
A vigência deste novo mapa acontece entre a próxima segunda-feira (17) e 
se estende até o dia 23 de maio (domingo).
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VITÓRIA – O Espírito 
Santo está na lista de estados 
com maior número de cerve-
jarias por habitante de acor-
do com o Ministério da Agri-
cultura e Abastecimento 
(Mapa), na edição mais re-
cente do Anuário da Cerve-
ja.

O levantamento esclarece 
que "a relação entre habitan-
tes e quantidade de cerveja-
rias e de cervejarias por ter-
ritório, são elementos im-
portantes para vericar 
como se dá o processo de 
expansão das cervejarias 
pelo país, sobretudo nas pe-
quenas cidades”.

Dentro dessa análise, o 
Espírito Santo deixa para 
trás capitais como São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. A terra dos capixa-
bas ocupa o quarto lugar nes-
se ranking sendo antecedida 
por Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Paraná, res-

Enem 2021 só
deverá ser
realizado em
janeiro do ano
que vem

BRASÍLIA – O Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) deverá 
ser aplicado só em janei-
ro do ano que vem. A in-
formação foi repassada 
pelo presidente do Insti-
tuto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), Danilo 
Dupas, ao Conselho Na-
cional da Educação 
(CNE).

Segundo a presidente 
do CNE, Maria Helena 
Guimarães de Castro, 
Danilo Dupas disse ha-
ver problemas no orça-
mento para a realização 
da prova. Uma portaria 
sobre o Enem deverá ser 
publicada nesta sexta-
feira, 13.

Além disso, uma ver-
são apenas com uma 
amostra de estudantes 
do Sistema de Avalia-
ção da Educação Básica 
(Saeb) será feita em no-
vembro. O Inep não ha-
via conrmado ainda se 
realizaria o exame este 

ano, o que levou a críti-
cas de educadores. A 
prova é importante para 
manter a série histórica 
de avaliações no País e 
para diagnosticar os dé-
cits por causa do tem-
po de escolas fechadas 
na pandemia. É a partir 
do Saeb que é feito o 
Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Bá-
sica (Ideb).

Uma portaria com as 
metas do Inep não inclu-
ía a aplicação do Enem, 
o que levantou dúvidas 
sobre a realização do 
exame este ano.

O Inep, órgão ligado 
ao MEC, é o responsável 
pela aplicação da prova. 
Dupas assumiu a presi-
dência do Inep este ano, 
logo após a realização da 
edição de 2020 do teste.

A prova relativa a 
2020 foi adiada em fun-
ção da pandemia e reali-
zada só em janeiro de 
2021, com abstenção 
recorde de alunos.

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

21º
27º Sensação

térmica: 26º/ 21º
Ventos: 25 km/h
UV: 8 alto

quência e impulsionando o 
setor”, disse.

Ele, que divide o coman-
do da Convento Cervejaria 
com outros quatro sócios, 
acredita que nem a pande-
mia fará o apreço do capixa-
ba pela cerveja retroceder. 
"É um consumo que vai cres-
cer. A previsão é de retoma-
da signicativa e gradual 
daqui para a frente”, acres-
centou.

OUTROS DADOS DA 
PESQUISA

– O Sul e Sudeste concen-
tram 85,6% das cervejarias 
do Brasil;

– Em 2020 foram regis-
tradas 204 novas cervejari-
as, o que representa um au-
mento de 14,4% em relação 
ao ano anterior;

– Há uma concentração 
de cervejarias no Sul-
Sudeste, regiões com forte 
tradição.

ES ENTRE OS ESTADOS COM MAIOR
NÚMERO DE CERVEJARIAS POR HABITANTE

pectivamente.
Para o empresário Léo 

Leal, sócio de uma cerveja-
ria artesanal na Serra, foi a 
abertura das microcervejari-
as, ao oferecer opções de 
sabores e intensidades dife-
rentes da bebida, que acabou 

provocando uma apreciação 
maior dos capixabas. "O 
consumo da cerveja artesa-
nal era muito restrito. Agora 
está mais disseminado e 
quem nunca tinha provado, 
experimentou e gostou. Pas-
sou a consumir com fre-

INSS RETOMARÁ BLOQUEIO DE PAGAMENTOS
A QUEM NÃO FIZER PROVA DE VIDA

Dentro dessa análise, o Espírito Santo deixa para trás 
capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

SÃO PAULO – O Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) vai retomar o 
bloqueio de benefícios de 
aposentados e pensionistas 
que não zerem a chamada 
prova de vida. Os bloqueios 

A comprovação de vida 
pode ser feita por biometria 
facial, nos aplicativos "Meu 
INSS" e "Meu gov.br" e tam-
bém nos bancos em que o 
aposentado ou pensionista 
recebe o benefício.

A partir de junho, o blo-
queio por falta de compro-
vação de vida será feito de 
forma escalonada, de acordo 
com o não-cumprimento 
dos prazos para a comprova-
ção, que tem de ser feita anu-
almente.

estavam suspensos desde 
março de 2020 por conta da 
pandemia do coronavírus.

De acordo com portaria 
publicada no Diário Ocial 
da União (DOU) desta quin-
ta-feira, 13, os bloqueios 

serão retomados a partir da 
competência de maio de 
2021.

“A rotina citada abrange-
rá, na competência maio de 
2021, os benefícios em que 
não houve a realização da 
comprovação de vida por 
nenhum canal disponibiliza-
do para tal procedimento, 
sendo estes selecionados 
para integrar o primeiro lote 
do processo de comprova-
ção de vida por biometria 
facial", arma a portaria.

Danilo Dupas, da CNE, disse haver problemas no orça-
mento para a realização da prova.

Os bloqueios estavam suspensos desde março de 2020 
por conta da pandemia do coronavírus.
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SÃO MATEUS – Anteri-
ormente, o imunizante da P-
zer/BioNTech era destinado 
apenas à Capital, mas Estado 
mudou estratégia para aten-
der gestantes e puérperas dos 
demais municípios

A Secretaria de Estado da 
Saúde deniu que as doses da 
vacina contra a covid-19 da 
Pzer/BioNTech serão distri-
buídas para 14 'cidades polos' 
do Espírito Santo. Anterior-
mente, apenas Vitória recebia 
doses do imunizante, que exi-
ge armazenamento especíco.

Por enquanto, a vacina 
Pzer/BioNTech será utiliza-
da para imunizar gestantes e 
puérperas com ou sem co-
morbidades. A vacinação des-
se grupo com doses da Astra-
Zeneca (Oxford/Fiocruz), 
segue suspensa no Espírito 
Santo.

Na Região Metropolitana, 
além da Capital, os municípi-
os de Cariacica, Serra, Viana, 
Vila Velha e Guarapari, tam-
bém passarão a receber a vaci-
na da Pzer.

Na Região Norte, as cida-

MUNICÍPIO E MAIS 13 CIDADES DO ES VÃO
RECEBER DOSES DA PFIZER; VEJA A LISTA

das por, no máximo, cinco 
dias à temperatura de +2°C a 
+8°C; ou até 14 dias à tempe-
ratura de -25°C à -15°C; ou 
durante toda a validade, que é 
de seis meses, em freezer de 
ultra baixa temperatura à -
80°C à-60°C.

VACINAÇÃO DE 
GESTANTES E 
PUÉRPERAS

O Espírito Santo continua-
rá a suspensão de vacinação 
às gestantes e puérperas com 
d o s e s  d a  C o v i s h i e l d 
(Oxford/Fiocruz), também 
conhecida como AstraZene-
ca. Grávidas e puérperas com 
ou sem comorbidades passa-
rão a receber doses da vacina 
Pzer/BioNTech.

A Secretaria da Saúde ain-
da aguarda orientações do 
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI) e informações 
ociais do Ministério da 
Saúde para denir como será 
a aplicação da segunda dose 
das gestantes que já recebe-
ram a vacina AstraZene-
ca/Fiocruz.
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28 cidades do Estado
permanecem em risco
alto para covid-19
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VITÓRIA – O governa-
dor do Espírito Santo, Renato 
Casagrande (PSB), divulgou 
nesta sexta-feira (14) o novo 
mapa de risco da Covid-19.

A nova classicação come-
ça a valer na próxima segunda 
(17) e Vitória está classicada 
como risco moderado para o 
contágio de Covid-19.

No mapa atual, todos os 
municípios da Grande Vitória 
estavam em risco alto para a 
transmissão do novo corona-
vírus.

O novo mapa também tem 
28 municípios em risco alto, 
32 em risco moderado e 18 
cidades estão em risco baixo.

O governador informou 
ainda que, a partir desta atua-
lização do Mapa de Risco, o 
Espírito Santo, que está em 
queda no registro de casos e 
de óbitos, passa a considerar a 
semana epidemiológica para 
a classicação de risco dos 
municípios.

Até essa semana, Casa-
grande informou que a Matriz 
de Risco levava em conside-
ração o comportamento da 
doença no município durante 
14 dias. Na Grande Vitória, 
que durante o período de ex-
pansão da doença era avaliada 
em conjunto, os municípios 
voltam a ser avaliados indivi-
dualmente.

CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO

Risco baixo: Águia Bran-
ca, Baixo Guandu, Bom Jesus 
do Norte, Colatina, Governa-
dor Lindenberg, Iconha, Ita-
guaçu, Itarana, Jaguaré, João 
Neiva, Mucurici, Muqui, Piú-
ma, Ponto Belo, Santa Maria 
de Jetibá, São Domingos do 
Norte, São Roque do Canaã e 
Vila Pavão.

Risco moderado: Afonso 
Cláudio, Água Doce do Nor-
te, Alfredo Chaves, Alto Rio 
Novo, Aracruz, Atílio Vivác-
qua, Barra de São Francisco, 
Brejetuba, Castelo, Divino de 
São Lourenço, Domingos 
Martins, Dores do Rio Preto, 
Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, 
Iúna, Jerônimo Monteiro, 
Laranja da Terra, Mantenópo-
lis, Marechal Floriano, Mari-
lândia, Mimoso do Sul, Mu-
niz Freire, Nova Venécia, 
Pancas, Rio Novo do Sul, 
Santa Leopoldina, Santa Tere-
sa, São Gabriel da Palha, São 
Mateus, Sooretama e Vitória.

Risco alto: Alegre, Anchi-
eta, Apiacá, Boa Esperança, 
Cachoeiro de Itapemirim, 
Cariacica, Conceição da Bar-
ra, Conceição do Castelo, 
Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, 
Guarapari, Irupi, Itapemirim, 
Linhares, Marataízes, Monta-
nha, Pedro Canário, Pinhei-
ros, Presidente Kennedy, Rio 
Bananal, São José do Calça-
do, Serra, Vargem Alta, Venda 
Nova do Imigrante, Viana, 
Vila Valério e Vila Velha.

O novo mapa também tem 28 municípios em risco alto, 32 em 
risco moderado e 18 cidades estão em risco baixo.
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SÃO MATEUS – O Mu-
nicípio de São Mateus per-
manece pela segunda sema-
na consecutiva no "risco mo-
derado". O anuncio foi feito 
pelo Governador do Estado 
Espírito Santo, Renato Casa-
grande (PSB), que divulgou 
o 55º Mapa de Risco do Espí-
rito Santo, da Matriz de Ris-
co de Convivência, que nor-
teia as ações de enfrenta-
mento da pandemia em de-
corrência do novo coronaví-
rus no Espírito Santo no iní-
cio da noite desta sexta-feira 
(14).

A vigência deste novo 
mapa acontece entre a próxi-
ma segunda-feira (17) e se 
estende até o dia 23 de maio 
(domingo).

As medidas restritivas de 
combate da Covid-19, estão 
relacionadas abaixo:

Medidas sociais: munic-
ípios devem editar recomen-
dações quanto ao isolamen-
to social com intervenção 
local; monitoramento de 
casos suspeitos e infectados; 
suspensão de shows, comí-
cios, passeatas e ans.

Comércio, bares e resta-
urantes: funcionamento de 
estabelecimentos comerci-
ais com um cliente por 
10m², obrigatoriedade do 
uso de máscara para funci-
onários e clientes, distanci-

SÃO MATEUS SEGUE NO “RISCO MODERADO”
E ACUMULA 217 MORTES PELO CORONAVÍRUS

amento social em las; 
funcionamento de bares, 
lojas de conveniência e dis-
tribuidoras de bebidas de 
segunda a sábado até as 22h 
e aos domingos permitido 
até as 16h.

Academias: vedada a rea-
lização de atividades aeróbi-
cas; limitação do número de 
alunos por área do estabele-
cimento com máximo de 20 
pessoas por horário de agen-
damento, respeitando o limi-
te de 15m² por aluno.

Atividades de ensino: 
permitidas atividades com 

presença de alunos nos esta-
belecimentos de ensino pú-
blico e privado.

SÃO MATEUS 
ACUMULA 217 

MORTES
São Mateus registrou na 

última semana 10 óbitos e 
agora acumula 217 mortes 
desde o início da pandemia. 
Os dados estão no Painel 
Covid-19, gerenciado pela 
Secretaria Estadual da Saú-
de (Sesa).

Ao todo, foram 36.609 
casos noticados, 30.420 

testes realizados, 16.432 
foram descartados, 9.771 
suspeitos, 9.870 foram cura-
dos e 10.406 casos conr-
mados.

A taxa de letalidade é de 
2,1%. Os casos do sexo femi-
nino lideram com 5.448 e o 
masculino acumula 4.958 
casos.

O balneário de Guriri se-
gue liderando e está próxi-
mo de 2 mil casos conrma-
dos. Já foram registrados 
1.969 casos, seguido do Ser-
namby com 718 e Rancho de 
Telha que tem 545.

A vigência deste novo mapa acontece entre a próxima segunda-feira (17) e se esten-
de até o dia 23 de maio (domingo).

des escolhidas são São Mate-
us, Aracruz, Linhares e Cola-
tina. Já na Região Serrana, 
apenas Santa Teresa receberá 
doses do imunizantes.

No Caparaó, a cidade de 
Guaçuí também contará com 
a Pzer. E, no Sul do Estado, 
os municípios de Cachoeiro 
de Itapemirim e Venda Nova 
do Imigrante foram selecio-
nados.

De acordo com a Sesa, a 
gestão municipal será respon-

sável por articular e organizar 
a vacinação com as 'cidades 
polos', mas orientou que se-
jam adotadas estratégias mis-
tas, com a participação de 
equipes volantes nos municí-
pios dos demais territórios ou 
levando as gestantes e puér-
peras aos pontos de vacina-
ção das cidades denidas.

De acordo com orienta-
ções do Programa Nacional 
de Imunizações, as doses da 
Pzer devem ser armazena-

A Secretaria de Estado da Saúde definiu que as doses da vacina 
contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech serão distribuídas para 14 
'cidades polos' do Espírito Santo. 

Segunda dose
da coronavac será
aplicada no público-
alvo após agendamento
SÃO MATEUS – a Secre-

taria Municipal de Saúde in-
formou que a segunda dose da 
Coronavac será aplicada na 
população após agendamen-
tos, depois que as equipes 
zerem triagem nas Unidades 
de Saúde do Município. A 
estratégia é para evitar aglo-
meração nos pontos de vaci-
nação, assim imunização 
acontecerá na medida em que 
as vacinas forem liberadas.

No agendamento, os pro-
ssionais de Saúde vão indi-
car o local e horário para a 
aplicação da vacina. Essa 
segunda etapa da vacinação 
dará prioridade para as pesso-
as que já tomaram a primeira 
dose há mais tempo, seguindo 
o calendário de imunização. 

PRAZO DE VALIDADE
A falta da vacina Corona-

vac tem preocupado as pesso-
as que receberam a primeira 
dose do imunizante. A Nota 

Técnica emitida pelo Minis-
tério da Saúde informa que “é 
improvável que intervalos 
aumentados entre as doses da 
vacina ocasionem a redução 
na ecácia”. 

APLICAÇÃO DA 
PRIMEIRA DOSE 

CONTINUA
O Município segue com a 

aplicação da primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 para 
o grupo de pessoas acima de 
18 anos com comorbidades, 
ou seja, que possuem doenças 
pré-existentes. Para receber a 
vacina é necessário levar um 
documento com foto, Cartão 
de Vacinação e o Cartão do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) ou o CPF. A vacinação 
segue no decorrer da semana 
na Igreja Assembleia de Deus 
(Avenida João XXIII, Bairro 
Boa Vista), de segunda a sex-
ta-feira, de 8h às 11h, e de 
12h30 às 15h30. 
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Fiocruz deve receber
mais duas remessas
de insumo para
vacinas em maio

SÃO PAULO – Mais 
duas remessas de Ingredien-
te Farmacêutico Ativo (IFA) 
estão previstas para chega-
rem à Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) ainda no mês 
de maio. O primeiro lote 
deve chegar ao Instituto de 
Tecnologia em Imunobioló-
gicos (Bio-Manguinhos) dia 
22 e o outro é aguardado 
para o dia 29. A informação 
foi divulgada pelo instituto 
nesta quinta-feira (13).

“A quantidade de IFA já 
disponível na Fiocruz sus-
tentará a produção até mea-
dos da próxima semana, ga-
rantindo as entregas até a 
primeira semana de junho. 
Com as novas remessas, as 
entregas das três primeiras 
semanas de junho também 
estarão asseguradas”, disse 
a Fiocruz.

Para esta sexta-feira (14), 
está prevista a entrega de 
mais 4,1 milhões de doses 
da vacina contra a covid-19 
da AstraZeneca, produzida 
pela Fiocruz no Brasil, ao 

Ministério da Saúde, totali-
zando 34,3 milhões de vaci-
nas disponibilizadas ao Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (PNI), o equivalente a 
mais de 40% dos imunizan-
tes para a covid-19 disponí-
veis no país.

“Até a chegada do IFA no 
dia 22, haverá uma interrup-
ção na produção de alguns 
dias na próxima semana. 
Caso haja algum impacto 
nas entregas, ele será avalia-
do e comunicado mais à fren-
te. O cronograma de entre-
gas permanece semanal, 
sempre às sextas-feiras, con-
forme pactuado com o Mi-
nistério da Saúde, seguindo 
a logística de distribuição 
denida pela pasta”, infor-
mou a fundação.

Segundo a Fiocruz, estão 
sendo processadas, no Cen-
tro Tecnológico de Vacinas – 
CTV de Bio-Manguinhos, 
um milhão de doses da vaci-
na por dia, e a instituição 
segue avaliando alternativas 
para aumentar ainda mais 
essa capacidade.

SÃO MATEUS – Os Co-
letivos chegaram junto e 
mostraram que estão muito 
a m de ver o Centro de 
Referência das Juventudes 
– CRJ de São Mateus funci-
onando o quanto antes. O 
projeto está sendo colocado 
em prática através de parce-
ria entre a Prefeitura e o Go-
verno do Estado. A reunião 
de apresentação, que é a se-
gunda etapa de implanta-
ção, aconteceu na Estação 
Cidadania do Bairro Ayrton 
Senna na noite de terça-
feira (11), contando com a 
presença de representantes 
das áreas de esportes e artes, 
cadeirantes, LGBTQ+, en-

SÃO MATEUS AVANÇA NA INSTALAÇÃO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES

tre outros. 
O evento, realizado com 

todos os cuidados para evi-
tar aglomeração e respei-
tando os protocolos de segu-
rança sanitária, foi condu-
zido pelas representantes 
da Secretaria Estadual de 
Direitos Humanos – SEDH, 
Raiana Rangel (assessora 
especial de Gabinete), Fa-
brícia Barbosa (gerente es-
tadual de Juventude) e Mari-
alina Côgo Antolini (con-
sultora BID/SEDH), além 
do secretário municipal de 
Esportes, Lazer e Juventu-
de, Jasson Barcelos, subse-
cretário da pasta, Pyu Da-
vid, e a secretária munici-

pal de Assistência Social, 
Marinalva Broedel.

JUVENTUDE 
PRESENTE

Jasson Barcelos lembrou 
dos esforços do prefeito Da-
niel Santana em colocar em 
prática políticas públicas 
para a juventude, principal-
mente o público da periferia. 
“Na Gestão Daniel Santana 
a nossa juventude é ouvida e 
tem vez. Nós dialogamos 
muito com esse público”.

Para Fabrícia Barbosa, o 
diálogo com as juventudes é 
fundamental para o sucesso 
do projeto. “Precisamos co-
nhecer a realidade do territó-

rio, para que o Centro consi-
ga de fato atender as deman-
das das juventudes em sua 
diversidade". 

"O Programa Estado Pre-
sente tem essa perspectiva 
de atuação local, de estar 
dentro dos territórios. E os 
Centros de Referência das 
Juventudes, que está inseri-
do no eixo de proteção soci-
al do programa, trabalham 
na busca de garantia de dire-
itos para essas juventudes" – 
destacou Raiana Rangel.

SERVIÇOS QUE 
SERÃO OFERECIDOS 

NO CRJ
- Ocinas e cursos de quali-
cação e prossionalizantes
- Acompanhamento indivi-
dual e/ou coletivo
- Atividades e eventos artís-
ticos, culturais e esportivos 
no território
- Mostra semestrais e anuais 
dos trabalhos produzidos
- Mostra de Prossões
- Auxílio Transporte
- Passeios, vivências e/ou 
visitas fora do território
- Jovens mobilizadores
- Empréstimo de equipa-
mentos audiovisuais e salas
- Acesso à internet
- Promoção da geração de 
renda através do LAB Poca
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ES recebe lote a mais
da Coronavac e fica
perto de zerar fila de
espera pela 2ª dose
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O primeiro lote deve chegar ao Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) dia 22 e o outro 
é aguardado para o dia 29. 

VITÓRIA – O Espírito 
Santo recebeu uma nova 
remessa de vacinas da Co-
ronavac, produzida pelo 
Instituto Butantan. O mi-
nistério da Saúde enviou 
65.200 doses do imunizan-
te - quantitativo maior do 
que o esperado pela Sesa - 
que deverá ser aplicado no 
grupo que aguarda a apli-
cação da segunda dose.

Na madrugada desta 
sexta-feira,  chegaram 
43.800 doses. Já durante 
esta manhã, por volta das 
10h15, um novo voo trou-
xe mais 21.400 doses da 
Coronavac. Com as duas 
remessas, o Estado recebeu 
um total de 65.200 vacinas 
do Instituto Butantan. 

O quantitativo se apro-
xima do total de doses ne-
cessárias divulgadas pela 
Secretaria de Saúde para 
nalizar a vacinação da 
população que aguarda há 
mais de 28 dias a aplicação 

da segunda dose. Na última 
semana, o Estado também 
recebeu 20 mil doses da 
vacina. 

Com a soma dos lotes, o 
Estado ca perto de zerar a 
la de espera pelo imuni-
zantes, já que 87 mil pesso-
as, dos grupos de 70 a 74 
anos, 65 a 69 anos e traba-
lhadores da saúde, aguar-
davam para concluir o es-
quema de vacinação. 

Na mesma remessa que 
chegou ao Estado durante a 
madrugada, o Ministério 
da Saúde também enviou 
doses da vacina Covishield 
(Oxford/Fiocruz). O novo 
lote, com 52.250 doses, 
será aplicado na continui-
dade da vacinação do gru-
po de forças de segurança e 
salvamento, dos trabalha-
dores da educação e do gru-
po de comorbidades, com 
exceção da administração 
deste imunizante em grávi-
das. 

O projeto está sendo colocado em prática através de parceria entre a Prefeitura e o Governo 
do Estado.
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VITÓRIA – A Polícia 
Militar, por meio do Bata-
lhão de Polícia de Trânsito 
(Bptran), em parceria com o 
DETRAN, adquiriu recente-
mente um equipamento ino-
vador nas polícias militares 
do Brasil, a versão móvel do 
Optical Caracteres Reader, 
ou OCR, sigla em inglês para 
Leitor Ótico de Caracteres.

O aparelho pode ser aco-
plado no teto das viaturas e 
acionado pelos policiais mili-
tares de dentro do veículo 
durante o patrulhamento, 
permitindo a leitura em tem-
po real das placas veiculares, 
apontando irregularidades 
administrativas e criminais.  

O equipamento foi testa-
do na manhã desta sexta-
feira (14), no pátio do De-
tran, localizado em Serra 
Sede. O comandante-geral, 
coronel Douglas Caus, acom-
panhou pessoalmente as si-
mulações produzidas. No 
total foram testados quatro 
aparelhos de OCR, com a 
previsão de compra de mais 
seis até o m do ano.

“Essa é mais uma con-
quista importante para a Polí-
cia Militar, em parceria com 
o Detran, que irá contribuir 
para a captura de veículos 
com restrição de furto e rou-
bo e, invariavelmente, de 
indivíduos com mandado de 
prisão, carregando armas, 
munições e drogas. Esse 
equipamento vai qualicar 
ainda mais o nosso trabalho, 
aumentar a eciência e me-
lhorar a prestação do serviço 
à sociedade capixaba”, opi-

JOVEM DE 16 ANOS É SUSPEITO DE PARTICIPAR
DE ASSALTO COM REFÉNS EM SÃO MATEUS

www.
FANOTICIAS

.COM.BR
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SÃO MATEUS – Caso 
aconteceu em uma corretora 
de imóveis de São Mateus 
nesta quinta (13). De acordo 
com a Polícia Civil, assim que 
receber alta médica, o adoles-
cente será encaminhado ao 
Instituto de Atendimento Soci-
oeducativo do Espírito Santo

O suspeito baleado durante 
confronto com a Polícia Mili-
tar em tentativa de assalto 
com reféns a uma corretora de 

imóveis em São Mateus, no 
Norte do Espírito Santo, é um 
adolescente de 16 anos. De 
acordo com informações di-
vulgadas pela Polícia Civil 
nesta sexta-feira (14), o ado-
lescente responderá por ato 
infracional análogo ao crime 
de tentativa de latrocínio.

Ainda segundo informa-
ções da Polícia Civil, um jo-
vem de 20 anos, também tem 
participação no crime. Ele já 

possuía um mandado de pri-
são por tráco de drogas e 
porte ilegal de arma de fogo, 
expedido pela 1ª Vara Crimi-
nal de Linhares, e foi autuado 
em agrante por tentativa de 
latrocínio.

O jovem de 20 anos foi 
encaminhado para o Centro 
de Detenção Provisória de 
São Mateus, já o adolescente 
baleado, será encaminhado 
ao Instituto de Atendimento 
Socioeducativo do Espírito 
Santo (Iases), após receber 
alta médica do Hospital Ro-
berto Silvares.

“De acordo com os funcio-
nários da corretora, tem um 
terceiro envolvido, que nós 
tentaremos identicar para 
prendê-lo o mais rápido pos-
sível”, disse.

Na manhã desta sexta, a 
Polícia Militar armou, por 
meio de nota que “o terceiro 
suspeito não foi localizado".

O CRIME
Uma tentativa de assalto 

com reféns em uma corretora 
de imóveis foi relatada no m 
da manhã de quinta-feira (13) 

no Centro de São Mateus. O 
crime terminou em correria, 
troca de tiros e com suspeito 
baleado.

Uma refém foi trancada 
dentro do banheiro e conse-
guiu acionar os policiais atra-
vés do 190. Uma viatura foi 
encaminhada ao local.

A Polícia Militar infor-
mou, por meio de nota, que os 
militares foram até o local e 
tentaram dialogar com os as-
saltantes para que se rendes-
sem. No entanto, um dos ban-
didos apareceu apontando 
uma arma para a cabeça de 
uma mulher e fez um disparo 
contra os policiais. A ação foi 
lmada por pessoas que pas-
savam pelo local. Segundo a 
PM, os militares revidaram e 
balearam um dos suspeitos.

De acordo com um dos 
sócios da imobiliária, os dois 
assaltantes entraram no esta-
belecimento chamando pelo 
nome dele. A dupla então exi-
giu que ele entregasse dinhei-
ro e a chave do carro do sócio. 
No momento da ação, ele esta-
va no local com a esposa e 
funcionários.

POLÍCIA MILITAR TESTA EQUIPAMENTO
MÓVEL DE LEITURA DE PLACAS VEICULARES
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A empresa também deve indenizar o consumidor em 
R$ 2 mil a título de danos morais.

nou coronel Caus.

COMO FUNCIONA
Utilizado desde o ano pas-

sado em uma versão portátil, 
porém com necessidade de 
ser instalado em ponto xo, 
o novo produto traz a versão 
embarcada do OCR, permi-
tindo maior agilidade na s-
calização dos veículos em 
circulação, sem prejudicar a 
amplitude e dinamismo do 
policiamento ostensivo.

Além de apontar eventua-
is irregularidades adminis-
trativas, relacionadas à docu-
mentação dos veículos co-
mo, por exemplo, o licencia-
mento, o OCR também indi-
ca se o automóvel possui 
alguma restrição criminal, 

como furto e roubo.
Utilizando tecnologia de 

ponta, o OCR faz a leitura 
das placas e aponta ao polici-
al embarcado, em tempo re-
al, se há alguma irregularida-
de. Tudo sem a necessidade 
de parar as viaturas.  

O comandante de Policia-
mento Ostensivo Especiali-
zado, coronel Carlos Ney de 
Sousa Pimenta, salientou as 
possibilidades oferecidas 
pelo equipamento: “As equi-
pes policiais poderão atuar 
com muito mais agilidade 
durante as abordagens, já 
que os veículos com restri-
ções criminais serão imedia-
tamente apontados pelo equi-
pamento, permitindo uma 
vigilância muito mais e-

caz”, ressaltou.
O  c o m a n d a n t e  d o 

BPTran, tenente-coronel 
Glariston Fonseca Nasci-
mento, também destacou a 
importância da nova aquisi-
ção. De acordo com o oci-
al, os OCR's permitirão me-
lhores resultados e celerida-
de na realização do policia-
mento ostensivo de trânsito. 
“São instrumentos moder-
nos, com aplicabilidades 
variadas, dotados de alta 
tecnologia, fato que projeta 
a PMES na vanguarda do 
policiamento de trânsito na-
cional.”, destacou o coman-
dante.

Os leitores óticos já estão 
disponíveis e em condições 
de uso nas scalizações.

O aparelho pode ser acoplado no teto das viaturas e acionado pelos policiais militares de 
dentro do veículo durante o patrulhamento.

SÃO MATEUS – Poli-
ciais civis de Jaguaré, em 
operação conjunta com a 
Polícia Militar (PMES) 
de São Mateus, realiza-
ram incursões nos bairros 
Alvorada, Pedra D’água 
e no Centro da cidade de 
São Mateus, com o obje-
tivo de localizar e apreen-
der os adolescentes de 13 
e 17 anos, que praticaram 
furtos no comércio no 
município de Jaguaré. 
Durante a ação, foi apre-
endida em poder dos ado-
lescentes uma quantia de 
R$ 3.277,50, em espécie, 
proveniente do furto ao 
comércio de Jaguaré.

Os adolescentes, mora-
dores de São Mateus, são 
autores de diversos furtos 
em estabelecimentos de 
municípios vizinhos, co-
mo Pinheiros, Nova Vené-
cia e Montanha. Os ado-
lescentes estão sob liber-
dade assistida, pelo fato 
de terem praticado crimes 
da mesma natureza ante-
riormente.

“Um dos adolescentes 
estava na praça da rodo-
viária de São Mateus, 

quando os policiais civis 
chegaram, abordando-o, 
e com o desenrolar da con-
versa para o descobri-
mento dos fatos, o adoles-
cente contou onde estaria 
seu cúmplice que ajuda 
na prática dos furtos”, 
contou a titular da Dele-
gacia Regional de Jagua-
ré, delegada Gabriella 
Zaché dos Santos.

Os adolescentes foram 
conduzidos ao plantão da 
18ª Delegacia Regional 
(DR) de São Mateus, sen-
do autuados e, após fami-
liares assinaram um ter-
mo de compromisso, os 
adolescentes foram rein-
tegrados para as suas fa-
mílias.

Adolescentes são
apreendidos por
diversos furtos

LINHARES – O muni-
cípio de Linhares criou 
5.738 vagas de emprego no 
mercado formal no primei-
ro trimestre de 2021, de 
acordo com dados do Ca-
dastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Ca-
ged), da Secretaria Especial 
de Previdência e Traba-
lho/Ministério da Econo-
mia (SEPRT/ME), e se con-
solida como um dos maio-
res geradores de empregos 
do Espírito Santo.

Neste período, entre ad-
missões (5.738) e demissões 
(4.323), o município tem um 
saldo positivo de 1.415 pos-
tos de trabalho. O resultado 
é o quarto melhor de todo o 
Espírito Santo, sendo Vitó-
ria, Serra e Aracruz os pri-
meiros do ranking.

Em Linhares, os setores 
que mais geraram empre-
gos de janeiro a março fo-
ram indústria, comércio, 
serviços, construção e agro-
pecuária.

A atração de investimen-
tos, contas públicas equili-
bradas e pagamentos em 
dia, somados aos investi-
mentos nas áreas de saúde, 
educação, assistência soci-
al e grandes obras de infra-
estrutura na cidade mantém 
Linhares em posição de 
destaque, mesmo em de-
corrência da crise econômi-
ca que o país atravessa, in-

tensicada com a pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19).

"Linhares mostra mais 
uma vez a rápida capacida-
de de recuperação da eco-
nomia. São três resultados 
positivos em sequência no 
ano, com a contratação de 
mais de 5,7 mil pessoas. O 
desempenho consolida o 
município como um dos 
protagonistas na retomada 
do crescimento do Espírito 
Santo”, armou o prefeito, 
Guerino Zanon.

 
EMPREGO É O FOCO

O prefeito explica que 
emprego é a melhor política 
social que existe e o grande 
foco do governo municipal 
desde 2017. "É por meio do 
trabalho que o cidadão con-
segue ter uma vida digna, 
cuidar da família e se de-
senvolver. A nós governan-
tes cabe o papel de ofertar 
as melhores condições pos-
síveis para que os empresá-
rios locais e de fora invis-
tam aqui e ajudem Linhares 
a crescer ainda mais”, ar-
mou Guerino.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Luiz Fernando 
Lorenzoni, explica que o 
resultado mantém a boa 
perspectiva da prefeitura no 
cenário da recuperação de 
empregos.  

Linhares fecha trimestre
como quarto município
que mais empregou no ES
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COMO ESTÁ AQUI?
Há não muito tempo, 

lendo o conceituado jor-
nal “The Sunday Times”, 
deparei-me com uma sig-
nicativa matéria. Eis o 
seu título: “Revelado: 
como a China está com-
prando o Reino Unido”.

Lia-se, em seguida, 
que “Investidores chine-
ses adquiriram um con-
junto de empresas, infra-
estrutura, propriedades e 
outros bens no Reino Uni-
do avaliados em quase £ 
135 bilhões, praticamen-
te o dobro do que se sus-
peitava, segundo revelou 
uma investigação”.

Alertou-se, então, para 
o fato de que “esta incisi-
va e pouco noticiada on-
da de aquisições inclui 
pelo menos £ 44 bilhões 
efetuadas por parte de 
entidades estatais”.

Registrou-se que “par-
ticipações em concessio-
nárias de infraestrutura 
incluem a Thames Water, 
a UK Power Networks e 
o aeroporto de Heath-
row”. E: “Empresas chi-
nesas ou investidores chi-
neses adquiriram ações 
na Bolsa de Valores do 
Reino Unido no valor de 
£ 57 bilhões”. Compra-
ram, também, “cerca de £ 
10 bilhões em imóveis e 
pelo menos 17 escolas 
privadas”.

Segue um aviso: “Não 
foi possível vericar os 
valores de dezenas de in-
vestimentos e assim o 
verdadeiro valor dos bens 
chineses no Reino Unido 
é provavelmente muito 
maior que os £ 135 bi-
lhões encontrados”.

Diante deste quadro 
Iain Duncan Smith, ex-
líder do Partido Conser-
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CrônicaPOLÍCIA FEDERAL CONFIRMA APLICAÇÃO
DE PROVAS NO DIA 23 DE MAIO

VITÓRIA – As provas 
objetiva e discursiva do co-
ncurso público da Polícia 
Federal estão conrmadas 
para serem aplicadas no dia 
23 de maio de 2021. O comu-
nicado com o novo crono-
grama do certame foi publi-
cado nesta sexta-feira (14) 
no site do Cebraspe, empre-
sa responsável pela seleção.

Os locais dos testes serão 
divulgados a partir do próxi-
mo dia 18, no endereço ele-
trônico da organizadora. A 
consulta será individual. Os 
exames vão ocorrer nas 26 
capitais, além do Distrito 
Federal, podendo ter novos 
locais de acordo com a de-
manda de inscritos. O total 
de participantes no certame 
ainda não foi divulgado.

Os candidatos aos cargos 
de agente, escrivão e papi-
loscopista farão os exames 
objetivos e discursivos a 
partir das 14 horas e eles te-
rão 4 horas e 30 minutos pa-
ra resolver as questões. Já as 
provas para delegado ocor-
rem em dois turnos. Na parte 
da manhã, a partir das 8 ho-
ras, haverá exame objetivo, 
com 3 horas e 30 minutos de 
duração. A tarde, a partir das 
15 horas, será a vez dos tes-

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

(27) 9 9736-2880

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

tes discursivos, com o dura-
ção de 5 horas.

O comunicado do Ce-
braspe ainda traz uma série 
de medidas para evitar a 
transmissão do novo coron-
avírus, como uso obrigató-
rio de máscaras, aferição de 
temperatura e distanciamen-
to social.

Os gabaritos preliminares 

da prova objetiva e do pa-
drão preliminar de respostas 
das discursivas serão divul-
gados no dia 25 de maio, a 
partir das 19 horas. Os can-
didatos que não concorda-
rem poderão entrar com re-
curso nos dias 26 e 27 deste 
mês. O resultado nal do 
exame objetivo e provisório 
da discursiva está previsto 

para ser divulgado no dia 11 
de junho.

Inicialmente as provas da 
PF estavam marcadas para o 
dia 21 de março, mas foram 
adiadas por conta da pande-
mia do novo coronavírus. O 
certame tem como objetivo 
preencher 1.500 vagas. A 
remuneração varia de R$ 
12.522,50 a R$ 23.692,74.

VÍRUS PODE FICAR NO PÊNIS POR SEIS
MESES APÓS COVID-19 E CAUSAR IMPOTÊNCIA

VITÓRIA – O Espírito 
Santo receberá o quantitati-
vo de 20 mil doses da Coro-
navac (Sinovac/Butantan) 
para dar continuidade à com-
plementação da Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Covid-19, e são refe-
rentes à 19ª remessa. A pre-
visão de chegada ao Estado, 
segundo o Ministério da Saú-
de, é para este sábado (08).

As doses serão encami-
nhadas à Central Estadual de 
Rede de Frio da Secretaria 
da Saúde (Sesa) para cadas-
tramento. A distribuição aos 
municípios da Região Me-
tropolitana e para as regio-
nais de saúde Norte, Sul e 
Central acontecerá na próxi-
ma segunda-feira (10).

A expectativa também, 
segundo informações do 
Ministério da Saúde, é que o 
Espírito Santo receba uma 
nova remessa de doses da 
Pzer/BioNTech, na segun-
da-feira (10). O Estado 
aguarda conrmação do 
envio e do quantitativo de 
doses a serem encaminha-
das. Caso se conrme, a 
distribuição à Capital, Vitó-
ria, também ocorrerá na se-

gunda-feira (10).

ESCASSEZ DE DOSES 
CORONAVAC

O cenário de escassez das 
doses da vacina Coronovac 
(Sinovac/Butantan) no Bra-
sil, devido ao desabasteci-
mento do Ingrediente Far-
macêutico Ativo (IFA) pelo 
Instituto Butantan, acarre-
tou no comprometimento da 
distribuição das segundas 
doses em todo território bra-
sileiro, inclusive no Espírito 
Santo.

Na última semana, a Se-
cretaria da Saúde (Sesa) soli-
citou ao Ministério da Saúde 

vador, declarou estar “de-
monstrado que sucessi-
vos governos adormece-
ram em suas vigílias”. E 
que isto mostra “o quão 
perigosamente estamos 
indo ao encontro do con-
trole chinês sobre aspec-
tos fundamentais de nos-
sa economia”.

O entrevistado seguin-
te foi George Magnus, 
pesquisador do Centro 
para a China da Universi-
dade de Oxford. Pergun-
tado sobre o que pensava 
acerca dos governantes 
que permitiram chegar-se 
a este estado de coisas, 
declarou que “parecem 
ter sido ingênuos”.

Encerra a matéria o 
seguinte parágrafo: “Re-
gras estritas sobre aquisi-
ções por estrangeiros aca-
bam de receber a aprova-
ção real, porém, segundo 
o instituto de política ex-
terna “Henry Jackson 
Society”, as mudanças 
foram equivalentes a fe-
char-se a porta do estábu-
lo após a fuga do cavalo”.

Esta a situação no Rei-
no Unido. E no Brasil? 
Que tal informar-se aos 
brasileiros permanente-
mente, via internet, sobre 
a participação de estran-
geiros em nossa econo-
mia? Sobre as remessas 
de lucros? Sobre as áreas 
adquiridas pelo país afo-
ra? Eis aí uma medida 
não de xenofobia, mas de 
necessária transparência.

o envio de doses comple-
mentares da Coronavac co-
mo alternativa para suprir a 
necessidade do imunizante 
para complementação do 
esquema vacinal dos capixa-
bas. Entretanto, retornou à 
solicitação com a conrma-
ção de um novo envio para 
este sábado (08) do quantita-
tivo reduzido, com 20 mil 
doses.

À população que se en-
contra com esquema para a 
segunda dose superior de 28 
dias, a Sesa orienta que 
aguarde o anuncio da chega-
da de novas doses e o agen-
damento que cada cidade irá 

realizar.

DISTRIBUIÇÃO DE 
DOSES AOS 

MUNICÍPIOS 18ª E 19ª 
REMESSAS

Nessa quinta-feira (06), o 
Estado recebeu 83.700 do-
s e s  d a  C o v i s h i e l d 
(Oxford/Fiocruz). A distri-
buição aos municípios da 
região Metropolitana de saú-
de e às regionais Central, 
Norte e Sul aconteceram 
pela manhã desta sexta-feira 
(07).

Em relação às doses da 
Covishield, o Estado fará o 
envio aos municípios de pri-
meiras doses aos grupos de 
comorbidades; gestantes e 
puérperas; trabalhadores da 
saúde; Forças de Segurança e 
Salvamento. Para segundas 
doses, fará o envio aos grupos 
de idosos de 80 a 84 anos; e 
trabalhadores da saúde.

Além disso, o Estado fará 
o envio de doses da Corona-
vac, com previsão de chega-
da neste sábado (08) e distri-
buídas na próxima segunda-
feira (10), para a segunda 
dose de idosos de 70 a 74 
anos.

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

Candidatos pode-
rão conferir os loca-
is de realização dos 
exames no dia 18 de 
maio; resultado es-
tá previsto para ser 
divulgado no dia 11 
de junho

Candidatos poderão conferir os locais de realização dos exames no dia 18 de maio; 
resultado está previsto para ser divulgado no dia 11 de junho.

Grupos de homens que desenvolveram a Covid-19 rela-
taram dificuldade em manter ereções.
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

www.FANOTICIAS.com.br

www.FANOTICIAS.com.br

Venha morar em
um lugar com

Infra-estrutura
completa!
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MUITO
OBRIGADO!

DEDICADOS À TRANSPARÊNCIA, CREDIBILIDADE
E AO COMPROMISSO COM SÃO MATEUS

E REGIÃO

A
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2003-2021
21 de abril
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