
O objetivo da linha New Attack é reforçar e ampliar a liderança do mercado 
nacional da Volare, como explicou a gerente nacional de vendas da empre-

sa Sidnei Vargas.
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O Governador Renato 
Casagrande armou, na 
manhã desta quinta-feira 
(03), que o Espírito Santo 
não irá receber - neste mo-
mento - pacientes com co-
vid-19, transferidos de ou-
tros estados. Em outros mo-
mentos da pandemia, o Esta-
do já recebeu pacientes de 
Amazonas e Rondônia.

Casagrande reforçou que 
o foco é a atenção ao povo 
capixaba.

A declaração do governa-
dor capixaba vem um dia 
após a Secretaria de Saúde 
do Mato Grosso do Sul ar-
mar que pacientes locais, 
internados com covid-19, 
serão transmitidos para hos-
pitais capixabas. Não foi 
informado, no entanto, quan-
tos e quando estes pacientes 

Viana receberá estudo
para efetividade de vacina
contra a Covid-19 em
população de 18 a 49 anos

VIANA – O governador 
do Espírito Santo, Renato 
Casagrande, anunciou, nesta 
sexta-feira (04), o início de 
um estudo cientíco que irá 
avaliar a efetividade da vaci-
na Astrazeneca Oxford/ Fio-
cruz no município de Viana. 
A população de 18 a 49 anos 
poderá ser vacinada em mas-
sa contra a Covid-19 no pró-
ximo dia 13 de junho, das 8h 
às 17h. A iniciativa denomi-
nada “Efetividade, Seguran-
ça e Imunogenicidade da 
M e i a  D o s e  d a  Va c i n a 
C h A d O x 1  n C o V - 1 9 
(AZD1222) para Covid-19” 
combina vacinação com me-
ia dose no público denido, 
além de acompanhamento da 
resposta imune e sequencia-
mento genético do novo Co-
ronavírus (Covid-19).

O anúncio foi feito em 
coletiva de imprensa realiza-
da no Palácio Anchieta, que 
contou com as presenças do 
secretário de Estado da Saú-
de, Nésio Fernandes, e de  
representantes dos órgãos 
envolvidos no estudo pionei-
ro no País.

"É uma conrmação dos 
estudos feitos pela Astraze-
neca, comprovando que a 
meia dose gera imunidade 
em quem recebe essa quanti-
dade da vacina. No caso espe-
cíco de Viana, podemos 
levar essa imunidade para 
toda a cidade, salvando a 
vida da população do muni-
cípio. Nesse trabalho de pes-
quisa, vamos otimizar os 
recursos ao utilizar a metade 
da dose padrão, podendo ter 
mais vacinas disponíveis 
para a imunização. Viana é 
um município de porte mé-
dio, com capacidade de vaci-
nar toda a população denida 
em um só dia, além de fazer 
parte da Grande Vitória, ten-
do uma boa logística para o 
monitoramento de toda a 
pesquisa”, armou o gover-
nador.

Casagrande destacou que, 
como se trata de um trabalho 
de pesquisa, após a aplicação 
da segunda dose – doze sema-
nas após a primeira dose – 
será feito um processo de 
amostragem para a compro-
vação da imunidade ao vírus. 
“Caso não tenham adquirido 
essa imunidade, os partici-
pantes receberão dose de 
reforço e carão imunizados. 
Ou seja, participar da pesqui-
sa será benéca porque ca-
rão imunizados de toda for-
ma”, reforçou.

A coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (PNI), do Ministério da 
Saúde, Francieli Fantinato, 
parabenizou o Estado e o 

município pela iniciativa e 
garantiu que o projeto é um 
diferencial mundial.

“É uma satisfação, en-
quanto PNI, poder apoiar 
esse estudo. Mesmo com a 
aprovação das agências regu-
ladoras, é importante que, 
após o licenciamento, tenha-
mos avaliações dessas vaci-
nas. No cenário de escassez 
de vacina é essencial também 
que tenhamos essas iniciati-
vas para a avaliação do resul-
tado de segurança. Parabeni-
zo o Estado e a cidade de Via-
na, será um grande diferenci-
al, com resultados importan-
tes não somente para o Bra-
sil, mas em nível mundial. O 
PNI é um parceiro e tem apoi-
ado diversas outras iniciati-
vas para dar qualidade em 
relação à vacinação”, ressal-
tou Francieli Fantinato.

De acordo com o secretá-
rio de Estado da Saúde, Né-
sio Fernandes, o estudo vai 
levantar informações impor-
tantes para toda a comunida-
de cientíca:

“É um momento histórico 
para o Espírito Santo, onde o 
cidadão vianense pode dar 
uma contribuição importante 
para a ciência e que pode im-
pactar todo o País. Lançamos 
hoje um projeto muito im-
portante que nasceu de uma 
iniciativa do Governo do 
Estado e prossionais do 
Hucam, numa articulação do 
ICEPi, que poderá ter rele-
vância internacional, na me-
dida em que pode impactar 
na estratégia de vacinação 
dos brasileiros e até mesmo 
de pessoas de outros países. 
É uma solução importante 
dentro de um contexto de 
crise de escassez de vacinas, 
que requer coragem, inova-
ção e segurança cientíca 
como o que apresentamos 
hoje. O Projeto Viana está 
aprovado pelo Comitê de 
Ética do Hucam-Ufes e Co-
nep e esperamos resultados 
equivalentes ao estudo da 
Fase 3 da AstraZeneca, que 
apontou ecácia da meia 
dose da vacina”, pontuou 
Nésio Fernandes.

O evento contou com a 
p r e s e n ç a  d a  v i c e -
governadora do Estado, Jac-
queline Moraes; do subse-
cretário de Estado de Vigi-
lância em Saúde, Luiz Car-
los Reblin; do prefeito de 
Viana, Wanderson Bueno; 
da secretária municipal de 
Saúde, Jaqueline Jubini; da 
coordenadora do projeto, 
Valéria Valim; e do repre-
sentante do Hospital Univer-
sitário Cassiano Antônio 
Moraes (HUCAM), José 
Geraldo. 

Geraldo Resende.
Em nota, a Secretaria de 

Estado da Saúde (Sesa) capi-
xaba conrmou que houve 
contato telefônico entre as 
secretarias para tratar da pos-
sibilidade de acolhimento 
de pacientes graves, devido 
ao colapso vivido pelo siste-
ma de saúde daquela região 
que não está tendo condi-
ções de atender a todos os 
sul-mato-grossenses conta-
minados pela Covid-19.

"Até o presente momento 
não foi formalizada a solici-
tação de procedimento de 
transferência. Mas adianta-
mos que o Estado ainda vive 
um momento de recupera-
ção da curva de casos e uma 
estabilização muito alta do 
número de pacientes inter-
nados em Utis/Covid".

CASAGRANDE DIZ QUE ESPÍRITO SANTO NÃO
VAI RECEBER PACIENTES DE OUTROS ESTADOS

viriam para o Espírito Santo.
“Aceitamos a oferta de 

Rondônia e vamos aceitar 
também a ajuda humanitária 

que nos foi oferecida pelo 
Estado do Espírito Santo”, 
revelou o secretário de Saú-
de do Mato Grosso do Sul, 

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

21º
23º Sensação

térmica: 21º/ 23º
Ventos: 10 km/h
UV: 4 moderado

A taxa de desemprego passou de 13,9% no trimestre 
encerrado em dezembro para um ápice de 14,7% no 
trimestre terminado em março.

Governador destaca que, no momento, estado capixaba 
não receberá outros pacientes com Covid-19.

BRASÍLIA – No m do 
ano passado, o governo envi-
ou uma medida provisória 
sobre o tema e, com isso, o 
montante já está em vigor 
desde o dia 1º de janeiro

A lei que determina o no-
vo valor do salário mínimo 
em 2021 para R$ 1.100 foi 
promulgada pelo presidente 
do Senado Federal, Rodrigo 

PROMULGADA LEI QUE DEFINE VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO EM R$ 1.100 EM 2021

Pacheco (DEM-MG) .
Este valor já está em vigor 

desde o dia 1º de janeiro , 
devido a uma medida provi-
sória enviada por Bolsonaro 
no m do ano passado para 
tratar da questão. 

Com o valor, o salário 
mínimo diário passou a ser 
R$ 36,00, enquanto,  por 
hora, corresponde a R$ 5.
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SÃO MATEUS – O Go-
verno do Estado divulgou o 
58º Mapa de Risco do Espíri-
to Santo, da Matriz de Risco 
de Convivência, que norteia 
as ações de enfrentamento da 
pandemia em decorrência do 
novo coronavírus no Estado 
no início da noite desta sexta-
feira (04) e o Município de 
São Mateus permanece pela 
quinta semana consecutiva 
no risco moderado, confor-
me o Mapa de Risco da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(Sesa).

A Secretaria Municipal de 
Saúde contabiliza 40.112 
casos noticados com suspe-
ita de Coronavírus em São 
Mateus. Destes, 11.314 são 
casos conrmados, 18.795 
foram descartados, 863 são 

SÃO MATEUS PERMANECE NO “RISCO MODERADO”
E ACUMULA 237 MORTES PELA COVID-19

Dos casos suspeitos, 656 
estão em isolamento domici-
liar e 21 em tratamento hos-
pitalar.
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1 mês internado | ex-
prefeito de Pinheiros
e presidente do
Incaper deixa a UTI
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PINHEIROS – Após 
mais de um mês internado 
para o tratamento da covid-
19, o diretor-presidente do 
Instituto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Incaper) 
e ex-prefeito de Pinheiros, 
Antônio Carlos Machado, 
deixou a Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) do hos-
pital de Colatina, onde con-
tinua recebendo cuidados 
médicos. 

De acordo com o Inca-
per, Antônio saiu da UTI na 
tarde de quarta-feira (02) e 
foi para o quarto de uma 
enfermaria para continuar 
o tratamento. O estado de 

saúde dele é considerado 
estável. Antônio Carlos 
tem apresentado melhora 
clínica contínua e uma boa 
resposta aos medicamen-
tos. Segundo o Incaper, 
ainda não há previsão de 
alta.

Antônio foi diagnostica-
do com covid-19 em abril. 
No dia 27 do mesmo mês, 
cerca de dez dias após o 
diagnóstico, ele precisou 
ser hospitalizado devido à 
diculdade respiratória. 
Amigos e familiares ze-
ram postagens nas redes 
sociais pedindo uma cor-
rentes de orações pela saú-
de de Antônio. 
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SÃO MATEUS – O auto-
móvel da empresa Marcopo-
lo será fabricado com o uso 
de materiais que agridem 
menos o meio ambiente; a 
produção começou no nal 
de maio

A fábrica da empresa Vola-
re, pertencente à Marcopolo, 
na cidade de São Mateus, 
Norte do Espírito Santo, co-
meçou no nal do mês de 
maio, a produção de uma 
nova linha de micro-ônibus, 
o New Attack. O automóvel 
é fabricado com o uso de 
materiais que agridem me-
nos o meio ambiente. 

Geralmente construídos 
com materiais provenientes 
de bras de vidro, no caso do 
New Attack, serão usados 
plásticos de engenharia, que 
são uma mistura de plásticos 
desenvolvidos para poluir 
menos.

O objetivo da linha New 
Attack é reforçar e ampliar a 
liderança do mercado nacio-
nal da Volare, como expli-
cou a gerente nacional de 
vendas da empresa Sidnei 
Vargas.

“Com elevados padrões 
de qualidade, segurança e 
acabamento, oferecemos ao 
mercado modelos que entre-
gam, ao mesmo tempo, so-
sticação e conforto, robus-
tez e eciência, e melhor 
relação custo/benefício.” 

Segundo a assessoria res-
ponsável pela comunicação 
da empresa, para além dos 
efeitos positivos na econo-
mia, o veículo é mais segu-
ro, tanto para o transporte, 
quanto em casos de eventua-
is colisões.

"É uma propriedade que 
garante mais proteção, mais 
fácil de limpar, um melhor 
acabamento, e é reciclável", 
ponderou.

Além de São Mateus, a 
cidade de Duque de Caxias, 
Rio de Janeiro, terá a produ-
ção do veículo. Ambas em-

VOLARE VAI PRODUZIR MICRO-ÔNIBUS
MAIS SUSTENTÁVEL EM SÃO MATEUS

presas possuem qualidade e 
tecnologia avançada.

IMPACTO DA 
PANDEMIA NA 
PRODUÇÃO DE 

ÔNIBUS
O diretor de Operações 

Comerciais MI e Marketing, 
Ricardo Portolan destacou 
que apesar do momento desa-
ador em que a indústria 
brasileira de ônibus foi for-
temente impactada pela pan-
demia, o segmento de mi-
cro-ônibus ofereceu grandes 
oportunidades de negócio.

"Fechamos o ano de 
2020, por exemplo, com 
2.251 unidades produzidas. 
A Marcopolo, por meio da 
Volare, consolida sua estra-
tégia de aliar tecnologia e 
otimização de engenharia e 
gestão fabril para aprimorar 
ainda mais os nossos veícu-
los e introduzir novos pro-
dutos e tendências no mer-
cado”, ressaltou Ricardo.

COMPOSIÇÃO DO 
MICRO-ÔNIBUS

Nas versões Escolar, Exe-

cutivo, Fretamento, Rural e 
Unidades Especiais, com 
largura de 2.200mm e 
2.320mm, e capacidade para 
transportar até 44 passagei-
ros, de acordo com a con-
guração, a linha New Attack 
é composta por modelos ro-
bustos e resistentes projeta-
dos para oferecer agilidade e 
segurança no transporte de 
passageiros desde centros 
urbanos até para uso em apli-
cações severas.

Um diferencial da nova 
linha que proporciona maior 
versatilidade de acordo com 
a aplicação do cliente é a 
disponibilidade de opções 
de altura de saia: city, stan-
dard e rural, esta exclusiva 
do modelo New Attack 8.

A linha New Attack apre-
senta maior vida útil da bate-
ria e menor consumo de com-
bustível. Mantém o robusto 
e durável powertrain, com 
opções de motorização Cum-
mins ISF 3.8 de 152 e 162 cv 
de potência, e Mercedes-
Benz OM 924 LA, com 156 
cv, freio com sistema ele-
tropneumático e tanque de 

combustível de 150 litros.
Os veículos possuem con-

juntos ópticos em LED, com 
farol de neblina e DRL opci-
onais, proporcionando dura-
bilidade superior em compa-
ração à lâmpada convencio-
nal. Internamente, os mode-
los oferecem padrões eleva-
dos de conforto, isolamento 
termoacústico, otimização 
do espaço e ergonomia, atri-
butos já reconhecidos pelo 
mercado e pelos passagei-
ros. 

Os veículos contaram 
com uma variedade de op-
ções de poltronas e entre os 
opcionais estão porta-copos, 
descansa-pés integrados e 
cinto de segurança retrátil. 
Também são equipados com 
sistema de ar-condicionado 
exclusivo, com melhor dire-
cionamento do uxo de ar e 
saídas individuais localiza-
das no porta-focos. O novo 
painel de instrumentos ado-
ta conceitos automotivos, 
com fácil acesso e leitura, 
com volante, alavanca de 
câmbio e comandos instala-
dos ergonomicamente.

No New Attack, serão usados uma mistura de plásticos desenvolvidos para poluir 
menos.

suspeitos em investigação, 
9.468 são casos encerrados 
que foram diagnosticados 
apenas como sintomas gripa-

is, há 10.693 curados e 237 
óbitos. No Município o per-
centual de cura é de 93,4% e 
o de letalidade é de 2,1%.

Antônio foi diagnosticado com covid-19 em abril e precisou 
ser hospitalizado devido à dificuldade respiratória. 



A ação aconteceu na BR-101 Norte, no município de 
São Mateus.
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Mulher dá quatro
facadas no
companheiro
após bebedeira

NOVA VENÉCIA – 
Uma mulher de 54 anos foi 
presa após esfaquear o com-
panheiro, de 39 anos, em N-
ova Venécia, Noroeste do 
Espírito Santo, na manhã 
desta quarta-feira (2). De 
acordo com a Polícia Civil-
, os militares que atende-
ram a ocorrência relataram 
que o casal estava em casa 
e começou a brigar após 
fazer o uso de bebida al-
coólica. Após a discussão, 
a mulher deu quatro faca-
das no companheiro.

Segundo a polícia, mes-
mo ferido, o homem conse-
guiu fugir até a rua e pedir 
socorro. Em seguida, ele 
caiu, mas foi socorrido por 
uma equipe do Corpo de 
Bombeiros. Ele foi levado 
para o hospital da cidade, 
mas precisou ser encami-
nhado para o Hospital Esta-
dual Doutor Roberto Silva-
res, em São Mateus. Seu 
quadro de saúde é conside-

rado grave.
A mulher foi presa horas 

depois, nas proximidades 
da residência. Ela disse aos 
policiais que foi agredida e 
por isso deu as facadas no 
companheiro. A mulher 
responderá por crime de 
tentativa de homicídio e 
será encaminhada ao Cen-
tro de Detenção Provisória 
onde cará à disposição da 
Justiça. O nome dos envol-
vidos não foi divulgado 
pela polícia.

De acordo com a Polícia 
Civil, existem vários bole-
tins de ocorrência anterio-
res envolvendo o casal. 
Alguns em que a mulher 
aparece como vítima, ou-
tros em que ela gura como 
suspeita.

Os familiares da investi-
gada informaram à polícia 
que já tentaram buscar aju-
da para tratá-la do alcoolis-
mo, mas ela recusa o trata-
mento.

SÃO MATEUS – Uma 
blitz da Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) em parceria 
com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu 
dois caminhões que trans-
portavam água mineral sem 
nota scal. A ação aconte-
ceu na BR-101 Norte, no 
município de São Mateus.

Cada caminhão carrega-
va cerca de 700 galões de 20 
litros de água. "Um dos mo-
toristas disse que a carga 
seria entregue no município 
de Nanuque, em Minas Ge-
rais. O outro falou que iria 
entregar a água no norte do 
Estado, sem especicar o 
município", disse o auditor 
scal Frank Gaigher Ber-

CAMINHÕES TRANSPORTANDO ÁGUA MINERAL
SEM NOTA FISCAL SÃO APREENDIDOS NA BR-101

mudes, que participou da 
scalização ao lado de ou-
tros sete auditores da Recei-
ta Estadual

O secretário de Estado da 
Fazenda, Rogelio Pegoretti, 
parabenizou a equipe pela 
ação e disse que as blitze 
vão continuar intensas. 
"Essa ação mostra como o 
trabalho em campo é impor-
tante. As indústrias de enva-
samento de água têm um 
incentivo scal considerá-
vel. Ainda assim há quem 
tente sonegar os impostos. 
Seguiremos rmes atuando 
contra os sonegadores para 
que eles não prejudiquem 
quem trabalha de forma cor-
reta", disse Pegoretti.

Para seguir viagem os res-
ponsáveis pelas cargas tive-
ram que pagar um auto de 

infração de R$ 5.175. Os va-
lores foram pagos ainda no 
m da tarde de segunda-feira.
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A mulher de 54 anos foi presa após ferir o companheiro, 
de 39 anos. Ela disse aos policiais que foi agredida e por 
isso deu as facadas nele.

SÃO MATEUS – O cri-
me aconteceu em outubro 
de 2020 e toda ação foi a-
grada por imagens de câme-
ras de segurança da região; 
o acusado disse, na época do 
crime, que o cachorro pare-
cia estar morrendo e, por 
isso, pensou em sacricá-
lo.

O Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo (TJES) con-
denou Manoel Batista dos 
Santos Júnior, de 32 anos, a 
prisão de três anos e três me-
ses. Ele é acusado de amar-
rar um cachorro na parte de 
trás do carro, com uma cor-
da, e arrastar o animal até a 
morte pelas ruas da cidade 
de Jaguaré, Norte do estado.

O crime aconteceu em 12 
de outubro de 2020 e toda 
ação foi agrada por ima-
gens de câmeras de segu-
rança da região. O acusado 
disse, na época do crime, 
que o cachorro parecia estar 
morrendo e, por isso, pen-
sou em sacricá-lo.

O juiz responsável pelo 
caso, Fernando Antônio 
Lira Rangel condenou ain-

HOMEM QUE AMARROU E ARRASTOU
CACHORRO EM CARRO EM JAGUARÉ
É CONDENADO A 3 ANOS DE PRISÃO

veículo passa, em alta velo-
cidade, puxando o cachor-
ro. O animal, ainda com vi-
da, tenta correr acompa-
nhando o veículo.

Em outro vídeo, registra-
do cerca de 34 minutos depo-
is, o carro estava em frente a 
um outro prédio e o animal 
apareceu caído no chão, 
sem vida. O motorista des-
ceu do veículo e, usando o 
que parecia ser uma faca, 
cortou a corda que prendia o 
cachorro ao carro, entrou no 
veículo e fugiu.

Segundo a Polícia Mili-
tar, uma ONG de proteção 
aos animais registrou um 
bolet im na te rça- fe i ra 
(13/12). O suposto agressor 
foi identicado e localizado 
por um homem, que o levou 
até um batalhão da PM.

Em depoimento, ele ex-
plicou o motivo que o levou 
a cometer tal ato. De acordo 
com o chefe da 18ª Delega-
cia Regional de São Mate-
us, delegado Leonardo Ma-
lacarne, Manoel alegou que 
sua intenção era sacricar o 
animal, já que, aparentava 
estar doente e com fome.

da que o réu pague 47 dias 
de multa, que de acordo 
com o Código Penal é o va-
lor unitário a ser pago pelo 
réu a cada dia de multa de-
terminado pelos magistra-
dos.

A Secretaria de Justiça 
(Sejus) informou que o no-
me Manoel Batista dos San-
tos Júnior não consta ainda 
no sistema. 

ENTENDA O CASO
Câmeras de segurança de 

um condomínio, que ca no 
Centro de Jaguaré, norte do 
estado, agraram o momen-
to em que Manoel Batista 
dos Santos Júnior amarrou o 
cachorro na traseira de um 
carro e saiu arrastando o 
animal pela rua.

Nas imagens das câme-
ras, é possível ver quando o 

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) condenou-
 Manoel Batista dos Santos Júnior, de 32 anos, a prisão 
de três anos e três meses. 
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VITÓRIA – As exporta-
ções de bens e serviços na 
área capixaba da Superin-
tendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sude-
ne) cresceram 7,26% em 
2020 em relação ao ano ante-
rior. A balança comercial 
desses municípios fechou o 
ano positiva em US$ 526 
milhões. A análise é do 
Escritório Técnico de Estu-
dos Econômicos (Etene), 
núcleo de pesquisas do Ban-
co do Nordeste, com dados 
disponibilizados pela Secre-
taria de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia.

Durante o ano, foram ex-
portados US$ 627 milhões 
em produtos e importados 
US$ 101 milhões. Os muni-
cípios com mais exporta-
ções registradas em 2020 
são Linhares, que enviou 
para o exterior US$ 136,3 
milhões, e Nova Venécia, 
logo na sequência, com US$ 
135,6 milhões. Nas duas 
localidades o destaque é a 
venda de café. Em Linhares 
o segundo produto mais co-
mercializado com outros 
países é a pimenta e em No-
va Venécia são as pedras. O 
terceiro maior exportador do 
Norte capixaba é Barra de 
São Francisco, com US$ 
129,7 milhões, e onde o en-
vio de pedras é o carro-
chefe.

No estudo do Etene são 
detalhadas informações so-
bre exportações em Colati-
na, São Domingos do Norte, 
São Mateus, Pinheiros, Soo-
retama, Marilândia e Águia 

PREFEITURA DISTRIBUI 500 MUDAS DE ÁRVORES
EM COMEMORAÇÃO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

www.
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SÃO MATEUS – Hoje é o 
Dia Mundial do Meio Ambi-
ente. Para marcar a data, a Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA) distribuiu 
entre os dias 25 de maio e 2 de 
junho, cerca de 500 mudas de 

árvores, entre espécies nativas 
da Mata Atlântica e árvores 
frutíferas. As mudas, resulta-
do de compensação ambien-
tal, vieram de viveiros parcei-
ros e foram distribuídas na 
sede da Secretaria, no Centro 

Administrativo da Prefeitura.
A ação, feita com todos os 

protocolos de segurança para 
evitar aglomeração, teve foco 
na ampliação da área verde 
urbana e usou como tema “A 
mudança começa em você. 

Plante uma árvore”. Cada pes-
soa que ganhou uma muda 
comprometeu-se a plantá-la 
em local adequado, onde a 
árvore possa crescer e ser cui-
dada, e fazer um sele ao lado 
da muda plantada, mandando 
a foto para o Instagram e mar-
cando a SMMA no endereço 
@meioambientesaomateus.

COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL

Conforme o secretário mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
Ricardo Louzada, “qualquer 
pessoa que quiser autorização 
para, por exemplo, cortar uma 
árvore em área urbana, precisa 
recorrer à Secretaria. Para ob-
ter a autorização, a pessoa pre-
cisa fazer a compensação am-
biental que, em certos casos, 
consiste em adquirir crédito 
de cinco mudas de árvores em 
qualquer viveiro parceiro da 
SMMA, que vai utilizá-las 
quando e onde achar apropria-
do. Nesta ação utilizamos 500 
desses créditos”. 

Ricardo ainda acrescentou 
que essa é uma política urbana. 
Para casos de reorestamento 
em áreas rurais há outros pro-
cedimentos especícos.

EXPORTAÇÕES DO NORTE DO ESPÍRITO
SANTO CRESCEM 7,2% EM 2020
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JAGUARÉ – Um sus-
peito de 21 anos foi deti-
do em agrante, nessa 
terça-feira (01), por poli-
ciais civis da Delegacia 
de Polícia (DP) de Jagua-
ré, em uma região conhe-
cida como ‘beco do João 
Lucas’, no bairro Boa Vis-
ta I, no município. Com o 
suspeito, foram apreendi-
dos 25 papelotes de coca-
ína, 22 buchas de maco-
nha e R$ 163, em espé-
cie. 

Segundo a titular da 
DP de Jaguaré, delegada 
Gabriella Zaché dos San-
tos, a operação tinha co-
mo objetivo prender dois 
suspeitos, apontados co-
mo integrantes de uma 
associação criminosa e 
investigados por homicí-
dio e tráco de drogas.

“Com a prisão dos inte-
grantes desta organização 
criminosa, os dois investi-
gados passaram a angariar 
novas pessoas para prati-
car o tráco de drogas nos 
bairros que dominam, 
Boa Vista I e II. Eles já 
têm mandado de prisão e 
internação em aberto, mas 
não foram localizados 
durante esta operação”, 
explicou a delegada.  

Os policiais realizaram 
cerco na região conhecida 
como ‘beco do João Lu-
cas’, no bairro Boa Vista 
I, local em que, segundo 
as investigações, a orga-
nização criminosa tra-
cava drogas. “No local, 
foi abordado um suspeito 
de 21 anos, que tinha em 
seu poder 22 buchas de 
substância que aparenta 
ser maconha, um tubo 
plástico contendo 25 pape-
lotes de substância que 
aparenta ser cocaína e R$ 
163,00, em espécie”, deta-
lhou a delegada Gabriella 
Zaché.   

O suspeito confessou 
que estava vendendo os 
materiais ilícitos, alegan-
do desconhecer o nome 
do fornecedor da droga. 
“Este, foi conduzido à 
Delegacia de Jaguaré e 
autuado, em agrante 
delito, pela prática dos 
crimes de tráco de dro-
gas e associação para o 
tráco de drogas, previs-
tos nos artigos 33 e 35 da 
Lei 11.343/06”, informou 
a titular da DP de Jagua-
ré.  Ele foi encaminhado 
ao Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de São 
Mateus. 

Suspeito de tráfico
de drogas é detido
durante operação

O suspeito confessou que estava vendendo os mate-
riais ilícitos, alegando desconhecer o nome do for-
necedor da droga. 

Branca. Dos 28 municípios 
da área capixaba da Sudene, 
20 registraram vendas para o 
exterior no ano. Mais infor-
mações sobre cada localida-
de podem ser conferidos no 
Informe Etene número 16, 
d i spon íve l  no  endere-
ço www.bnb.gov.br/etene/in
forme-etene.

COMÉRCIO 
EXTERIOR

O BNB oferece a pessoas 
físicas e jurídicas produtos 
de crédito desenvolvidos 
para apoiar o comércio exte-
rior. O Adiantamento sobre 
Contrato de Câmbio (ACC) 
e o Adiantamento sobre 
Cambiais Entregues (ACE) 
podem ser realizados com 
valores a partir de US$ 30 
mil e têm o objetivo de pro-
ver suporte nanceiro à 
exportação, mediante o adi-
antamento de recursos em 
moeda nacional, total ou 
parcial, dos valores equiva-
lentes em moeda estrangeira 

das vendas a prazo realiza-
das no exterior.

Com o ACC, o exportador 
pode adiantar o valor total 
ou parcial do contrato de 
câmbio antes que a merca-
doria embarque para o exte-
rior, ou que o serviço seja 
prestado. Já o ACE possibi-
lita ao exportador receber a 
antecipação de recursos em 
moeda nacional, após o em-
barque da mercadoria. 
Ambas as operações são 
isentas do Imposto sobre 
Operações Financeiras 
(IOF).

O BNB ainda possui o 
produto Nordeste Exporta-
ção, linha de crédito em moe-
da nacional para fomentar a 
exportação da produção in-
dustrial e agroindustrial e 
atividades comerciais das 
empresas de todos os portes 
sediadas em sua área de atua-
ção. O programa Nordeste 
Exportação - Fomento às 
Exportações Regionais 
(NExport)  nancia até 

100% do valor das necessi-
dades de crédito, limitadas a 
R$ 200 milhões, de acordo 
com a localização e o fatura-
mento anual dos empreendi-
mentos.

Para o segmento de im-
portação o Banco do Nor-
deste oferece o Finimp, -
nanciamento no qual a insti-
tuição repassa recursos de 
linhas externas ao cliente 
importador, destinada ao 
pagamento de compromis-
sos no exterior para fornece-
dores de mercadorias ou 
prestadores de serviços.

Entre os serviços especí-
cos de câmbio, o BNB 
operacionaliza transferênci-
as nanceiras do e para o 
exterior, cobrança de impor-
tação e câmbio pronto de 
importação e de exportação. 
Nessas operações, o câmbio 
pode ser fechado com o Ban-
co do Nordeste, o que possi-
bilita ao cliente receber ou 
pagar os valores correspon-
dentes em moeda nacional 
diretamente na sua conta 
corrente.

As informações sobre os 
produtos e serviços voltados 
ao comércio exterior estão 
disponíveis no portal da ins-
t i t u i ç ã o ,  n o  e n d e r e-
ço www.bnb.gov.br/cambio
-e-comercio-exterior. Pelo 
site, também é possível soli-
citar o crédito. No Espírito 
Santo, o Banco do Nordeste 
mantém cinco agências para 
atendimento à população, 
em Linhares, Colatina, São 
Mateus, Nova Venécia e Pi-
nheiros.

Durante o ano, foram exportados US$ 627 milhões em pro-
dutos e importados US$ 101 milhões.

Durante o ano, foram exportados US$ 627 milhões em produtos e importados US$ 101 mi-
lhões.
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CARRO ELÉTRICO
Não faz muito tempo 

uma grande montadora 
de veículos do Reino Uni-
do decidiu ser inevitável 
a “revolução do carro elé-
trico”. Aderiu a este pro-
cesso. Já fabrica, a cada 
ano, 35.000 veículos mo-
vidos exclusivamente 
por energia elétrica. 
Anunciou que dentro de 
poucos anos não mais 
fabricará veículos movi-
dos a gasolina ou diesel.

Eis que alguém deci-
diu calcular o impacto 
deste processo para a eco-
nomia do país. Concluiu-
se que serão afetadas 
2.500 empresas fornece-
doras de peças, que em-
pregam nada menos que 
180.000 pessoas.

Não haverá, registre-
se, queda no número de 
empregos. Eles apenas 
serão transferidos para 
setores outros - e com van-
tagens para a economia. 
O problema é que deman-
darão qualicação distin-
ta. Tradução: haverá, ain-
da que temporariamente, 
um problema social a ser 
enfrentado.

Recente estudo do Con-
selho de Inteligência dos 
Estados Unidos da Amé-
rica, a propósito, alertou 
para o fato de que nesta 
década, dadas as brutais 
transformações previstas 
pela introdução de novas 
tecnologias, problemas 
sociais localizados pode-
rão resultar em aumento 
de desigualdade e em so-
ciedades conituosas.

A observação procede. 
Dada empresa de consul-
toria norte-americana pre-
viu que a década de 2020 
a 2030 deverá ser uma das 
mais disruptivas da histó-
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CrônicaANEEL ANALISA PRORROGAR VETO A
CORTE DE ENERGIA ATÉ 31 DE OUTUBRO

SÃO PAULO – A área 
técnica da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
propôs prorrogar até 31 de 
outubro a proibição de cor-
tes de energia por falta de 
pagamento de famílias de 
baixa renda. A medida foi 
aprovada em março e tem 
vigência até 30 de junho. A 
diretoria da agência regula-
dora deverá analisar a suges-
tão dos técnicos, mas não há 
previsão de quando o pro-
cesso será pautado.

A resolução entrou em 
vigor em meio a um agrava-
mento da pandemia no País. 
Mesmo com a vacinação 
contra a covid-19, a área téc-
nica analisou que não há 
perspectiva de melhora da 
situação sanitária no médio 
prazo, considerando que 
ainda há um alto índice de 
contágio. Especialistas já 
apontam que uma terceira 
onda da doença pode chegar 
ao Brasil em junho.

Pela proposta apresenta-
da em nota técnica em 28 de 
maio, a medida continuaria 
valendo nos mesmos termos 

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

(27) 9 9736-2880

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

e para os mesmos grupos de 
consumidores. O processo 
será relatado pelo diretor 
Hélvio Neves Guerra, que 
poderá alterar as recomen-
dações.

A suspensão vale para 
cerca de 12 milhões de uni-
dades consumidoras inscri-
tas no programa Tarifa Soci-
al, consumidores que preci-
sam de energia para manter 
equipamentos essenciais à 

vida em funcionamento e os 
que não estão recebendo a 
conta de luz em casa. Tam-
bém abrange unidades de 
saúde e hospitais e regiões 
onde não há instituições -
nanceiras abertas por conta 
de restrições de isolamento 
social.

CADASTRO
Além da proibição de cor-

tes, a agência também sus-

pendeu as vericações pe-
riódicas em relação aos ca-
dastros das famílias inscri-
tas no Tarifa Social, ou seja, 
nenhum consumidor pode 
ser retirado do programa 
enquanto a resolução estiver 
vigente.

O mecanismo é seme-
lhante ao que foi adotado em 
2020, quando a proibição foi 
mais ampla e valeu para to-
dos os consumidores do Pa-
ís. No ano passado, a agên-
cia julgou necessário prorro-
gar a medida por mais al-
guns meses, ao avaliar a per-
manência de impactos de 
medidas de isolamento soci-
al no setor elétrico.

Segundo os técnicos, al-
gumas medidas adotadas no 
ano passado mitigaram a 
evolução do índice de ina-
dimplência dos consumido-
res. Apesar disso, ainda há 
uma preocupação em rela-
ção aos efeitos das suspen-
sões, já que o corte de ener-
gia elétrica é a principal fer-
ramenta das distribuidoras 
para conter a inadimplên-
cia.

SEJUS ABRE 200 VAGAS PARA INSPETOR
PENITENCIÁRIO COM SALÁRIO DE R$ 2,9 MIL

ria. Apenas para que se 
tenha uma singela noção 
do quanto, ao seu nal o 
mercado de automóveis 
terá sido reduzido em uns 
bons 80%. A queda nos 
custos de energia revolu-
cionará a economia. As 
cidades passarão por um 
redesenho sensível.

Este poderá ser um pro-
cesso excepcional. Abrir-
se-á uma janela de opor-
tunidades única - mas ape-
nas para aqueles que esti-
verem preparados. E já 
prenuncia-se escasso o 
tempo.

Dois comportamentos 
tem sido adotados ao re-
dor do mundo, diante da 
iminência de tantas mu-
danças.

O primeiro deles é sá-
bio. Consiste no aprimo-
ramento dos mecanismos 
de qualicação da força 
de trabalho. Em melhori-
as na infraestrutura ofere-
cida à economia como 
um todo. No incentivo às 
empresas e pessoas que 
estejam se preparando ou 
aderindo a este processo 
de mudanças.

O segundo é medíocre. 
Consiste no recurso ao 
mundo das leis e da buro-
cracia, buscando-se re-
tardar o inevitável atra-
vés de restrições ao novo 
e incentivos ao velho. 
Um caminho penoso de 
contraste com o mundo.

Qual tem sido, histori-
camente, o comporta-
mento do Brasil?

norte e sul, bem como for-
mação de cadastro de reser-
va.

A remuneração para o 
cargo é de R$ 2.988,13 mais 
vale refeição de R$ 300,00, 
para jornada de 40 horas 
semanais. O contrato terá 

vigência de 12 meses, po-
dendo ser prorrogado por 
igual período.

Os interessados poderão 
se inscrever entre os dias 14 
e 21 de junho de 2021 atra-
vés do site www.selecao.es-
.gov.br .

Conforme prevê o edital, 
será permitida apenas uma 
inscrição por candidato. 
Não serão aceitas inscrições 
parciais, incompletas, reali-
zadas fora do prazo ou com 
erro de preenchimento e/ou 
digitação.

O processo seletivo será 
composto por três fases: 
inscrição e comprovação de 
qualicação prossional; 
comprovação de idoneida-
de e conduta ilibada na vida 
pública e privada; entrega 
de documentação.

A lista de candidatos clas-
sicados será publicada no 
site da Sejus, no endere-
ço www.sejus.es.gov.br e 
no site www.selecao.es-
.gov.br, segundo a ordem 
crescente de classicação.

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

A diretoria da agência reguladora deverá analisar a 
sugestão dos técnicos, mas não há previsão de quan-
do o processo será pautado.

VITÓRIA – O Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria da Justiça (Sejus) 
publicou o edital de proces-
so seletivo simplicado 
para contratação de inspeto-
res penitenciários em regi-
me de designação temporá-

ria.
Estão previstas 200 va-

gas para inspetor peniten-
ciário dos sexos masculino 
e feminino, que irão atuar 
em unidades prisionais nos 
municípios das regiões da 
Grande Vitória, noroeste, 

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 e 21 de junho de 2021 através 
do site www.selecao.es.gov.br .



7Sábado, 5 de junho de 2021

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

www.FANOTICIAS.com.br

www.FANOTICIAS.com.br

Venha morar em
um lugar com

Infra-estrutura
completa!

ANUNCIE
AQUI:
(27)

99900
2100

www.
FANOTICIAS

.com.br

COMUNICADO
AYMORÉS EMBALAGENS EIRELI-EPP, torna público que obteve 
do SEMMA, através do processo nº 001979/2016 a Licença 
Ambiental de Regularização 
LAR/SEMMA/SM/Nº009/2021/CLASSE I para atividade de 
Fabricação de Embalagens de papel com impressão e 
plasticação, na localidade Rua Salvador Sá Freire Dutra, N° 
115, Residencial Park Washington, no município de São 
Mateus-ES.
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