamente, esses sinais ou 
sintomas, mostrando que é pre-
ciso investigar e esclarecer se 
essas agressões podem estar 

Governador assina
Projeto de Lei que
autoriza benefício
para aquisição de
computadores
por professores

VITÓRIA – O governa-
dor do Estado, Renato Casa-
grande, assinou, nessa quin-
ta-feira (15), o Projeto de 
Lei que autoriza a conces-
são do benefício de R$ 5 
mil para aquisição de com-
putadores para os professo-
res da Rede Estadual. O 
benefício, que será conce-
dido por meio da Secretaria 
da Educação (Sedu), tam-
bém estabelece uma ajuda 
de custo mensal de R$ 70 
para apoio à contratação do 
plano de internet. A matéria 
foi encaminhada para análi-
se e votação pela Assemble-
ia Legislativa.

Em vídeo divulgado nas 
redes sociais, Casagrande 
relembrou que o anúncio do 
benefício foi feito em feve-
reiro, mas que foram neces-
sários ajustes legais. “Enca-
minhamos agora esse pro-
jeto à Assembleia Legislati-
va, autorizando que o Esta-
do faça um depósito na con-
ta do professor para a com-
pra de um equipamento 
novo. Além da ajuda de cus-
to para o pagamento de in-
ternet de 2021 até 2024. É 
mais uma ação para que 
possamos melhorar a quali-

dade da educação no Espíri-
to Santo”, disse o governa-
dor.

O secretário de Estado 
da Educação, Vitor de Ange-
lo, ressaltou que os equipa-
mentos vão proporcionar 
uma melhor condição de 
trabalho aos professores, 
em especial, neste momen-
to da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19).

“Demoramos um pouco 
mais de tempo do que gosta-
ríamos, desde o anúncio, 
porque precisamos fazer 
alguns ajustes, dentre eles, 
quero registrar dois: primei-
ro, o aumento do auxilio 
internet de R$ 50 para R$ 
70, observando o preço pra-
ticado pelas operadoras. O 
outro, é que anunciamos, na 
época, que os professores 
efetivos receberiam o crédi-
to em conta, e os em desig-
nação temporária seriam 
contemplados com compu-
tadores que estávamos com-
prando. Após esses ajustes, 
nós entendemos que seria 
importante comtemplar to-
dos os professores, efetivos 
e em designação temporária 
com o crédito em conta”, 
explicou Vitor de Angelo. 

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar
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Para adiantar a vacinação deste público, o governo do 
Estado vai utilizar a chamada "reserva técnica”.

ano que passa, de crianças sendo 
mais agredidas”.

Muitas vezes, a criança é 
tirada dos pais e devolvida aos 
avós, que são os agressores ini-
ciais do processo e aí começa 
tudo de novo, observou Gama. 
Ele assegurou que ninguém nas-
ce violento. A criança vai, ao 
longo do sofrimento de vários 
tipos, se tornar um adulto vio-
lento e até um homicida. “Como 
pode não se tornar, como essa 
criança que faleceu”, disse o 
pediatra, referindo-se ao meni-
no Henry Borel cuja mãe, Moni-
que Medeiros, e o namorado 
dela, vereador Dr. Jairinho, fo-
ram presos, investigados pela 
morte da criança.

Marco Gama armou que 
não só o número de óbitos por 
maus-tratos é grande, mas tam-
bém o de sequelados, envolven-
do sequelas físicas, de retardo 
do desenvolvimento físico, psí-
quico, cognitivo. “Tem criança 
que não consegue ter bom nível 
de aprendizado devido à violên-
cia que sofreu. É um processo 
gigantesco que acontece todos 
os dias”.

Para ele, o caso do menino 
Henry Borel ganhou visibilida-
de pelo fato de ser de família de 
classe média. O pediatra lem-
brou, entretanto, que a violência 
acontece em todas as classes 
sociais, todas as etnias, todas as 
religiões, e os pais são de todos 
os níveis de escolaridade. “To-
dos são violentos”.

PANDEMIA
Na análise do presidente do 

Departamento Cientíco de 
Segurança da SBP, embora não 
haja ainda estatísticas ociais, 
“seguramente” o número de 
violência contra crianças e jo-
vens cresceu durante a pande-
mia de covid-19. Marco Gama 
observou que a criança poderia 
pedir socorro a um vizinho, à 
professora ou a um colega na 
escola, a um padrinho com 
quem tenha proximidade afeti-
va. Mas, com o isolamento soci-
al imposto pela pandemia, a 
criança que sofre maus-tratos 
está limitada ou presa no ambi-
ente domiciliar.

As estatísticas mostram que, 
em 2018, 83% dos agressores 
foram o pai ou a mãe e que mais 
de 60% das agressões foram 
cometidas dentro das residênci-
as. “A pandemia propiciou o 
conjunto ideal para o agressor”. 
O mesmo ocorreu em relação às 
mulheres, com a expansão de 
feminicídios, destacou. “As 
agressões aumentaram durante 
a pandemia e as chances de defe-
sa das crianças diminuíram”.

Gama defendeu a criação de 
uma rede técnico-cientíca para 
combater os maus-tratos contra 
as crianças e adolescentes, “por-
que violência, como doença, é 
caso médico, mas como agres-
são, é caso de polícia”. É preci-
so, segundo o pediatra, tratá-la 
nas duas instâncias, interromper 
esse processo e cuidar precoce-
mente das vítimas.

Para Marco Gama, a rede de 
proteção aos menores tem de ser 
mais efetiva, mais ágil e conhe-
cer melhor a violência. Essa 
rede envolveria a SBP, a Justiça, 
a Polícia Civil, o Ministério Pú-
blico. A SBP tem um projeto 
nesse sentido, que começou a 
ser elaborado. Gama citou o 
caso da organização não gover-
namental (ONG) Dedica, da 
Associação dos Amigos do Hos-
pital de Clínicas de Curitiba, que 
há 13 anos atende crianças e 
adolescentes que vivem em situ-
ação de violência.

O benefício, que será concedido por meio da Se-
cretaria da Educação (Sedu), também estabelece 
uma ajuda de custo mensal de R$ 70 para apoio à 
contratação do plano de internet. A matéria foi 
encaminhada para análise e votação pela Assem-
bleia Legislativa.

AGRESSÕES CONTRA CRIANÇAS AUMENTARAM
NA PANDEMIA, DIZ ESPECIALISTA

acontecendo ou não”. Para o 
professor, quanto mais nova 
uma criança e mais cedo é víti-
ma de agressão, mais diculda-
de, muitas vezes ela tem de ver-
balizar o que esteja sofrendo. É 
preciso que pais e responsáveis 
tenham sensibilidade para en-
tender os sinais e sintomas de 
uma possível agressão contra os 
menores.

ACOMPANHAMENTO
De acordo com o médico, o 

tratamento psiquiátrico para 
uma criança vítima de maus-
tratos tem de ser particulariza-
do, caso a caso. “Porque não 
sabemos se essa criança que está 
sofrendo alguma agressão mo-
ral ou física já apresentava al-
gum diagnóstico psiquiátrico 
prévio”.

Ele disse que, de qualquer 
maneira, o acompanhamento 
tende a ser multiprossional. Ou 
seja, envolve acompanhamento 
psiquiátrico, “medicando ou 
não a criança, de acordo com os 
sintomas mais ou menos exube-
rantes que possam interferir de 
maneira mais incisiva na rotina 
de vida dela” e buscando apoio 
de psicólogos e pediatras. 
Acrescentou que sinais observa-
dos no exame físico ou na con-
sulta podem servir para que se 
faça uma intervenção que per-
mita interromper aquele proces-
so de agressão ao qual o menor 
esteja sendo submetido.

O presidente do Departa-
mento Cientíco de Segurança 
da Sociedade Brasileira de Pedi-
atria (SBP), Marco Gama, ar-
mou que as principais causas de 
morte em crianças acima de 1 
ano até os 19 anos de idade no 
país são violência e acidentes. 
“Não são as doenças infectocon-
tagiosas”. Advertiu que, em 
geral, as pessoas não têm essa 
visão. O pediatra avaliou, por 
outro lado, que as mortes por 
violência e acidentes são evitá-
veis, mas faltam ações para que 
esses números sejam reduzidos.

No período de 2010 a agosto 
de 2020, 103,149 mil crianças e 
adolescentes de até 19 anos de 
idade morreram vítimas de 
agressões no Brasil. Os óbitos 
por agressões e suas causas po-
dem ser conferidos no Sistema 
de Informações sobre Mortali-
dade, do Ministério da Saúde, 
obedecendo a Classicação 
Internacional de Doenças (CID-
10).

ATÉ 4 ANOS
Os números analisados pela 

SBP mostram que, entre 2010 e 
agosto do ano passado, 2,083 
mil crianças mortas por maus-
tratos estavam na faixa etária de 
zero a 4 anos de idade. Essa era a 
idade do menino Henry Borel, 
vítima de suposta violência em 
casa que o levou à morte, no 
último dia 8 de março.

Embora os números relativos 
a 2020 ainda sejam prelimina-
res, a análise da década revela 
que as agressões por meio de 
disparo de outra arma ou de ar-
ma não especicada lideram os 
óbitos entre crianças e jovens, 
totalizando 76,528 mil casos. 
Na faixa até 4 anos, esse tipo de 
agressão causou 386 mortes nos 
últimos dez anos. Em seguida, 
aparecem as agressões por meio 
de objeto cortante ou penetran-
te, com 10,066 mil mortes entre 
crianças e adolescentes de até 19 
anos.

De acordo com o Sistema de 
Informações sobre Mortalidade, 
do Ministério da Saúde, as 
agressões por meios não especi-
cados foram as causas de 451 
mortes de crianças até 4 anos no 
período investigado, seguidas 
por agressões por meio de obje-
to contundente (254), por outras 
síndromes de maus-tratos (190) 
e por agressões por meio de obje-
to cortante ou penetrante (164).

VIOLÊNCIA É DOENÇA
Marco Gama esclareceu que 

embora a mortalidade seja alta, 
o número de vítimas de agressão 
é muito superior. Em 2018, por 
exemplo, foram 140 mil crian-
ças e adolescentes agredidos. 
“Isso é subnoticado”, disse. O 
total de crianças de zero a 4 anos 
de idade foi de 32 mil, “também 
subnoticado”, nesse ano. “É 
um número crescente, a cada 

Maus-tratos devem ser denunciados a órgãos como os 
conselhos tutelares.
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SÃO MATEUS – O Gover-
nador Renato Casagrande 
(PSB) anunciou no início da 
noite desta sexta-feira (16), 
mais uma atualização do mapa 
de risco da Covid-19 que norte-
ia o Estado no enfrentamento 
da pandemia em decorrência 
do novo coronavírus. A vigên-
cia deste mapa acontece entre a 
próxima segunda-feira (19) e 
domingo (25).

O Município de São Mateus 
permanece pela terceira sema-
na seguida no 'risco alto" e as 
medidas restritivas de combate 
ao novo coronavírus pratica-
mente são as mesmas. 

ABAIXO AS PRINCIPAIS 
RESTRIÇÕES:

Medidas sociais suspensas-
: está proibido a realização de 
eventos, visitação de unidades 
de conservação ambiental e 
funcionamento de parques mu-
nicipais. Cinemas, teatros, cir-
cos e similares estão suspensos 
presencialmente, mas podem 
funcionar no formato drive-in. 
Também estão suspensas ativi-
dades em espaços de lazer e 
recreação infantil, parques de 
diversão e similares.

Atividades de ensino: su-
spensão das atividades com a 
presença de alunos em todos os 
estabelecimentos de ensino das 
redes pública e privada, com 
exceção dos cursos relaciona-
dos à saúde e segurança públi-
ca.

Trabalho remoto: trabalha-
dores que atuam em área admi-
nistrativa, independente do 

SÃO MATEUS PERMANECE NO
RISCO ALTO PARA COVID-19

Morador do Bairro
Vitória é mais uma
vítima fatal 

SÃO MATEUS – O Mu-
nicípio de São Mateus regis-
trou mais uma morte em de-
corrência do novo coronaví-
rus nesta sexta-feira (16). A 
vítima fatal era morador do 
Bairro Vitória e estava na 
faixa etária de 40 a 49 anos. 
Os dados estão no Painel 
Covid-19, gerenciado pela 
Secretaria Estadual da Saú-
de (Sesa).

São Mateus chegou a 
8.927 casos com 187 mortes 
desde o início da pandemia. 

Ao todo, foram 31.872 casos 
noticados, 25.501 testes 
realizados, 13.641 foram 
descartados, 9.304 suspeitos 
e 8.409 foram curados. A 
taxa de letalidade é de 2,1%.

O balneário de Guriri se-
gue liderando com 1.717 
casos conrmados, seguido 
do Sernamby com 618 e Ran-
cho de Telha que tem 538.

Os casos do sexo femini-
no lideram com 4.620 e o 
masculino acumula 4.307 
casos

VITÓRIA – Com redução no 
número de municípios no grau 
mais elevado de risco, também 
aumentou a quantidade de cida-
des em risco alto e moderado 
para a doença. Estado sem cida-
des em risco baixo.

Caiu o número de cidades do 
Espírito Santo em risco extremo 
para a Covid-19. Nesta sexta-
feira (16), o governador Renato 
Casagrande (PSB) anunciou o 
novo mapa de risco da doença, 
que terá vigência entre a próxima 
segunda-feira (19) e domingo 
(23).

O estado tem, na nova classi-
cação, 30 cidades em risco extre-
mo. São 12 cidades a menos em 
relação ao mapa de risco anterior, 
que vale até este domingo (18).

Com a redução no número de 
municípios classicado no nível 
de risco mais grave, também au-
mentou o número de municípios 
em risco alto e moderado. Agora, 
são 39 em risco alto, cinco a mais 
do que no anterior.

Já os municípios em risco 
moderado são nove: Conceição 
da Barra e Ibitirama, que já esta-
vam; Vila Pavão, Laranja da Ter-
ra, Itarana, Brejetuba, Iconha, 
Divino de São Lourenço e Dores 
do Rio Preto.

Não há cidades classicadas 
em risco baixo.

A matriz de risco de convivên-
cia considera no eixo de ameaça: 

CAI O NÚMERO DE CIDADES EM RISCO
EXTREMO PARA A CORONAVÍRUS NO ES

o coeciente de casos ativos por 
município dos últimos 28 dias, 
além da quantidade de testes rea-
lizados por grupo de mil habitan-
tes e a média móvel de óbitos dos 
últimos 14 dias. Já o eixo de vul-
nerabilidade considera a taxa de 
ocupação de leitos potenciais de 
UTI exclusivos para tratamento 
da Covid-19, isto é, a disponibili-
dade máxima de leitos para trata-
mento da doença. A estratégia de 
mapeamento de risco teve início 
em abril do ano passado.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:
Risco extremo: Águia Bran-

ca, Anchieta, Barra de São Fran-
cisco, Cachoeiro de Itapemirim, 
Cariacica, Castelo, Colatina, 
Domingos Martins, Ecoporanga, 
Guarapari, João Neiva, Linhares, 

Marataízes, Marechal Floriano, 
Mimoso do Sul, Montanha, Mu-
niz Freire, Muqui, Pancas, Pedro 
Canário, Pinheiros, Presidente 
Kennedy, Rio Bananal, Novo do 
Sul, Santa Teresa, São José do 
Calçado, Serra, Vargem Alta, 
Viana, Vila Velha e Vitória.

Risco alto: Afonso Cláudio, 
Água Doce do Norte, Alegre, 
Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, 
Apiacá, Aracruz, Atílio Vivác-
qua, Baixo Guandu, Boa Espe-
rança, Bom Jesus do Norte, Con-
ceição do Castelo, Fundão, Go-
vernador Lindenberg, Guaçuí, 
Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Itaguaçu, 
Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerô-
nimo Monteiro, Mantenópolis, 
Marilândia, Mucurici, Nova Ve-
nécia, Piúma, Ponto Belo, Rio 

Bananal, Santa Leopoldina, San-
ta Maria de Jetibá, São Domin-
gos do Norte, São Gabriel da 
Palha, São Mateus, São Roque do 
Canaã, Sooretama, Venda Nova 
do Imigrante e Vila Valério.

Risco moderado: Brejetuba, 
Conceição da Barra, Divino de 
São Lourenço, Dores do Rio Pre-
to, Ibitirama, Iconha, Itarana, 
Laranja da Terra e Vila Pavão.

FLEXIBILIZAÇÃO
No risco extremo, o comércio 

funciona nos dias de quarta a 
sexta-feira. Como será feriado na 
quarta-feira (21), o governador 
resolveu antecipar o dia de funci-
onamento do comércio para a 
terça.

Portanto, na próxima semana, 
o comércio nos municípios de 
risco extremo poderá funcionar 
na terça (20), quinta (22) e sexta 
(23). Os ônibus não circulam em 
dias de feriados.

Casagrande anunciou, ainda, 
que nos municípios de risco alto, 
será permitido o atendimento 
individual e presencial nas esco-
las. Nas cidades de risco modera-
do, continuam permitidas as ati-
vidades presenciais.

Os postos de gasolina passam 
a compor os serviços essenciais 
na próxima semana e podem fun-
cionar todos os dias e sem restri-
ção de horário.
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ramo de atividade, inclusive de 
administração pública direta e 
indireta, deverão atuar priorita-
riamente em trabalho remoto 
(de casa).

Agências bancárias: p-
odem funcionar apenas para 
saque de benefícios emergenci-
ais.

Academias: vedada a reali-
zação de atividades aeróbicas; 
limitação do número de alunos 
por área do estabelecimento 
com máximo de 20 pessoas por 
horário de agendamento, res-

peitando o limite de 15m² por 
aluno.

Comércio, bares e restau-
rantes: funcionamento do co-
mércio de rua, centros comer-
ciais e galerias das 10h às 18h, 
de segunda a sexta-feira, e aos 
sábados, até as 14h; shoppings 
de segunda 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 conveniên-
cia, também das 10h às 16h, 
sem consumo presencial; e 
funcionamento de bares segue 

suspenso.

Podem funcionar sem limi-
te de horário: farmácias, co-
mércio atacadista, distribuido-
ras de gás de cozinha e água, 
supermercados, minimerca-
dos, hortifrútis, padarias, lojas 
de produtos alimentícios, lojas 
de cuidados de animais e insu-
mos agrícolas, postos de com-
bustíveis, borracharias, oci-
nas de reparação de veículos 
automotores e bicicletas, esta-
belecimento de venda de mate-
riais hospitalares e casas loté-
ricas.

Profissionais da saúde
vítimas da coronavírus
podem receber
indenização de R$ 50 mil
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Das 78 cidades capixabas, 42 estão classificadas em 
risco extremo.

BRASÍLIA – O Governo 
Federal é obrigado a pagar 
uma indenização de R$ 50 mil 
a prossionais da saúde que 
se tornarem inválidos de for-
ma permanente após serem 
infectados pelo coronavírus . 
A mesma indenização é paga 
aos cônjuges, dependentes ou 
herdeiros dos trabalhadores 
que morrerem pela Covid-19 .

Em vigor desde 26 de mar-
ço, a Lei 14.128 prevê que os 
dependentes destas vítimas 
da pandemia, sendo menores 
de 21 anos, ou menores de 24 
anos que estejam cursando o 
ensino superior, tenham direi-
to a uma compensação a partir 
de R$ 10 mil, também paga 
pela União. 

O cálculo é feito com o 
valor de R$ 10 mil multiplica-
do pelos anos inteiros ou in-
completos que faltarem para 
cada dependente atingir 21 

anos ou 24 anos.
O direito vale para todos os 

prossionais de saúde reco-
nhecidos pelo Conselho Naci-
onal de Saúde (CNS). Também 
estão inclusos sioterapeutas, 
nutricionistas, assistentes soci-
ais, prossionais que traba-
lham com testagem em labora-
tórios de análise, agentes comu-
nitários de saúde, funcionários 
da limpeza em hospitais, moto-
ristas de ambulâncias, respon-
sáveis por necrotérios, covei-
ros e quaisquer outros prossi-
onais que estejam ligados, dire-
ta ou indiretamente, ao comba-
te à pandemia. 

Um levantamento feito 
com dados do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) mos-
tra que, de fevereiro de 2020 
até março de 2021, foram re-
gistradas 23.938 ações traba-
lhistas nas Varas do Trabalho 
com o assunto Covid-19.

O Município de São Mateus permanece pela terceira semana seguida no 'risco alto" e as medi-
das restritivas de combate ao novo coronavírus praticamente são as mesmas. 

O direito vale para todos os profissionais de saúde reco-
nhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Mãe entrega filho “suspeito
de tráfico” a polícia 

SÃO MATEUS – Uma mãe 
que convive em casa com o 
lho que, por sua vez, é suspei-
to de participar de uma quadri-
lha responsável pelo tráco de 
drogas na zona rural de São 
Mateus, na região de Nova 
Aymorés.

Esse, pelo menos, foi o des-
fecho que resultou de uma de-
núncia anônima recebida por 
uma guarnição da Polícia Mili-
tar, do 13º Batalhão, através da 
Força Tática, quando realiza-
vam policiamento preventivo.

A denúncia dava conta de 
que havia drogas e armas em 
uma residência. Sendo assim, 
os militares deslocaram ao en-
dereço precisamente informa-
do, a m de vericar a situação.

Na garagem da moradia 
indicada, os policiais avistaram 
um veículo já conhecido por ser 
utilizado na tracância de 
drogas na região. Dessa forma, 
foi feito contato com a morado-
ra, a qual, ao ser questionada 
sobre as denúncias, negou ter 
conhecimento dos fatos, mas 
assumiu que o veículo na sua 
garagem foi deixado por um 
amigo de seu lho.

A mulher ainda informou 
que seu lho estaria dormindo 
em um quarto e franqueou a 
entrada dos militares no quin-
tal, bem como solicitou buscas 
pelo imóvel, a m de verica-
rem a existência de ilícitos ali 
guardados sem seu consenti-
mento.
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SÃO MATEUS – Já estão 
no Município 50 mil testes de 
Covid, que a Prefeitura de 
São Mateus conseguiu gratui-
tamente junto à Receita Fede-
ral. O prefeito Daniel Santa-
na, que escalou a equipe de 
Secretaria de Planejamento, 
Captação de Recursos e De-
senvolvimento Econômico 
para resolver os entraves buro-
cráticos, determinou que os 
testes comecem pela popula-
ção dos bairros periféricos, e 
em seguida pela Zona Rural. 
A ação deverá ser iniciada na 
próxima semana.

De acordo com o secretário 
municipal de Sáude, Henrique 
Folador, os testes adquiridos 
são rápidos e estarão disponi-
bilizados nas Unidades de Saú-
de dos Bairros. Em algumas 
localidades serão instalados 
pontos de apoio para realiza-
ção dos testes. As datas das 
ações serão divulgadas via 
Imprensa e Site e Redes Socia-
is da Prefeitura de São Mateus.

O prefeito Daniel Santana 
determinou que os testes co-
mecem pela população dos 
bairros periféricos, e em se-
guida pela Zona Rural. A ação 
deverá ser iniciada na próxi-
ma semana.

PREFEITURA ADQUIRE 50 MIL TESTES
GRATUITOS E COMEÇA PELA PERIFERIA

PRF apreende 7
toneladas de camarão
sem nota fiscal

SÃO MATEUS – A Polí-
cia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu, na ma-
drugada desta quinta-feira 
(15), uma carga de cama-
rão sendo transportada sem 
os devidos cuidados sani-
tários e sem comprovação 
scal.

A apreensão ocorreu no 
km 57 da BR-101, na altura 
de São Mateus, no Norte 
do Espírito Santo, quando 
os policiais deram ordem 
de parada a um caminho-
neiro.

No momento da aborda-

gem, segundo a PRF, o mo-
torista não apresentou ne-
nhum tipo de comprovação 
scal do produto transpor-
tado.

Ao abrirem o comparti-
mento de cargas do veícu-
lo, os agentes se depararam 
com mais de sete toneladas 
de camarão seco, acondici-
onadas em sacos plásticos 
de 20 kg, sem os devidos 
cuidados sanitários.

O veículo cou retido e 
a equipe da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz) 
foi acionada.

SÃO MATEUS – A Prefe-
itura de Municipal e a Suzano 
Celulose acertaram os últi-
mos detalhes para dar início 
ao projeto de implantação da 
Horta Comunitária, que bene-
ciará as mais de mil famílias 

VILLAGE VAI GANHAR HORTA COMUNITÁRIA
do Bairro Village. O projeto 
será instalado ao lado do Bair-
ro, numa área de 1 hectare 
anteriormente utilizada como 
área de recuo, que será cedida 
pela empresa em regime de 
comodato.

Segundo Leonardo Conde, 
da Diretoria de Relações Cor-
porativas da Suzano, esse pro-
jeto é apenas o primeiro passo 
dentro de um processo de es-
treitamento de parceria entre 
a empresa e o Município, que 

trará inúmeros benefícios 
para a população de São Mate-
us.

“São Mateus, com quem 
temos ligações desde a déca-
da de 70, época de implanta-
ção da Aracruz Celulose no 
Estado, é hoje a segunda mai-
or base da Suzano, com mais 
de 1.000 colaboradores que 
aqui residem ou atuam, den-
tro do Município e nos muni-
cípios adjacentes. Temos um 
especial interesse em contri-
buir de todas as formas possí-
veis para trazer mais desen-
volvimento” – destacou Leo-
nardo.

Estiveram presentes à reu-
nião os secretários municipa-
is Marisa Giacomin (Superin-
tendência), Ricardo Louzada 
(Meio Ambiente), Jasson Bar-
celos (Esportes), Hassan Re-
sende (Desenvolvimento) e 
Júnior Eler (Comunicação), e 
a coordenadora de Engenha-
ria Agronômica da Secretaria 
Municipal de Agricultura, 
Paloma Pancieri.
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Homem é morto
com 14 tiros no
interior 
SÃO MATEUS – A Polí-

cia Militar foi acionada no 
início da tarde desta quin-
ta-feira (15) para averiguar 
um suposto homicídio na 
Comunidade Nova Aimo-
rés, na zona rural de São 
Mateus, no norte do esta-
do.

No local, os militares 
encontraram um homem já 
sem vida e com várias per-
furações na cabeça. A perí-
cia da Polícia Civil reali-

zou as diligências, consta-
tou que a vítima foi atingi-
da por 14 disparos de arma 
de fogo e encaminhou o 
corpo para o Serviço Médi-
co Legal de Linhares. 

Moradores e populares 
não souberam informar a 
autoria e a motivação do 
crime. Buscas foram feitas 
na região, mas nenhum 
suspeito foi detido até o 
fechamento do boletim do 
ocorrência.

MATERIAL 
TECNOLÓGICO

Além dos testes de Covid, 
o Município adquiriu ainda, 
no mesmo pacote, 2 drones, 5 
retroprojetores, 10 câmeras 
de segurança, 50 pen drives, 
20 teclados de computador, 
20 mouses e 20 HDs externos. 
“Junto com os testes, esse 
material está avaliado em cer-

ca de R$ 1 milhão. O nosso 
custo foi o deslocamento, pa-
ra buscarmos no Rio de Janei-
ro. São equipamentos impor-
tantes e que chegaram sem 
ônus para o Município” – lem-
brou o Secretário de Planeja-
mento, Captação de Recursos 
e Desenvolvimento Econô-
mico, Hassan Resende.

A consultora técnica Vitó-

ria Schrioder, do setor de Cap-
tação de Recursos, explicou 
que, por determinação do pre-
feito Daniel Santana, fez con-
sultas em diversos órgãos e 
chegou nos materiais disponi-
bilizados pela Receita Fede-
ral. “Com isso, estamos am-
pliando o leque de atuação na 
captação de recursos” – enfa-
tizou.

A ação deverá ser iniciada na próxima semana.

Segundo Leonardo Conde, da Diretoria de Relações Corporativas da Suzano, esse 
projeto é apenas o primeiro passo dentro de um processo de estreitamento de parce-
ria entre a empresa e o Município, que trará inúmeros benefícios para a população 
de São Mateus.

O recurso entrou na ordem do dia e será julgado durante 
uma Sessão Ordinária realizada por videoconferência.

No local, os militares encontraram um homem já sem 
vida e com várias perfurações na cabeça. 
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VITÓRIA – A Eco101 
começou a implantar este 
mês 46 radares no trecho da 
BR-101 que corta o Estado. 
Eles irão monitorar 87 no-
vos locais da rodovia, em 
substituição aos dispositi-
vos anteriormente adminis-
trados pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura e 
Transportes (Dnit).

Até o momento, 26 rada-
res estão em funcionamento 
na BR-101/ES/BA. Com a 
instalação, haverá um total 
de 72 equipamentos.

Segundo a Eco101, o pe-
ríodo de implantação dos 
radares tem uma média de 
três a quatro meses. Com 
relação ao funcionamento 
dos radares e ao início da 
aplicação das multas, o ór-
gão explicou que ocorrerão 
somente depois das instala-
ções e que são de responsa-
bilidade da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).

“A Eco101 ressalta que a 
denição dos pontos indica-
dos para aplicação de con-
trole de velocidade é reali-
zada através de estudos téc-
nicos, conforme a Resolu-
ção nº 798/2020 Contran 
(Conselho Nacional de Trân-
sito), submetidos à valida-
ção e aprovação da PRF e 

BR-101 TERÁ MAIS 46 RADARES
INSTALADOS EM TODO ESPÍRITO SANTO

DETENTO ESTUPRA E ENGRAVIDA MENINA
DE 13 ANOS DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA

ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres)”, 
informou o órgão.

“A Concessionária lem-
bra, ainda, que não dispõe 
de competência legal para 
efetuar punições, de nenhu-
ma natureza, aos usuários. 
Função somente exercida 
pelos órgãos públicos com-
petentes, que no caso de ro-
dovia federal é realizado 
pela Polícia Rodoviária Fe-
deral”, completou.

Procurada na noite de 

ontem, a PRF não se pro-
nunciou sobre o assunto até 
o fechamento da edição.

SUSPENSÃO
Em abril de 2019, o presi-

dente Jair Bolsonaro sus-
pendeu a utilização de rada-
res em todo o País. Durante 
o período em que os equipa-
mentos estiveram desliga-
dos, houve um aumento de 
5% no número de acidentes 
no Brasil, segundo a PRF.

No mesmo mês da sus-

pensão, o senador capixaba 
Fabiano Contarato entrou 
com uma ação contra a deci-
são do Presidente. Com is-
so, a Justiça rmou um 
acordo com o governo fede-
ral para a instalação de 
1.140 radares, sendo 73 nas 
rodovias do Espírito Santo.

Procurado, o Dnit, res-
ponsável pelos equipamen-
tos de scalização, não se 
pronunciou sobre quantos 
dos 73 radares previstos 
estão em funcionamento.

www.
FANOTICIAS

.COM.BR

Conceição da Barra
terá caixa eletrônico
do Banco24Horas

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – O Banco24Ho-
ras chega a Conceição da 
Barra, no Espírito Santo. O 
caixa eletrônico multiban-
co pode ser encontrado no 
Casagrande Supermerca-
dos, localizado na Rua Nos-
sa Sra. da Conceição, 118 - 
Pinheiro. Agora, os mora-
dores e visitantes da cidade 
podem contar com mais 
facilidade e comodidade 
para realizar operações ban-
cárias.

No Banco24Horas, a 
população tem acesso a 
saques, consultas de saldo, 
emissão de extrato, paga-
mento de contas, a possibi-
lidade de sacar o "corona-
voucher", entre outras tran-
sações, sem pagar nada a 
mais por isso. São mais de 
150 instituições nanceiras 
conectadas em um único 
ponto de atendimento. 
Entre eles estão Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Itaú, 
Santander, além de dezenas 
de bancos digitais, carteiras 
digitais e ntechs.

Mais de 23 mil Banco24-
Horas podem ser encontra-
dos em locais como super-
mercados, padarias, shop-

pings e postos de gasolina 
em todo o Brasil. Eles con-
tribuem para o acesso da 
população bancarizada, 
desenvolvimento das cida-
des e aumento do uxo de 
clientes e de vendas nos 
locais em que estão presen-
tes. Os caixas eletrônicos 
cam disponíveis 24 horas 
por dia, sete dias por sema-
na (conforme o horário de 
funcionamento dos estabe-
lecimentos onde estão ins-
talados).

ISENÇÃO DE TARIFAS 
NO BANCO24HORAS

O cliente bancário de 
conta corrente pessoa física 
conta com saques sem tarifa 
todos os meses no Ban-
co24Horas. O número de 
saques é denido no mo-
mento da contratação do 
pacote mensal da conta pelo 
cliente com sua instituição. 
Para aqueles que não con-
trataram um pacote, o Ban-
co Central, por meio da reso-
lução 3.919/2010, determi-
na o benefício de 4 saques 
sem tarifa por mês, consi-
derando a soma das opera-
ções realizadas nos canais 
do banco e no Banco24Ho-
ras.

Serão instalados novos equipamentos em trechos da rodovia que cortam o Espírito 
Santo. Já estão em operação 26 aparelhos

Segundo as investigações, o abuso sexual ocorreu durante o tempo em que o suspe-
ito deixou o presídio em uma 'saidinha' de feriado.
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Clientes de mais de 150 instituições financeiras 
podem realizar diversas transações, como sacar 
dinheiro e pagar contas.

LINHARES – Uma cri-
ança de 13 anos de idade 
engravidou após ser estu-
prada por um foragido da 
Justiça na zona rural de Li-

nhares. O presidiário tem 25 
anos de idade e cumpria pe-
na pela prática do crime de 
roubo, além de diversas pas-
sagens por receptação, por 

exemplo. Ele foi benecia-
do por uma ‘saidinha’ de 
feriado e se hospedou na 
casa de parentes.

De acordo com o delega-

do Fabrício Lucindo, titular 
da Delegacia Regional de 
Linhares, o homem se apro-
veitou da hospedagem para 
abusar da criança que era 
parente da família que o hos-
pedava. 

O aborto legal não pode-
rá ser autorizado, porque de 
acordo com Lucindo, a cri-
ança já está com seis meses 
de gestação. Ainda segundo 
o delegado, além de estu-
prar a adolescente, o presi-
diário ameaçou a todos di-
zendo que se o caso se tor-
nasse público ele iria matar 
toda a família. 

Se condenado, o presi-
diário responderá pelo cri-
me de estupro de vulnerável 
e sua pena será acrescida de 
8 a 15 anos. "A Delegada 
responsável pelo caso já 
representou por mais uma 
prisão preventiva do autor e 
a manutenção da atual pri-
são para que o preso não 
seja mais beneciado com 
saidinhas”, explicou Fabrí-
cio Lucindo.

Jovem morre afogado
após pular em lagoa
para fugir de ataque
de abelhas

PINHEIROS – Um jo-
vem de 23 anos morreu afo-
gado em uma lagoa na zona 
rural da cidade de Pinheiros, 
no Norte do Espírito Santo, 
nesta quinta-feira (15).

De acordo com testemu-
nhas, o homem, que ainda 
não foi identicado, pulou 
na água na tentativa de se 
livrar de um ataque de abe-
lhas.

O corpo do jovem foi 
localizado na noite desta 

quinta por militares do Cor-
po de Bombeiros. Ele esta-
va com outros dois amigos 
no local quando o grupo foi 
atacado por um enxame.

Todos os três jovens en-
traram na água na tentativa 
de se proteger. O objetivo 
era atravessar a lagoa para 
chegar até o outro lado. Do-
is deles conseguiram, mas o 
rapaz de 23 anos se afogou 
no meio do caminho e não 
chegou até a margem.
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JOGO E HISTÓRIA
Lembro-me mui to 

bem quando o jogo era 
livre em nosso País. Fun-
cionavam inúmeros cas-
sinos. Corriam rios de 
dinheiro. Além de guras 
das mais conhecidas da 
sociedade notava-se a 
presença de moças e rapa-
zes no verdor da juventu-
de, adquirindo o nefando 
vício da roleta e do carte-
ado. Poucos ganhavam e 
muitos perdiam. O lucro, 
como não poderia deixar 
de ser, só se via nas mãos 
dos banqueiros, quase 
todos ligados a “sindica-
tos” maosos com rami-
cações nacionais e in-
ternacionais.

Os incautos que tom-
bavam sob a atração do 
pano verde em pouco tem-
po estavam depenados, 
vendendo tudo que pos-
suíam e alienando a pró-
pria personalidade. Gras-
sava a corrupção, desmo-
ralizando as instituições e 
as autoridades constituí-
das. Os cassinos sempre 
foram, e nunca deixarão 
de sê-lo, focos de crimi-
nalidade. O resto são bale-
las.

A sociedade, escanda-
lizada, exigia providên-
cias por parte do Gover-
no. Tantos foram os cla-
mores e protestos diante 
da realidade chocante e 
traumatizante que o Pre-
sidente Eurico Gaspar 
Dutra obteve do Con-
gresso Nacional uma lei 
proibindo taxativamente 
os jogos de azar no país e 
determinando o fecha-
mento de todos os cassi-
nos.

Essa medida heróica 
do Presidente Dutra, den-
tre outros fabulosos bene-
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CrônicaMÉDICA DO ES ALERTA PARA CÂNCER
SILENCIOSO QUE PODE CAUSAR CEGUEIRA

VITÓRIA – O mês de 
abril é dedicado à preven-
ção de doenças que causam 
cegueira, entre elas o cân-
cer. Os tumores nos olhos 
existem e podem afetar pra-
ticamente todas as estrutu-
ras oculares. Em muitos ca-
sos, a pessoa não desenvol-
ve sintomas, o que pode con-
tribuir para um diagnóstico 
tardio.

"Muitos dos pacientes 
com câncer ocular não mani-
festam sintomas, principal-
mente nos estágios iniciais. 
Dor, por exemplo, é uma 
manifestação muito rara, a 
não ser que o tumor se de-
senvolva na parte externa do 
olho", explica a médica radi-
oterapeuta Lorraine Juri, do 
Instituto de Radioterapia 
Vitória (IRV).

A especialista destaca que 
alguns sintomas podem apa-
recer e indicar a presença de 
tumores oculares. Segundo 
ela, pessoas que possuem 
casos na família devem car 
especialmente atentas a es-
tas manifestações: "Sinal 
dado pelo ash da câmera 
(olhos brancos na fotogra-
a), diculdades visuais, 
descolamento de retina, ter-

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

(27) 9 9736-2880

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

çol recorrente ou inamação 
das pálpebras", aponta.

DOENÇA RARA
O câncer no olho é relati-

vamente raro, manifestan-
do-se em seis pessoas a cada 
um milhão. Nos adultos, os 
mais comuns são o melano-
ma intraocular e o linfoma 
não Hodgkin; já nas crian-
ças, retinoblastoma e medu-
loepitelioma.

De acordo com Lorraine 
Juri, nem sempre a presença 
de manchas nos olhos pode 
ser um indicativo de câncer. 

Por isso, a orientação é pro-
curar um oftalmologista pa-
ra realizar a investigação. 

"Normalmente, os tumo-
res nos olhos são causados 
por fatores genéticos heredi-
tários. Eles podem se mani-
festar em pessoas de todas as 
idades e nem sempre irão 
desencadear em lesões ma-
lignas. De forma geral são 
tumores expansivos, geral-
mente nódulos, que podem 
acometer qualquer estrutura 
ocular", destaca a médica.

Para diagnosticar a doen-
ça, o oftalmologista, além de 

avaliar os sinais e sintomas 
apresentados pelo paciente, 
realiza exames mais especí-
cos, como retinograa, 
angiograa, mapeamento de 
retina e ultrassonograa 
ocular.

TRATAMENTO COM 
RADIOTERAPIA

O objetivo da campanha 
Abril Marrom é alertar as 
pessoas sobre os cuidados 
com a saúde ocular, com o 
intuito de evitar doenças que 
possam afetar a visão, entre 
elas o câncer. 

Um dos tratamentos usa-
dos no combate a este tipo 
de tumor é a radioterapia, 
que utiliza raios X de alta 
energia para destruir ou ini-
bir o crescimento das células 
cancerígenas.

"A radioterapia utiliza 
radiação de alta energia para 
destruir ou inibir o cresci-
mento das células cancerí-
genas. A sua principal vanta-
gem é que a estrutura do 
olho é preservada, o que po-
de resultar numa melhor apa-
rência do paciente após o 
tratamento. A chance de cu-
ra depende do tipo tumoral", 
arma Lorraine Juri.

GOVERNO PROPÕE SALÁRIO MÍNIMO DE
R$ 1.147 EM 2022, SEM AUMENTO REAL

BRASÍLIA – O salário 
mínimo em 2022 será de 
R$ 1.147 e não terá aumen-
to acima da inação, anun-
ciou o Ministério da Eco-
nomia. O reajuste consta 
do projeto da Lei de Dire-
t r i ze s  Orçamen tá r i a s 
(PLDO) de 2022, enviado 
hoje (15) ao Congresso Na-
cional.

O reajuste segue a proje-
ção de 4,3% para o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) para este 
ano. A estimativa também 
consta do PLDO.

Até 2019, o salário míni-
mo era reajustado segundo 
uma fórmula que previa o 
crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas no 
país) de dois anos antes ma-
is a inação ocial do ano 
anterior. Desde o ano pas-
sado, o reajuste passou a 
seguir apenas a reposição 

do INPC, por causa da 
Constituição, que determi-
na a manutenção do poder 
de compra do salário míni-
mo.

Segundo o Ministério 
da Economia, cada au-
mento de R$ 1 no salário 
mínimo tem impacto de 
aproximadamente R$ 315 
milhões no orçamento. 
Isso porque os benefícios 
da Previdência Social, o 
abono salarial, o seguro-
desemprego, o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) e diversos gastos 
são atrelados à variação do 
mínimo.

O valor do salário míni-
mo para o próximo ano ain-
da pode ser alterado, de-
pendendo do valor efetivo 
do INPC neste ano. Pela 
legislação, o presidente da 
República é obrigado a pu-
blicar uma medida provi-
sória até o último dia do 

fícios, veio, a nosso ver, 
produzir um bem que re-
puto o mais importante: 
afastou as novas gerações 
do vício. Toda essa moci-
dade criada e crescida a 
partir de então não apren-
deu a jogar; não conhece 
a roleta; não vive na triste 
dependência dessas qua-
drilhas organizadas.

A implantação e o fun-
cionamento de cassinos 
exigem vultosos investi-
mentos. Geralmente são 
eles instalados nos bal-
neários e pontos de atra-
ção turística, onde o me-
tro quadrado de terra vale 
uma fortuna. Mas há tam-
bém a necessidade de ca-
pital para “bancar” o jo-
go. Esse capital não pode 
ser diminuto nem insigni-
cante. Tudo isso, como 
é natural, só pode ser fei-
to por poderosos grupos 
econômicos.

Ocasionalmente sur-
gem movimentos nan-
ciados às largas, tentando 
difundir as excelências 
da reabertura dos cassi-
nos. Mas nós, os brasilei-
ros, precisamos perma-
necer vigilantes.

As palavras acima - 
todas elas - foram pro-
nunciadas da tribuna da 
Câmara dos Deputados 
pelo meu saudoso pai há 
uns 40 anos. Diante delas 
co a pensar em Hegel, 
segundo quem “a única 
coisa que a história ensi-
na é que ela não nos ensi-
nou nada”.

O reajuste segue a projeção de 4,3% para o Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor (INPC) para este ano. A 
estimativa também consta do PLDO.

Tumores nos olhos existem e, em muitos casos, o paci-
ente não desenvolve sintomas, o que pode contribuir 
para um diagnóstico tardio.

ano com o valor do piso 
para o ano seguinte.

Em 2021, o salário míni-
mo está em R$ 1.100. Co-
mo o INPC do ano passado 
encerrou 2020 em 5,45%, 
puxado pela inação dos 
alimentos, o valor do míni-

mo deveria ser R$ 1.102, 
mas o governo até hoje não 
incorporou a diferença de 
R$ 2 ao salário mínimo. 
Caso não faça isso antes do 
m do ano, o resíduo será 
incorporado ao salário mí-
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