
São Mateus permanece pela quinta semana seguida no "risco alto" e as me-
didas restritivas de combate da Covid-19, praticamente são as mesmas.
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VITÓRIA – O Espírito San-
to recebeu, na manhã desta 
quinta-feira (29), mais 106.200 
doses de vacinas para dar conti-
nuidade à Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Covid-
19. Para a 15ª remessa de distri-
buição, serão entregues 104 
mil  doses da Covishield 
(Oxford/Fiocruz) e 2.200 doses 
d a  C o r o n a v a c  ( S i n o-
vac/Butantan).

O Estado fará o envio aos 
municípios do quantitativo de 
doses para iniciar a vacinação 
da população com comorbida-
des, além de pessoas com de-
ciência permanente e de ges-
tantes e puérperas, que possui 
uma população estimada, se-
gundo o Ministério da Saúde, 
de 598.246 pessoas. Serão enca-
minhadas 6,1% de doses para a 
primeira dose referentes ao 
público de comorbidades (po-
pulação total estimada de 
401.670 pessoas); 4,7% de do-
ses a decientes (população 
total estimada de 148.611); e 
10% de doses às gestantes e 
puérperas (população total esti-
mada de 47.965).

A estratégia para a imuniza-
ção deste grupo será denida 
por meio de pactuação entre 
Estado e municípios, em Co-
missão Intergestores Bipartite.

Também será feito o envio 
de doses da D1 para idosos de 
60 a 64 anos, de forma a totali-
zar 100% de primeiras doses a 
este público. E mais um quanti-
tativo da reserva técnica das 
doses da Covishield para traba-
lhadores das Forças de Segu-
rança e Salvamento (1.084 do-
ses) e para trabalhadores da 
educação (7.334 doses).

Em relação às segundas do-
ses, será feito o envio de 3% 
das doses da Coronavac ao pú-

SEDH apresenta projeto
dos CRJs para equipes
das prefeituras de
Linhares e São Mateus

VITÓRIA – A secretária 
de Estado de Direitos Huma-
nos, Nara Borgo, se reuniu 
com os prefeitos Guerino Za-
non, de Linhares, e Daniel 
Santana, de São Mateus, para 
apresentar o projeto dos Cen-
tros de Referência das Juven-
tudes (CRJs) do Governo do 
Estado, nessa quinta-feira 
(29). Os dois municípios deve-
rão receber uma unidade em 
cada um..

Os CRJs irão ofertar uma 
gama de serviços voltados 
para as juventudes, buscando 
ampliar a garantia de direitos e 
diminuir os índices de crimes 
violentos sofridos e cometidos 
por jovens. As unidades esta-
rão presentes nos dez municí-
pios abrangidos pelo Progra-
ma Estado Presente em Defe-
sa da Vida: Vila Velha, Serra, 
Cariacica, Vitória, Cachoeiro 
de Itapemirim, Linhares, São 
Mateus, Aracruz, Colatina e 
Guarapari.

A agenda começou no mu-
nicípio de Linhares, onde an-
tes a secretária participou da 
solenidade de entrega do Car-
tão ES Solidário junto com o 
governador do Estado, Renato 
C a s a g r a n d e ,   a  v i c e -
governadora Jacqueline Mora-
es, e a secretária de Estado de 
Trabalho, Assistência e De-
senvolvimento Social, Cyntia 
Figueira Grillo.

Em seguida, a secretária 
Nara Borgo seguiu para as 
agendas com os prefeitos, 
começando em Linhares com 
Guerino Zanon e, em seguida, 
em São Mateus, com o prefei-
to Daniel Santana. As reu-
niões ocorreram de forma 
presencial, respeitando todos 
os protocolos de saúde.

A secretária Nara Borgo 
avaliou os encontros como 
muito positivos. “Foram reu-
niões muito produtivas com os 
prefeitos e as equipes, o que 
com certeza vai facilitar o 
nosso trabalho junto aos muni-
cípios. São gestões que enten-
dem que há uma juventude 
muito rica e potente que de-
senvolve trabalhos incríveis e 
os CRJs vão aprimorá-los. O 
objetivo é conseguir promo-
ver o crescimento pessoal e 
prossional para esses jovens, 
além de servir como espaço de 
cultura, lazer e convivência, 
afastando-os das situações de 

violência”, enfatizou a secre-
tária.

O próximo passo é buscar 
um local para a implantação 
dos CRJs nos dois municípios.

SOBRE OS CRJS
Os Centros irão ofertar 

uma gama de serviços volta-
dos para as juventudes, bus-
cando ampliar a garantia de 
direitos e diminuir os índices 
de crimes violentos sofridos e 
cometidos por jovens.

Como projeto do Programa 
Estado Presente em Defesa da 
Vida, serão 14 CRJs em funci-
onamento até 2022, com capa-
cidade para atender, anual-
mente, uma média de 65 mil 
jovens.

“A implementação dos 
Centros é a principal ação do 
Eixo de Proteção Social do 
Programa Estado Presente. A 
principal nalidade dos CRJs 
é melhorar a oportunidade de 
vida e de trabalho de jovens 
entre 15 e 24 anos”, destacou a 
secretária Nara Borgo.

Os CRJs ofertarão servi-
ços, como o acompanhamen-
to integral de jovens para a 
construção de Planos de Vida 
e Trabalho, tendo como prin-
cípios o respeito à diversida-
de e ao diálogo. Disponibili-
zará, ainda, espaços de traba-
lho compartilhado, com labo-
ratório temático para a gera-
ção de renda (LABPoca), 
ocinas, eventos artístico-
culturais e esportivos, vivên-
cias extraterritório, passa-
gens interestaduais, entre 
outros, tendo a gestão com-
partilhada como premissa e se 
congurando como a princi-
pal entrega pública para as 
Juventudes já realizada no 
Espírito Santo.

ESTADO PRESENTE EM 
DEFESA DA VIDA

Os CRJs destacam-se entre 
os 37 projetos do eixo social 
do Programa Estado Presente 
em Defesa da Vida e são base-
ados no planejamento, no mé-
todo e nas evidências cientí-
cas. Ao todo, são previstas 14 
unidades e os dois primeiros 
Centros serão implementados 
nas regiões do Polígono Feu 
Rosa – Vila Nova de Colares – 
Ourimar, em Serra, e na Re-
gião da Grande Terra Verme-
lha, em Vila Velha.

Previsão do Tempo
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frustração da produção das 
doses, acarretou no compro-
metimento da distribuição das 
segundas doses em todo terri-
tório brasileiro.

“Nesse momento estamos 
enfrentando uma diculdade, 
que não é só do Espírito Santo, 
para aplicar a segunda dose nas 
pessoas que estavam agenda-
das, especialmente para esta 
semana. O Ministério da Saú-
de está assumindo o compro-
misso de que na semana que 
vem regularizará o forneci-
mento da Coronavac. Para es-
sas pessoas orientamos que 
aguardem o anuncio da chega-
da das doses e o agendamento 
que cada cidade vai realizar”, 
informou o subsecretário de 
Vigilância em Saúde, Luiz 
Carlos Reblin.

O subsecretário orienta tam-
bém que a população não deixe 
de tomar a segunda dose, assim 
que estiver disponível. “Não 
deixe de agendar, pois a segun-
da dose precisa ser feita e é ela 
que vai consolidar a imunidade 
no seu organismo”.

O Estado também realizou, 
nessa segunda-feira (26), uma 
solicitação, junto ao Ministério 
da Saúde, para o envio de doses 
complementares do imunizan-
t e  C o r o n a v a c  ( S i n o-
vac/Butantan), com objetivo de 
dar continuidade à vacinação 
das segundas doses, diante do 
cenário de escassez de vacinas. 
A Sesa esclarece que aguarda 
resposta por parte do órgão 
federal.

Não havendo a possibilida-
de do recebimento das doses 
adicionais, a Secretaria reforça 
a orientação à população de 
que fazer a segunda dose após 
os 28 dias não compromete a 
resposta à vacina.

MAIS 106.200 DOSES CHEGAM AO ESTADO
PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

blico de 70 a 74 anos, com 
2.600 doses. A essas doses so-
mam-se um quantitativo de 400 
doses da reserva técnica do 
Estado, que era de 500 doses.

O envio de parte da reserva 
técnica aos municípios se faz 
uma vez que o Ministério da 
Saúde garantiu a regularização 
da distribuição da Coronavac 
aos estados na próxima sema-
na.

O Estado também fará o 
envio de 24% das doses para 85 
a 89 anos, totalizando 100% de 
D2 deste público, e 50% de 
doses ao público de 80 a 84 
anos, ambos de doses Covishi-
eld.

As doses foram encaminha-
das à Central Estadual de Rede 
de Frio da Secretaria da Saúde 
(Sesa) para cadastramento. A 

distribuição começou na tarde 
desta quinta-feira (29) para os 
municípios da Região Metro-
politana, e nesta sexta-feira 
(30), pela manhã, ocorrerá para 
as regionais de saúde Norte, 
Sul e Central.

ESCASSEZ DE DOSES DA 
CORONAVAC

Entre as remessas 8, 9 e 10, 
o Ministério da Saúde deniu 
que as doses da Coronavac 
encaminhadas aos Estados 
deveriam ser destinadas à apli-
cação da primeira dose, sob a 
garantia de envio de vacinas 
em tempo oportuno para com-
plementação do esquema. 
Entretanto, com o desabasteci-
mento do Ingrediente Farma-
cêutico Ativo (IFA) pelo Insti-
tuto Butantan, e consequente 

Serão encaminhadas 6,1% de doses para a primeira do-
se referentes ao público de comorbidades (população 
total estimada de 401.670 pessoas); 4,7% de doses a 
deficientes (população total estimada de 148.611); e 
10% de doses às gestantes e puérperas (população total 
estimada de 47.965).

SÃO PAULO – Ataxa de 
desocupação no Brasil cou 
em 14,4% no trimestre encer-
rado em fevereiro, de acordo 
com os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Con-
tínua) divulgados nesta sex-
ta-feira, 30, pelo Instituto 
Brasileiro de Geograa e 
Estatística (IBGE). O resulta-
do cou dentro das expectati-
vas dos analistas ouvidos pe-
lo Estadão/Broadcast, que 
estimavam uma taxa de de-
semprego entre 14,3% e 
15,3%, com mediana de 
14,6%.

TAXA DE DESEMPREGO FICA EM 14,4% NO
TRIMESTRE ATÉ FEVEREIRO, AFIRMA IBGE

Em igual período de 2020, 
a taxa de desemprego medida 
pela Pnad Contínua estava 
em 11,6%. No trimestre até 
janeiro, a taxa de desocupa-
ção estava em 14,2%. A renda 
média real do trabalhador foi 
de R$ 2.520 no trimestre en-
cerrado em fevereiro. O re-
sultado representa alta 1,3% 
em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior. A massa 
de renda real habitual paga 
aos ocupados somou R$ 
211,189 bilhões no trimestre 
até fevereiro, queda de 7,4% 
ante igual período do ano ante-
rior, segundo o IBGE.

O resultado ficou dentro das expectativas dos analis-
tas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, que estimavam 
uma taxa de desemprego entre 14,3% e 15,3%, com 
mediana de 14,6%.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara 
Borgo, se reuniu com os prefeitos Guerino Zanon, 
de Linhares, e Daniel Santana, de São Mateus.
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SÃO MATEUS – Em 
mais um pronunciamento no 
início da noite desta sexta-
feira (30), o Governador do 
Estado Espírito Santo, Rena-
to Casagrande (PSB), divul-
gou o 53º Mapa de Risco do 
Espírito Santo, da Matriz de 
Risco de Convivência, que 
norteia as ações de enfrenta-
mento da pandemia em de-
corrência do novo coronaví-
rus no Espírito Santo.

A vigência deste novo 
mapa acontece entre a próxi-
ma segunda-feira (03) e se 
estende até o dia 09 de maio 
(domingo).

São Mateus permanece 
pela quinta semana seguida 
no "risco alto" e as medidas 
restritivas de combate da 
Covid-19, praticamente são 
as mesmas. Abaixo as prin-
cipais 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, independente 
do ramo de atividade, inclu-
sive de administração públi-
ca direta e indireta, deverão 

SÃO MATEUS FICA RISCO ALTO PELA 5ª
SEMANA E ACUMULA DE 204 MORTES

VITÓRIA – As apreen-
sões de maconha têm lidera-
do o ranking da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). Somen-
te nos quatro primeiros me-
ses deste ano, quase 400 qui-
los da droga encontrados. 
Segundo informações da 
PRF, a maconha é a droga 
mais encontrada nas rodovias 
federais no Espírito Santo. 

Apesar de o número atual 
surpreender, no ano de 2020 
as apreensões atingiram uma 
marca recorde. Só nos quatro 
primeiros meses do ano pas-
sado, mais de uma tonelada 
da droga foi apreendida no 
estado.

Embora a quantidade apre-
endida neste ano seja menor, 
se comparada ao ano passa-

MACONHA LIDERA RANKING DE DROGAS
APREENDIDAS PELA PRF NO ESTADO

do, ela é muito maior em rela-
ção às apreensões ocorridas 
no mesmo período de 2019, 
quando apenas dois quilos da 
droga foram encontrados.

"Nós já estamos alcançan-
do cerca de meia tonelada de 
maconha apreendida em di-
versas apreensões e também-
 três quilos de cocaína que foi 
uma apreensão ocorrida nes-
ta semana. Até o m do ano, 
a tendência é que esse núme-
ro de apreensões seja maior 
ou se aproxime do recorde 
histórico de 2020, onde a 
PRF apreendeu mais de cin-
co toneladas de maconha", 
explicou inspetor Valdo Le-
mos da Polícia Rodoviária 
Federal.

A quantidade de material 

ilícito apreendido em 2020 
assustou. O inspetor lembra 
que mesmo na diminuição 
das atividades legais no iní-
cio da pandemia, o tráco 
não apresentou queda no mo-
vimento.

"Nos primeiros meses da 
pandemia, o volume de trân-
sito diminuiu e permitiu que 
as forças de segurança pu-
dessem direcionar o trabalho 
à repressão de atividades 
criminais. Ao mesmo tempo, 
demonstra que apenas as ati-
vidades comerciais diminuí-
ram no primeiro período da 
pandemia, o tráco de dro-
gas não parou. Pelo contrá-
rio, ele cou mais forte e o 
número de apreensões em 
2020 prova isso", disse. 

Não existem pontos espe-
cícos onde ocorrem mais 
apreensões. No entanto, se-
gundo a PRF, as rodovias 
com maior incidência são as 
BR's 101, 262, 259, 482 e a 
393, que vai de Cachoeiro de 
Itapemirim a Muqui.

"Sempre que ocorre uma 
apreensão em um determina-
do lugar, a tendência é que os 
tracantes utilizem outras 
vias, sejam elas estaduais ou 
federais, para tentar ludibriar 
os policiais com a mudança 
de rotina", disse Lemos.

A expectativa por parte 
dos policiais é que o trabalho 
continue intensamente para 
tirar esse tipo de material de 
circulação, que aumenta a 
criminalidade no Estado.
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SÃO MATEUS – Acon-
teceu nesta quinta-feira 
(29) a transmissão ao vivo 
do sorteio dos contempla-
dos para receber as casas 
do Conjunto Habitacional 
Solar de São Mateus, no 
Bairro Aroeira. A Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
havia habilitado 514 pes-
soas a participarem do sor-
teio das 434 casas. As uni-
dades habitacionais foram 
construídas através do Pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida, do Governo Federal.

Após o sorteio, a Caixa 
vai formalizar os contratos 
e documentos dos contem-
plados. A previsão dos téc-
nicos da própria Caixa é 
que a entrega das casas 
aconteça no dia 31 de ma-
io, com a presença de re-
presentantes do primeiro 
escalão do Governo Fede-
ral. De acordo com a Se-
cretária Municipal de 
Assistência Social, Mari-
nalva Broedel, todas as 
unidades já estão prontas, 
sendo é necessário, agora, 
conferir toda a documenta-
ção e fazer as ligações de 
água e energia, que serão 
formalizadas no nome dos 
novos moradores. 

O sorteio aconteceu no 
auditório da Faculdade Va-
le do Cricaré (FVC) e foi 
transmitido ao vivo pela 
Prefeitura de São Mateus, 
através do Site e Redes So-
ciais ociais. Através de 

uma plataforma on-line, os 
sorteados eram revelados e 
a equipe da Assistência 
Social seguia uma lista in-
formando o lote, rua e nú-
mero da casa que o novo 
morador vai ocupar. A live 
durou quase oito horas. 

Os primeiros sorteados 
foram os idosos, todos os 
13 habilitados acima dos 
65 anos foram contempla-
dos. Em seguida foi a vez 
de sortear as 14 Pessoas 
com Deciência (PCD), 
por m o grupo prioritário 
foi concluído com o sorteio 
de três pessoas que vivem 
com auxílio Bolsa Mora-
dia/Aluguel Social. Após a 
seleção do grupo prioritá-
rio, foi a vez dos demais 
habilitados. 

A Caixa desabilitou du-
as pessoas de concorrerem 
ao sorteio. Uma por motivo 
de morte e outra porque já 
estava habilitada em outro 
programa social de mora-
dia popular.

Estiveram presentes no 
sorteio: secretários muni-
cipais, representantes da 
Polícia Civil, Igreja Católi-
ca, Igreja Evangélica, Con-
selho Municipal de Assis-
tência Social, Câmara de 
Vereadores, Imprensa e 
cinco representantes de 
habilitados para o sorteio.

VEJA A LISTA: www.
minhacasaminhavida.
saomateus.es.gov.br/

atuar prioritariamente em 
trabalho remoto (de casa).

Agências bancárias: 
podem funcionar apenas 
para saque de benefícios 
emergenciais.

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 resta-
urantes: funcionamento do 
comércio de rua, centros 
comerciais e galerias das 
10h às 20h, 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: farmáci-
as, comércio atacadista, dis-
tribuidoras de gás de cozi-
nha e água, supermercados, 
minimercados, hortifrútis, 
padarias, lojas de produtos 
alimentícios, lojas de cuida-
dos de animais e insumos 
agrícolas, postos de com-
bustíveis, borracharias, o-
cinas de reparação de veícu-
los automotores e bicicletas, 
estabelecimento de venda de 
materiais hospitalares e ca-
sas lotéricas.

MORTES PELA
COVID-19

O Município de São Mate-
us registrou mais duas mor-
tes em decorrência do novo 
coronavírus nesta sexta-
feira (30). Uma das vítimas 

era moradora do Bairro Ser-
namby da faixa etária de 40 
a 49 anos. A outra era mora-
dor do Bairro Boa Vista com 
idade entre 80 a 89 anos. Os 
dados estão no Painel Co-
vid-19, gerenciado pela Se-
cretaria Estadual da Saúde 
(Sesa).

São Mateus chegou a 
9.613 casos com 204 mortes 
desde o início da pandemia. 
Ao todo, foram 34.052 casos 
noticados, 27.731 testes 
realizados, 15.027 foram 
descartados, 9.412 suspeitos 
e 9.130 foram curados. A 
taxa de letalidade é de 2,1%.

O balneário de Guriri se-
gue liderando com 1.873 
casos conrmados, seguido 
do Sernamby com 663 e Ran-
cho de Telha que tem 539.

Os casos do sexo femini-
no lideram com 5.013 e o 
masculino acumula 4.600 
casos.

São Mateus permanece pela quinta semana seguida no "risco alto" e as medidas restritivas 
de combate da Covid-19, praticamente são as mesmas.

A previsão dos técnicos da própria Caixa é que a entrega das 
casas aconteça no dia 31 de maio, com a presença de represen-
tantes do primeiro escalão do Governo Federal.
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VITÓRIA – O Espírito 
Santo vai receber 10 mil do-
ses da vacina contra a Co-
vid-19 da Pzer. A informa-
ção foi divulgada pelo secre-
tário estadual de Saúde, Né-
sio Fernandes, em coletiva 
de imprensa realizada nesta 
sexta-feira (30) em Vitória.

O primeiro lote com 1 
milhão de doses da vacina 
chegou ao centro de distri-
buição do Ministério da Saú-
de, em Guarulhos, na Gran-
de São Paulo, na noite de 
quinta (29) e será distribuído 
para as 27 capitais. O dia 
exato da chegada dos imuni-
zantes ao Espírito Santo não 
foi conrmado.

"Conrmamos o envio de 
10 mil doses da Pzer de D1 
para aplicação da população 
capixaba. A previsão da che-
gada é de hoje ou amanhã", 
disse Nésio.

Segundo o secretário, o 
estado está preparado para o 
armazenado da vacina, que 
precisa de temperaturas ma-
is baixas do que as outras 
duas que já são aplicadas no 
Espírito Santo, a CoronaVac 
e a de Oxford.

ES VAI RECEBER 10 MIL DOSES DA
VACINA DA PFIZER, DIZ SECRETÁRIO

Polícia Federal
apreende atestados
e carimbos falsos
em operação
VITÓRIA – A Polícia 

Federal do Espirito Santo 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão no município de 
São Mateus, região Norte do 
Estado, nesta quinta-feira 
(29), durante a Operação 
Cripton. Durante a ação, 
foram presas pessoas suspe-
itas de cometer o crime de 
falsicação de moeda.

Durante o cumprimentos 
dos mandados, policiais 
encontraram em residências 
do município, documentos 
de identidade falsos, docu-
mentos de registros de veí-
culos em branco, além de 
uma grande quantidade de 
carimbos diversos e blocos 
de atestado médico.

O material encontrado foi 
apreendido e levado para a 
sede da Polícia Federal em 
Vila Velha. De acordo com a 
polícia, além do crime de 
falsicação ou venda de 
cédulas falsas, os detidos 

também poderão responder 
pelo crime de estelionato e 
falsidade ideológica. Para 
estes crimes, as penas po-
dem chegar a até 22 anos de 
prisão.

Ainda segundo informa-
ções da Polícia Federal, o 
material apreendido vai pas-
sar por uma perícia para dar 
continuidade às investiga-
ções e nas buscas de outros 
possíveis envolvidos nos 
crimes.

Na última quinta-feira 
(22), a Polícia Federal reali-
zou outra operação também 
em São Mateus. Na ocasião-
, um homem foi detido e um 
adolescente apreendido 
após receberem R$ 1.000,00 
em cédulas falsas. O suspei-
to foi autuado em agrante 
pelo crime de aquisição e 
introdução na circulação de 
moeda falsa e o adolescente 
foi encaminhado ao Minis-
tério Público.

SÃO MATEUS – Uma 
consumidora que sofreu le-
sões ao ser atingida pelo por-
tão de um supermercado 
deve ser indenizada em R$ 
10 mil a título de danos mora-
is e em R$ 271,01 a título de 
danos materiais pelo estabe-
lecimento comercial. A sen-
tença é do juiz da 1ª Vara 
Cível de São Mateus.

A requerente disse que, 
alguns dias antes do natal, 
foi até o supermercado fazer 
suas compras para a ceia, 
quando pediu que os produ-
tos fossem entregues em sua 
residência. Após recebê-los, 
a mulher contou que perce-
beu que faltavam alguns 
itens, motivo pelo qual re-
tornou ao local no dia se-
guinte, momento em que foi 
atingida pelo portão de ferro 
do estabelecimento comer-
cial.

A autora também armou 
que a queda lhe causou enor-
mes danos físicos, como 
cortes na perna, que lhe acar-
retaram oito pontos no tor-
nozelo e cinco pontos na 
panturrilha, e fratura expos-

CONSUMIDORA ATINGIDA POR PORTÃO
DE SUPERMERCADO SERÁ INDENIZADA

ta de um dedo do pé, o que 
lhe impediu de realizar as 
ceias de natal e ano novo.

O requerido, em contesta-
ção, alegou que prestou ime-
diato atendimento à reque-
rente, com encaminhamento 
ao hospital e fornecimento 
de todo o medicamento pres-
crito, e que seus funcionári-
os providenciaram a manu-
tenção do portão, entre ou-
tras medidas.

Em análise do caso, o juiz 

observou que aplica-se ao 
caso o Código de Defesa do 
Consumidor e que houve 
falha na prestação do servi-
ço por parte da empresa ré, 
sendo incontestável a queda 
do portão do estabelecimen-
to comercial sobre a consu-
midora enquanto aguardava 
a entrega dos produtos ad-
quiridos.

“As alegações apresenta-
das pela parte ré de que pres-
tou socorro/atendimento 

imediato à autora, bem co-
mo providenciou o conser-
to/manutenção do portão em 
momento anterior e posteri-
or ao sinistro, não são suci-
entes para ilidir a responsa-
bilização civil da requerida, 
ao passo que é dever do for-
necedor zelar pela seguran-
ça dos consumidores quan-
do da prestação dos servi-
ços”, disse o magistrado na 
sentença.

Desse modo, ao entender 
comprovada a falha na pres-
tação do serviço do requeri-
do e o dano extrapatrimonial 
sofrido pela requerente, o 
juiz acolheu parcialmente os 
pedidos da consumidora e 
xou a indenização por 
danos morais em R$ 10 mil, 
levando em conta os critéri-
os da razoabilidade, grau de 
culpa, situação econômica 
das partes e gravidade do 
fato. O supermercado tam-
bém foi condenado a ressar-
cir à autora o valor de R$ 
217,01 referente aos danos 
materiais devidamente com-
provados.
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Homem é preso
carregando quase R$
150 mil em espécie e
uma arma na BR-101

"Estamos preparados na 
Rede de Frio para condicio-
nar esses insumos, porque 
eles dependem de tempera-
tura mais baixa. Nossa coor-
denação vem denindo 
mecanismos de utilização 
dessa vacina, que é um pou-
co diferenciada", explicou.

Sobre as 42 cidades capi-
xabas que não tinham doses 

da CoronaVac para aplica-
ção de segunda dose, o sub-
secretário Luiz Carlos Re-
blin disse que o estado come-
çou a distribuir nesta quinta 
2.600 doses para esses muni-
cípios.

"Temos 42 municípios 
que ontem não tinham mais 
a dose 2. Ontem iniciamos a 
distribuição de 2.200 doses 

da CoronaVac. É uma quan-
tidade pequena, não é um 
número grande. Temos uma 
reserva para incidentes. É 
uma quantidade pequena, 
mas ca como reserva técni-
ca. Mas com a necessidade 
de aplicação da D2, incluí-
mos essas 400 doses que 
tínhamos de reserva", con-
tou.

Informação foi divulgada por Nésio Fernandes em coletiva de imprensa realizada 
nesta sexta-feira (30).

Outros dois homens conseguiram fugir. Abordagem da 
PRF aconteceu na altura da Serra.

O supermercado também foi condenado a ressarcir à 
autora o valor de R$ 217,01 referente aos danos mate-
riais devidamente comprovados.

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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Além da falsificação, as pessoas detidas podem respon-
der pelo crime de estelionato e falsidade ideológica 
com penas de até 22 anos.

VITÓRIA – Um homem 
foi preso com quase R$ 150 
mil em espécie e um revól-
ver, na manhã desta sexta-
feira (30), em uma scaliza-
ção da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) na BR-101, 
na Serra, na Grande Vitória.

O preso estava junto com 
mais dois homens em um 
carro. O trio não obedeceu 
uma ordem de parada da PRF 
e tentou fugir. Porém, o moto-

rista perdeu o controle do 
carro e subiu em um canteiro.

Dois homens consegui-
ram fugir e um deles foi pre-
so. Com ele foram encontra-
dos R$ 149.850 em uma mo-
chila e um um revólver de 
calibre 38.

O nome do preso não foi 
divulgado. O homem e o 
material apreendido foram 
encaminhados para a Dele-
gacia Regional da Serra.
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VITÓRIA – O governa-
dor Renato Casagrande en-
tregou, na manhã desta se-
xta-feira (30), 124 novas 
viaturas que vão reforçar a 
frota da Polícia Militar do 
Espírito Santo (PMES). A 
entrega faz parte do reapare-
lhamento das forças policia-
is do Estado, dentro das pre-
missas do Programa Estado 
Presente em Defesa da Vida. 
A solenidade de entrega foi 
realizada no Quartel do Co-
mando Geral da PMES, em 
Vitória.

O investimento, da ordem 
de R$ 9.920.000,00, foi rea-
lizado com verbas oriundas 
do Tesouro Estadual, do Fun-
do de Reequipamento da 
P o l í c i a  M i l i t a r 
(FUNREPOM) e do convê-
nio com o Departamento 
Estadual de Trânsito do Espí-
rito Santo (Detran|ES). Ca-
da viatura possui custo uni-
tário de R$ 80 mil. As viatu-
ras serão destinadas a diver-
sos Batalhões e Companhias 
Operacionais das regiões 
Norte, Sul e Grande Vitória, 
equipadas e prontas para 
auxiliar a sociedade capixa-
ba em patrulhamento pre-
ventivo, interação comuni-
tária e repressão criminal.

Os veículos são modelo 
SUV Renault Duster 2021 e 
contam com os equipamen-
tos mais modernos disponí-
veis para o radiopatrulha-
mento convencional e espe-
cializado, como rádios comu-
nicadores digitais, sinaliza-
dores em led, sirene no com-
partimento do motor, cofre 
para transporte de conduzi-
dos e segunda bateria para 
maior eciência elétrica.

Em sua fala, o governador 
destacou o trabalho de mo-
dernização da frota da 
PMES, que contou ainda 

MULHER AGREDIDA PELO COMPANHEIRO
DEVE RECEBER R$ 1 MIL DE INDENIZAÇÃO

com 126 novos veículos en-
tregues no ano passado. 
“São 250 novas viaturas para 
que possamos reestruturar e 
renovar a frota da Polícia 
Militar. Estamos liberando 
outros R$ 30 milhões para a 
aquisição de mais de 300 
novas viaturas. Também esta-
mos realizando essa renova-
ção de frota na Polícia Civil 
e Bombeiros Militares. Esse 
é um trabalho de valorização 
das forças de segurança, que 
encontramos destruída quan-
do assumimos o governo em 
2019”, pontuou.

Casagrande armou que 
essa valorização das forças 
de segurança não passa ape-
nas pela compra de viaturas, 
mas também de novos arma-
mentos, equipamentos, in-
clusão de tecnologia, me-
lhoria das instalações físicas 
e valorização do pessoal. 
“Tudo para que nossos ope-

radores de segurança pos-
sam exercer sua função com 
motivação e estrutura ade-
quada”, reforçou o governa-
dor.

O secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa 
Social, coronel Alexandre 
Ramalho, também falou so-
bre o reaparelhamento das 
forças de segurança. "É dig-
nidade para os nossos polici-
ais militares, segurança e 
ostensividade para as comu-
nidades. Agradeço ao se-
nhor por esta entrega, que 
está dentro das diretrizes do 
Programa Estado Presente, 
para a melhoria da seguran-
ça das comunidades, bairros 
e municípios do Espírito 
Santo", enfatizou.

O comandante-geral da 
PMES, coronel Douglas 
Caus, agradeceu ao gover-
nador pelos investimentos 
destinados à Corporação. 

“Esta é uma aquisição im-
portante, que vai trazer qua-
lidade e segurança ao traba-
lho do policial militar e, con-
sequentemente, uma melhor 
prestação de serviço a toda 
sociedade capixaba. Apro-
veito também para agrade-
cer pelos próximos investi-
mentos previstos, que inclu-
em mais R$ 30 milhões de 
reais, permitindo a aquisi-
ção de mais 316 viaturas”, 
declarou.

Também participaram da 
entrega, a vice-governadora 
do Estado, Jaqueline Mora-
es; os secretários de Estado, 
Álvaro Duboc (Economia e 
Planejamento) e Coronel 
Aguiar (Casa Militar); o dire-
tor-presidente do Instituto 
Jones dos Santos Neves 
(IJSN), Daniel Cerqueira; e 
os deputados estaduais, Co-
ronel Alexandre Quintino e 
Alexandre Xambinho.
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PEDRO CANÁRIO – 
Um motorista de um cami-
nhão-guincho, de 37 
anos, morador da Serra, 
foi sequestrado e teve o 
veículo de trabalho leva-
do pelos criminosos. O 
crime aconteceu no muni-
cípio de Pedro Canário, 
no norte do Espírito San-
to. 

Durante a manhã desta 
terça, a vítima foi aborda-
da por um idoso de cerca 
de 65 anos. O homem te-
ria pedido um cartãozinho 
do motorista, como se 
estivesse interessado no 
serviços. Segundo a víti-
ma, em menos de uma 
hora, o idoso ligou e fe-
chou uma viagem.

O motorista de guincho 
e o idoso saíram da Serra 
até o município de Pedro 
Canário para buscar uma 
Kombi. O serviço cou 
em torno de R$ 1.300. O 
motorista contou que não 
desconou do homem, 
que chegou a dormir no 
caminhão durante o traje-
to. 

Quando chegaram no 
em Pedro Canário, a víti-
ma foi orientada a seguir 
por uma estrada de chão. 
No meio do caminho, se-
gundo a vítima, o idoso 
tentou dar um golpe co-
nhecido como mata leão. 
Outro criminoso teria sur-

gido do meio da mata com 
uma faca.

O motorista e os dois 
suspeitos lutaram dentro 
da cabine por quase dez 
minutos. Até que o moto-
rista foi imobilizado. Ele 
teve a mão amarrada com 
uma corda.

Segundo a vítima, o 
comparsa do idoso fugiu 
com o caminhão. O ho-
mem foi amarrado em um 
pé de eucalipto. Ele e o 
idoso caram cerca de 
quatro horas no local. De 
acordo com a vítima, os 
suspeitos teriam roubado 
o caminhão-guincho para 
transportar um carro com 
drogas. 

O motorista contou 
que, por volta das 21h, um 
carro branco foi até o lo-
cal buscar o idoso. Após a 
fuga dos dois suspeitos, a 
vítima se soltou da árvore 
e andou mais de 8 km pe-
dindo ajuda na beira da 
rodovia, mas ninguém 
parou. Por volta das 23h, 
ele achou um posto de 
combustíveis.  

O caminhão tem rastre-
ador e foi localizado no 
município de Itabuna, na 
Bahia. Segundo a vítima, 
em cima do guincho a polí-
cia encontrou um carro 
carregado de drogas. Ne-
nhum suspeito foi locali-
zado.

A solenidade de entrega foi realizada no Quartel do Comando Geral da PMES, em 
Vitória.
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NOVA VENÉCIA – Uma 
mulher agredida pelo compa-
nheiro deve ser indenizada 
em R$ 1 mil a título de danos 
morais. O acusado também 

foi condenado pela prática do 
crime previsto no artigo 129, 
§ 9º, e 147, ambos do Código 
Penal, com a incidência da 
Lei nº 11.340/06, que criou 

mecanismos para coibir a 
violência doméstica e famili-
ar contra a mulher.

A ação foi proposta pelo 
Ministério Público. Ao ser 
ouvida, a vítima contou que 
foi agredida e ameaçada de 
morte pelo companheiro, o 
que, segundo o processo, foi 
comprovado por meio do 
exame de lesões corporais.

A juíza da 2ª Vara Crimi-
nal de Nova Venécia enten-
deu que o caso é de violência 
doméstica e familiar contra a 
mulher, tendo em vista que 
foi cometida no âmbito do 
ambiente doméstico e contra 
a companheira, razão pela 
qual condenou o acusado a 
09 meses de detenção, inici-
almente em regime semia-
berto.

Também segundo a ma-
g i s t r a d a , c o m  a  L e i 

11.719/08, passou a ser pos-
sível, na própria sentença 
condenatória, a xação de 
valor mínimo para a repara-
ção dos danos causados pela 
infração, que tem a função de 
desestimular tal conduta, 
levando em consideração a 
proporcionalidade,a razoabi-
lidade e o potencial econômi-
co do réu, entre outros critéri-
os.

“Outrossim, ressalto que o 
dano moral está congurado 
como consequência da ilici-
tude do ato praticado pelo 
acusado, capaz de gerar aba-
lo emocional, constrangi-
mento e desgaste, extrapo-
lando o mero aborrecimento 
cotidiano, tratando-se de da-
no moral presumido, confor-
me entendimento do Superi-
or Tribunal de Justiça”, disse 
a juíza na sentença.

PRF recupera Corolla
durante fiscalização

SÃO  MATEUS  – 
Agentes realizavam s-
calização no km 58 da BR 
101, em São Mateus quan-
do abordaram o veículo 
Toyota Corolla, portando 
placas aparentes de São 
Paulo (SP), com um ocu-
pante.

Questionado sobre a 
procedência do veículo 
registrado em nome de 
uma terceira pessoa, o 
condutor disse que não o 
conhecia e que havia ad-
quirido ao automóvel de 
um ex-funcionário seu, 
p e l o  v a l o r  d e  R $ 
38.000,00.

Ao procederem visto-
ria aos elementos de iden-

ticação veicular, veri-
carem indícios de adulte-
ração nos locais de mar-
cação e nos caracteres de 
numeração de chassi e 
motor.

Na realidade, restou 
constatado que o automó-
vel possuía restrição para 
roubo/furto registrado no 
município de São Pau-
lo/SP, no ano de 2015. As 
placas aparentes instala-
das no carro indicavam 
para veículo de igual ca-
racterística o que congu-
ra a prática de clonagem.

A ocorrência foi enca-
minhada para a Delegacia 
de Polícia Judiciária de 
São Mateus/ES.

GOVERNO DO ESTADO ENTREGA 124
NOVAS VIATURAS À POLÍCIA MILITAR

A roda de conversa foi proposta pela professora Quitilane Pinheiro, da área de Lin-
guagens, que leciona aulas de Projeto de Vida para as turmas dos 8º anos do Ensino 
Fundamental.  
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A medida tem a função de desestimular tal conduta, 
levando em consideração a proporcionalidade,a razo-
abilidade e o potencial econômico do réu.

Motorista é sequestrado,
amarrado em árvore e
tem veículo roubado

Vítima saiu da Serra com o suspeito, que se pas-
sava por cliente, para buscar uma Kombi no norte 
do Espírito Santo, mas quando chegou no desti-
no, percebeu que era um assalto.
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UM PASSO DE FÉ
Era apenas mais um 

dia de trabalho para um 
entregador. Lá ia ele, a 
bordo de sua motocicleta, 
quando foi parado em 
uma “blitz" da polícia. 
Havia algum problema 
com a documentação do 
veículo, que acabou apre-
endido.

Por coincidência o en-
dereço de entrega situa-
va-se do outro lado da 
rua. E lá foi o entregador, 
a pé, cumprir sua missão - 
não sem antes ser atingi-
do por um balde de água 
suja que um cidadão esva-
ziou sem o devido cuida-
do.

Sem sua motocicleta e 
todo sujo tentou entregar 
a refeição ao destinatário 
- que, ao vê-lo naquele 
estado, recusou-a. Calcu-
le sua dor: pagaria a enco-
menda do próprio bolso e 
estava sem seu instru-
mento de trabalho.

Eis que ali ao lado uma 
criança catava comida 
em dada lata de lixo. Sen-
sibilizado, o entregador 
foi até ela. Doou carinho-
samente - sim, carinhosa-
mente - para aquele pe-
queno ser seguramente a 
única refeição do dia. 
Mostrou grandeza, mal-
grado o momento de pro-
blemas e sofrimento. De-
monstrou compaixão, 
apesar de justicadamen-
te angustiado.

A pessoa destinatária 
do lanche, diante daquela 
atitude, solidarizou-se 
com o entregador. Pagou 
o valor da entrega. Menos 
mal.

Testemunhando tudo 
aquilo, os policiais que 
realizavam a “blitz" - e 
que já haviam colocado a 
motocicleta apreendida 
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CrônicaGRÁVIDAS COM COMORBIDADES DEVEM SER
VACINADAS NA PRÓXIMA SEMANA NO ES

VITÓRIA – Grávidas e 
puérperas com comorbida-
des devem começar a rece-
ber a vacina contra a covid-
19 na próxima semana no 
Estado. A informação foi 
repassada pela coordenado-
ra do Programa Estadual de 
Imunizações da Secretaria 
de Estado de Saúde (Sesa), 
Danielle Grillo. 

“Estamos bem adiantados 
na vacinação dos idosos de 
60 a 64 anos, com 80% do 
público vacinado. Acredita-
mos que na próxima semana 
a gente já começa a vacinar 
o público de pessoas com 
comorbidades, inclusive as 
gestantes e puérperas com 
comorbidades”, armou a 
coordenadora.

Ainda segundo Danielle, 
todas as gestantes e puérpe-
ras serão vacinadas, mas 
neste primeiro momento, 
deverá ser feito esse recorte, 
criando uma espécie de li-
nha de frente com as gestan-
tes com comorbidades.

INCLUSÃO NO GRUPO 
PRIORITÁRIO PARA 

VACINAÇÃO
Nesta terça-feira (27), o 

Ministério da Saúde decidiu 
incluir as grávidas e puérpe-
ras (mulheres no período 
pós-parto) no grupo priori-
tário para receber a vacina 
contra a covid-19. O novo 
grupo deverá ser vacinado 
junto à população com co-
morbidades.

De acordo com a estimati-
va populacional do Ministé-
rio da Saúde, no total, 47.966 
gestantes e puérperas serão 
vacinadas no Espírito Santo. 
A estratégia denida pelo 

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

(27) 9 9736-2880

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

Ministério é vacinar primeiro 
as gestantes e puérperas com 
comorbidades, independente-
mente da idade.

De acordo com Danielle 
Grillo, há mais benefícios 
do que riscos na imunização 
contra a covid-19. “Enten-
de-se que os benefícios da 
imunização a gestantes e 
puérperas são superiores ao 
risco. Diante disso, em pac-
tuação tripartite,  entre 
União, estados e municípi-
os, foi denido a inclusão 
destes dois novos grupos à 
Campanha”, informou.

VACINAÇÃO CONTRA 
INFLUENZA

As gestantes e puérperas 
já fazem parte do grupo prio-
ritário da Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Inuenza, e podem ser imu-
nizadas até o dia 10 de maio. 
Com duas campanhas de 

imunização em andamento, 
a Sesa alerta que deverá ser 
respeitado o intervalo míni-
mo de 14 dias entre a admi-
nistração das vacinas Inu-
enza e Covid-19.

Danielle Grillo destacou 
a importância da adesão do 
grupo à vacinação das duas 
campanhas. “Precisamos 
contar com a participação de 
todas as grávidas e puérpe-
ras para termos altas e homo-
gêneas coberturas vacinais, 
tanto para Inuenza, que nos 
últimos anos são públicos 
nos quais não conseguimos 
alcançar uma cobertura de 
90%, quanto agora para a 
Covid-19”.

ORIENTAÇÕES ÀS 
GESTANTES E 
PUÉRPERAS

Segundo o Ministério da 
Saúde, a vacinação de gestan-
tes e puérperas deverá seguir 

as seguintes orientações:
- A gestante com comorbi-

dade deverá comprovar a con-
dição de risco, seja com exa-
mes, receitas, relatório médi-
co, prescrição médica, ou ca-
dastros já existentes dentro 
das Unidades de Saúde;

- A vacinação poderá ocor-
rer independentemente da 
idade gestacional e o teste de 
gravidez não deve ser um 
pré-requisito para a admi-
nistração das vacinas;

- No caso de a puérpera, 
ao ser vacinada, na condição 
de lactante, deverá ser orien-
tada a não interromper o alei-
tamento materno;

- A vacinação poderá ser 
realizada com qualquer vaci-
na de plataforma de vírus 
inativado, vetor viral ou 
mRNA, respeitando os in-
tervalos entre as doses reco-
mendadas pelo Programa 
Nacional de Imunização.

EDP VAI INVESTIR 3 BILHÕES NO ESTADO
VITÓRIA – A EDP, dis-

tribuidora de energia elétri-
ca do Espírito Santo, fará um 
investimento recorde de cer-
ca R$ 3 bilhões no Estado 
entre 2021 e 2025. Trata-se 
de praticamente o dobro do 
que foi investido entre 2016 
e 2020.

O aporte terá como foco 
a expansão da rede, preparan-
do o sistema elétrico para o 
desenvolvimento das 70 cida-
des da área de atuação; me-

lhorias operacionais; redução 
de perdas, como o combate 
ao furto de energia; investi-
mento em digitalização e aten-
dimento ao cliente.  Para isso, 
a Companhia entende ser ne-
cessária uma rede de distribu-
ição segura, conável, moni-
torada e exível.

Nesse sentido, a EDP vai 
ampliar a exibilidade da 
operação e reforçar atualiza-
ção tecnológica das redes e 
proteção das subestações. 

sobre um transporte - o 
chamaram. Devolveram-
lhe o veículo. Demons-
traram tolerância e sensi-
bilidade diante da reali-
dade.

Estas cenas foram re-
gistradas por uma câmera 
de segurança instalada 
em uma rua deste país aos 
19 de abril de 2021, por 
volta das 11 horas da ma-
nhã. Algum espírito ob-
servador as resgatou e 
divulgou. Recebi este 
vídeo através de um dile-
to amigo.

Conta-se que há alguns 
anos um jornalista britâ-
nico dirigiu-se à Índia 
para entrevistar a sempre 
reverenciada Madre Tere-
sa de Calcutá. Ele foi en-
contrá-la cercada de doen-
tes miseráveis, aos quais 
buscava dar algum trata-
mento e dignidade.

Manifestando sua sur-
presa e revolta com o qua-
dro triste que tinha diante 
de si, fez aquela que seria 
a primeira pergunta da 
entrevista: “Madre Tere-
sa, o que precisa mudar 
no mundo para que toda 
esta miséria e abandono 
não mais existam?”

Eis que Madre Teresa, 
com um sorriso singelo e 
modesto, respondeu: 
“Meu lho, para que toda 
esta desgraça que você 
acabou de testemunhar 
deixe de existir apenas 
duas coisas necessitam 
melhorar”. E completou: 
“eu e você”.

Em outra frente, a empresa 
construirá subestações, me-
lhorando a conabilidade do 
sistema e a segurança e qua-
lidade do fornecimento de 
energia.  Pensando no futu-
ro, a EDP vai ampliar seu 
projeto de redes inteligen-
tes, que permitem facilitar 
serviços como religação au-
tomática, balanço de tensão 
e combate a fraudes.

A Companhia continua 
com a estratégia de colocar o 

cliente no centro do negó-
cio, entendendo que o con-
sumidor está cada vez mais 
informado, integrado, exi-
gente e familiarizado com a 
tecnologia.  Por isso, os ca-
nais de atendimento vêm 
evoluindo ao longo dos 
anos. Atualmente, 75% dos 
atendimentos da EDP já 
acontecem de forma online. 
A digitalização pode ser per-
cebida, por exemplo, em 
atendimentos por videochat, 
aplicativo para smartphone 
e WhatsApp. A tecnologia 
também é aplicada para o 
pagamento de faturas via 
débito automático, Pix e ou-
tros meios eletrônicos.

“Este investimento de-
monstra que o segmento de 
Distribuição e o estado do 
Espírito Santo são priorida-
des na estratégia 2021-2025 
da EDP no Brasil”, arma 
João Marques da Cruz, pre-
sidente da EDP no Brasil. A 
Companhia atende cerca de 
1,6 milhão de clientes, apro-
ximadamente 4 milhões de 
pessoas, em 70 municípios 
capixabas.

Todas as gestantes 
e puérperas serão 
vacinadas no Espí-
rito Santo dentro 
do grupo prioritá-
rio mas, neste pri-
meiro momento, as 
com comorbidades 
terão prioridade na 
imunização contra 
a covid-19.

A medida tem a função de desestimular tal conduta, levando em consideração a 
proporcionalidade,a razoabilidade e o potencial econômico do réu.
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CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO MATEUS

TERMO DE 
NOTIFICAÇÃO

Processo nº 331/2021
Requerente: TCE-ES Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito 
Santo.
Assunto: Encaminha Parecer 
Prévio TC nº 117/2020 refe-
rente a Análise de Contas do 
Gestor do Exercício de 2014.
A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus/ES, 
vem por meio do presente ins-
trumento legal, NOTIFICAR o 
Ex-Prefeito Municipal, Sr. 
AMADEU BOROTO, para caso 
queira apresentar sustenção 
oral/justicativa na sessão do 
dia 04/05/2021, data em que 
o Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 026/2021 sera posto em 
votação/julgamento. Registra-
mos que a manifestação no dia 
da sessão poderá ser feito 
pessoalmente pelo noticado 
ou mesmo por procurador devi-
damento constituído para tal 
m.

Sala Legislativa, 
26/04/2021

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 
FUNDÃO

Presidente da CMSM/ES

LUCIETE OLIVEIRA CERQUEIRA
1ª Secretária

DELERMANO RAMOS SUIM
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO MATEUS

TERMO DE 
NOTIFICAÇÃO

Processo nº 1069/2019
Requerente: TCE-ES Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito 
Santo.
Assunto: Encaminha Parecer 
Prévio TC nº 055/2017 refe-
rente a Análise de Contas do 
Gestor do Exercício de 2015.
A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus/ES, 
vem por meio do presente ins-
trumento legal, NOTIFICAR o 
Ex-Prefeito Municipal, Sr. 
AMADEU BOROTO, para caso 
queira apresentar sustenção 
oral/justicativa na sessão do 
dia 04/05/2021, data em que 
o Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 025/2021 sera posto em 
votação/julgamento. Registra-
mos que a manifestação no dia 
da sessão poderá ser feito 
pessoalmente pelo noticado 
ou mesmo por procurador devi-
damento constituído para tal 
m.

Sala Legislativa, 
26/04/2021

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 
FUNDÃO

Presidente da CMSM/ES

LUCIETE OLIVEIRA CERQUEIRA
1ª Secretária

DELERMANO RAMOS SUIM
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO MATEUS

TERMO DE 
NOTIFICAÇÃO

Processo nº 534/2020
Requerente: TCE-ES Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito 
Santo.
Assunto: Encaminha Parecer 
Prévio TC nº 3977/2016 refe-
rente a Análise de Contas do 
Gestor do Exercício de 2017.
A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus/ES, 
vem por meio do presente ins-
trumento legal, NOTIFICAR o 
Prefeito Municipal, Sr. DANIEL 
SANTANA BARBOSA, para 
caso queira apresentar susten-
ção oral/justicativa na sessão 
do dia 04/05/2021, data em 
que o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 027/2021 sera posto 
em votação/julgamento. Regis-
tramos que a manifestação no 
dia da sessão poderá ser feito 
pessoalmente pelo noticado 
ou mesmo por procurador devi-
damento constituído para tal 
m.

Sala Legislativa, 
26/04/2021

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 
FUNDÃO

Presidente da CMSM/ES

LUCIETE OLIVEIRA CERQUEIRA
1ª Secretária

DELERMANO RAMOS SUIM
2º Secretário
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