
A solenidade foi o principal evento da agenda do chefe do Executivo federal 
na primeira visita ao Estado após assumir a Presidência da República  que 

veio entregar 434 casas populares no Bairro Aroeira.
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VITÓRIA – Municípios 
da Região Norte e Central 
do Estado foram noticados 
pelo Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo 
(MPES) para não estocarem 
doses da vacina contra a Co-
vid-19. A reunião, que ocor-
reu de forma virtual nesta 
quinta-feira (10), já foi reali-
zada com os municípios do 
Sul e, em breve, será feita 
também com os represen-
tantes das prefeituras da Re-
gião Metropolitana.

Segundo o MPES, o obje-
tivo foi orientar para que 
seja feito planejamento e 
medidas imediatas para que 
os grupos prioritários sejam 
vacinados com a primeira 
dose (D1) da vacina, e não 
quem com o imunizante 
estocado.

O MPES informou que a 
diferença entre o quantita-
tivo de doses recebidas pa-
ra D1 e o quantitativo des-
sas doses aplicadas nas re-
giões Central e Norte, de 
acordo com os dados extra-
ídos do sistema do Ministé-
rio Saúde, seria de 68.303 

Moradores relatam
muitos tiros
durante madrugada

PINHEIROS – Mora-
dores de Pinheiros, no No-
rte do Espírito Santo, rela-
taram que acordaram du-
rante a madrugada desta 
quinta-feira (10) sob forte 
barulho de tiros em bairros 
do município. A Polícia 
Militar armou que rece-
beu diversas ligações in-
formando sobre os dispa-
ros, mas não localizou ne-
nhum suspeito.

Segundo relato de mora-
dores, o barulho começou 
por volta das 2h30 e durou 
até as 4h da madrugada, 
quando a Polícia Militar 
fez um patrulhamento pe-
las ruas da cidade.

No Boletim de Ocor-
rência, consta que os mili-
tares receberam diversas 
ligações e que estaria ocor-
rendo uma intensa troca de 
tiros entre indivíduos dos 
bairros Galileia e Domici-
ano.

Após as ligações, os 
militares zeram um pa-
trulhamento nos bairros 
Galileia, Domiciano, Vila 
Verde, Santo Antônio, on-
de, segundo a Polícia Mili-

tar, “há os principais pon-
tos usados pelos crimino-
sos como ponto de apoio 
para a efetuação de ações 
criminosas”.

Ainda de acordo com a 
PM, os policiais realiza-
ram buscas, mas não loca-
lizaram nenhum suspeito.

Por meio de nota, a  Po-
lícia Civil armou que 
"não houve nenhum a-
grante encaminhado à 17ª 
Delegacia Regional de 
Nova Venécia relativo ao 
fato. No entanto, cabe des-
tacar que a inteligência da 
Polícia Civil monitora as 
atividades criminosas em 
todos os ambientes e reali-
za trabalho investigativo 
contra o tráco de drogas 
em todo o Estado".

Ainda segundo a PC, o 
Disque-Denúncia 181 é a 
melhor forma da popula-
ção auxiliar a polícia com 
informações que levem à 
prisão de criminosos. "O 
sigilo é garantido e todas 
as informações são inves-
tigadas. O 190 deve ser 
acionado em caso de cri-
me em andamento".

novas doses de vacinas con-
tra a Covid-19. “Estamos 
acompanhando a diculda-
de de alguns municípios em 
registrar os dados no sistema 
do Ministério da Saúde por 
conta de problemas de re-
cursos humanos e do próprio 
sistema. No entanto, é preci-
so que seja feita, imediata-
mente, essa regularização, 
porque os números ociais 
orientam o processo de dis-
tribuição dessas vacinas”, 
explicou.

O MPES orientou os re-
presentantes municipais a 
adotarem as medidas neces-
sárias para que mais cida-
dãos sejam vacinados, como 
oferecer horários diferenci-
ados e realizar a busca ativa 
de pessoas dos grupos prio-
ritários. “Precisamos tirar 
essas doses das câmaras fri-
as e colocar nos braços da 
população de forma respon-
sável e planejada. Quanto 
mais tempo os imunizantes 
cam parados, mais tempo 
vamos levar para reverter 
essa situação de pandemia”, 
salientou.

MPES COBRA MUNICÍPIOS DO NORTE
SOBRE ESTOQUE DE VACINA CONTRA COVID

doses, que estariam em es-
toque, aguardando a apli-
cação.

A reunião foi coordenada 
pela promotora de Justiça 
Inês Thomé Poldi Taddei, 
dirigente do Caops e coorde-
nadora do Gabinete de 
Acompanhamento da Pan-
demia do MPES (GAP-
Covid-19), e contou com a 
presença dos promotores de 
Justiça dos municípios, que 
scalizam o cumprimento 

das políticas públicas de saú-
de. Também participaram 
gestores dos municípios res-
ponsáveis pela imunização 
da população.

DIFICULDADE DE 
ATUALIZAÇÃO 

A dirigente do Caops es-
clareceu a necessidade de se 
manter o registro de vacina-
ção atualizado, para que os 
municípios não sejam preju-
dicados no recebimento de 

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

20º
26º Sensação

térmica: 20º/ 26º
Ventos: 15 km/h
UV: 6 alto

A Polícia Militar informou que recebeu diversas liga-
ções durante a madrugada falando sobre os disparos, 
mas não localizou nenhum suspeito.

Segundo o MP, a diferença entre o quantitativo de doses 
recebidas para a primeira aplicação e o quantitativo apli-
cado nas regiões Central e Norte, é de 68.303 doses

BRASÍLIA – Em nota, o 
órgão regulador brasileiro 
arma que a ampliação foi 
aprovada após a apresenta-
ção de estudos desenvolvi-
dos pelo laboratório que indi-
caram a segurança e ecácia 
da vacina para este grupo

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) autorizou nesta sexta-
feira (11) a indicação da vaci-
na Comirnaty contra covid-
19, da Pzer, para adoles-
centes com 12 anos de idade 

zadas no Brasil com indica-
ção para menores de 18 
anos. A vacina da Pzer foi a 
primeira a receber o registro 
denitivo para vacinas co-
vid-19 no Brasil.

ANVISA AUTORIZA VACINA DA PFIZER PARA
ADOLESCENTES COM MAIS DE 12 ANOS

ou mais. Com a decisão, a 
bula da vacina passará a indi-
car esta nova faixa etária 
para o Brasil.

Em nota, o órgão regula-
dor brasileiro arma que a 
ampliação foi aprovada após 
a apresentação de estudos 
desenvolvidos pelo labora-
tório que indicaram a segu-
rança e ecácia da vacina 
para este grupo. Segundo a 
Anvisa, os estudos foram 
desenvolvidos fora do Bra-
sil e avaliados pela agência.

Antes, a vacina Comir-
naty estava autorizada para 
pessoas com 16 anos de ida-
de ou mais. Até o momento, 
esta é a única entre as vaci-
nas contra covid-19 autori-
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SÃO MATEUS – O pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) esteve presente em 
São Mateus, na tarde desta 
sexta-feira (11), para ceri-
mônia de entrega de 434 
casas populares no Bairro 
Aroeira. A solenidade foi o 
principal evento da agenda 
do chefe do Executivo fede-
ral na primeira visita ao Esta-
do após assumir a Presidên-
cia da República.

Um palco foi montado no 
Residencial Solar de São 
Mateus, no bairro Aroeira, e 
a solenidade teve início por 
volta das 13h40.

AEROPORTO
No Aeroporto, o presi-

dente da República foi rece-
bido por milhares de apoia-
dores que desde cedo aguar-
davam sua chegada. 

Ao desembarcar do heli-
cóptero, o presidente cum-
primentou os apoiadores 
que estavam no local. A Sa-
mira Salvador de Martins, 
que mora na cidade, aguar-
dava a chegada de Bolsona-
ro no aeroporto, acompa-
nhada da família.

No momento em que fala-
va com o público, o presi-
dente pegou o lho dela, de 
1 ano e 5 meses, no colo. Foi 
quando aproveitaram para 
fazer o registro.

"Chegamos por volta das 
11h. Tinha muita segurança 
no local, com muitos polici-
ais. Todos foram revistados 
e não vimos tumulto ou con-
fusão. Tudo muito organi-
zado, contou Samira.

Esta é a primeira vez que 
Jair Bolsonaro visita o Esta-
do desde que tomou posse 
do cargo. O avião com a co-
mitiva presidencial pousou 
no Aeroporto de Vitória pou-
co depois das 10 horas desta 
sexta-feira (11). Sem más-
cara, ele cumprimentou apo-
iadores e não falou com a 
imprensa.

APOIO PELAS RUAS 
No caminho entre o Aero-

porto de São Mateus e o resi-
dencial, Bolsonaro deslou 
de carro, acenando por uma 
das portas que estavam aber-
tas. O presidente saudou os 
apoiadores que lotaram as 
ruas e avenidas da cidade.

Antes da solenidade, ele 
entrou em uma das casas e, 
acompanhado de uma cri-

BOLSONARO PLANTA ÁRVORE, ENTREGA
CASAS E DANÇA EM SÃO MATEUS

ança, plantou uma árvore 
em frente a uma das resi-
dências. Ao lado do presi-
dente estavam os deputados 
federais Evair de Melo 
(PP), um dos vice-líderes do 
governo na Câmara, Soraya 
Manato (PSL), Neucimar 
Fraga (PSD) e Josias da Vi-
tória (Cidadania), líder da 
bancada;  a lém do ex-
senador Magno Malta (PL), 
o ex-deputado federal Car-
los Manato (sem partido) e 
o prefeito de São Mateus, 
Daniel da Açaí (PSDB).

Na cerimônia, algumas 
autoridades que estavam no 
palco usaram máscara de 
proteção contra Covid-19. 
Bolsonaro, o lho dele, o 
deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), Mag-
no Malta, Soraya e Carlos 
Manato não usam o equipa-
mento.

Daniel da Açaí foi o pri-
meiro a discursar durante a 
cerimônia e agradeceu ao 
presidente com um abraço, 
descumprindo recomenda-
ções de distanciamento soci-
al. "Quando o presidente é 
bom, a gente dá um abraço", 
disse, abraçando Bolsonaro 
logo em seguida.

Nas redes sociais, o pre-
feito de São Mateus não se 
posiciona sobre a gestão do 
presidente. Ele, contudo, 
foi um dos que adotou a clo-
roquina como protocolo 
municipal de prevenção à 
Covid-19. O medicamento, 
que tem a inecácia com-
provada para tratamento da 
doença, se tornou uma ban-
deira do chefe do Planalto. 
Durante a cerimônia, o pre-
feito rasgou elogios ao pre-
sidente.

 A solenidade foi o principal evento da agenda do chefe do Executivo federal na primeira visita ao Estado após as-
sumir a Presidência da República  que veio entregar 434 casas populares no Bairro Aroeira..

Ainda durante o evento, 
uma menina de 9 anos, 
Kayla, cantou um louvor 
para Bolsonaro. Ela foi 
apresentada como uma 
representante evangélica 
da cidade e dedicou a músi-
ca ao presidente. "Seja 
bem-vindo a São Mateus. 
Papai do céu te abençoe 
por onde o senhor andar", 
disse a criança, que tam-
bém foi abraçada por Bol-
sonaro.

Logo depois, o cantor 
local Law Lima cantou 
uma música no ritmo da 
pisadinha. O chefe do Exe-
cutivo federal chegou a se 
levantar e a dançar ao lado 
do prefeito de São Mateus. 
A canção dizia "o mito che-
gou", trecho que foi repeti-
do por apoiadores no lo-
cal.

DISCURSOS
Os discursos das autori-

dades foram marcados por 
críticas aos governos ante-
riores. O presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, cri-
ticou o atraso das obras. 
"A gente está entregando 
aqui 434 casas que come-
çaram a ser construídas há 
quase dez anos. O grande 
ponto aqui é: por que dez 
anos para construir?", 
questionou. "O DNA des-
se governo é resolver pro-
blemas que outros cria-
ram, em especial aos mais 
carentes", armou.

Magno Malta também 
apontou a demora na en-
trega do residencial . "Que-
ro falar que essas casas 
começaram lá no governo 
Dilma, passando pelo Te-
mer. Por que não termina-
ram?"

"Esperamos atravessar 
junto ao povo essa prova-
ção que acomete não só o 
Brasil, que é a pandemia. 
Temos como contar com 
nosso presidente, tratando 
a saúde, sem descuidar da 
economia. Propiciar crédi-
to para que a economia 
não seja paralisada."

Durante seu discurso, o 
presidente falou sobre a 
pandemia do novo corona-
vírus, relembrando quan-
do foi diagnosticado com a 
doença. Bolsonaro ar-
mou que tratou-se com 
hidroxicloroquina, voltou 
a defender a medicação e 
repetiu ser 'imorrível'.

"Talvez eu tenha sido o 
único Chefe de Estado que 
procurou um remédio para 

esse mal. Ouvi pessoas 
que tinham conhecimento 
sobre o caso, mas quando 
falei que poderia ser bom, 
a oposição abriu uma guer-
ra contra a gente. Não vou 
esmorecer. Lutamos para 
salvar vida, enfrentamos 
os mais variados e cruéis 
desaos. Eu sou 'três Is': 
imorrível, imbrochável e 
incomível", disse. 

Bolsonaro destacou ain-
da que esteve ao lado do 
povo, mesmo sabendo que 
'tinha um vírus mortal' cir-
culando. 

"Desde o início da pan-
demia estive no meio de 
vocês, nas comunidades 
mais pobres de Brasília. 
Criticado por isso, poderia 
ter cado no Palácio da 
Alvorada, com todo con-
forto do mundo, mas sem-
pre preferi estar ao lado do 
povo. Sabendo que tinha 
um vírus mortal, mas não 
os abandonei. Fizeram de 
tudo para nos tirar de com-
bate, mas não consegui-
ram. Devemos enfrentar 
os problemas, não temer, 
decidir, levantar a cabeça e 
prosseguir", destacou.

Durante sua fala, ele 
também fez um agradeci-
mento aos apoiadores capi-
xabas que estavam presen-
tes na cerimônia de entre-
ga das casas populares e 
aos que o recepcionaram 
no Aeroporto de Vitória 
durante a manhã. 

"Não tem preço ser rece-
bido da forma como eu fui 
por vocês, desde o aero-
porto. Graças a Deus, isso 
acontece em qualquer lu-
gar do Brasil. Somente 
quem anda no meio do po-
vo conhece as suas neces-
sidades. Mesmo no mo-
mento difícil, nunca me 
omiti, sempre estive ao 
lado e no meio de vocês", 
armou Bolsonaro.

"Vocês nos dão energia, 
transmitem segurança, con-
ança, carinho e conside-
ração. Sabendo, que temos 
Deus acima de tudo e o po-
vo ao nosso lado, a missão 
será cumprida. Temos tra-
balhado e andado pelo Bra-
sil conhecendo gente que 
eu jamais sonhava existir.-
 Me sinto orgulhoso, grati-
cado e útil por estar à 
frente da presidência."

O presidente e sua comi-
tiva decolaram do Aero-
porto de São Mateus com 
destino a Vitória por volta 
das 15:40 horas.

APRESENTAÇÕES
DURANTE A CERIMÔNIA

O chefe do Executivo federal chegou a se levantar e 
a dançar ao lado do prefeito de São Mateus. A can-
ção dizia "o mito chegou", trecho que foi repetido 
por apoiadores no local.

No caminho entre o Aeroporto de São Mateus e o resi-
dencial, Bolsonaro desfilou de carro, acenando por uma 
das portas que estavam abertas.

Foram entregues 434 casa do Projeto Minha Casa Mi-
nha Vida.

O presidente também abraçou crianças e plantou 
uma árvore.

Na cerimônia, algumas autoridades que estavam no palco usaram máscara de proteção con-
tra Covid-19.



Para participar da ação, o morador deve levar a botija 
vazia, para ser trocada.
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PRF recupera
veículos durante
fiscalização na BR 101

SÃO MATEUS – A prime-
ira apreensão ocorreu no Km 
57 da BR 101, em São Mate-
us/ES, quando agentes da PRF 
abordaram um veículo Peuge-
ot/208, com dois ocupantes. 
Ao proceder à vistoria, os poli-
ciais vericaram que se trata-
va de um veículo adulterado. 

A segunda recuperação 
aconteceu no Km 304 da BR 
101, em Viana/ES, quando 

uma equipe da PRF abordou o 
veículo Volvo/FH12. A con-
sulta policial constatou que 
existia para o caminhão uma 
restrição de apropriação indé-
b i t a ,  o c o r r i d a  n o  d i a 
08/06/2021. 

As ocorrências foram enca-
minhadas para o Departa-
mento de Polícia Judiciária 
(DPJ) de suas respectivas 
jurisdições.

SÃO MATEUS – O Sin-
dicato dos Petroleiros do 
Espírito Santo (Sindipetro-
ES) vai doar botijas de gás 
de cozinha para os 100 pri-
meiros moradores de São 
Mateus que estiverem pre-
sentes no depósito Zé do 
Gás. A Ação vai acontecer 
neste sábado, às 09h. O de-
pósito ca na Avenida Ma-
ria Elisa Rios, número 182, 
no bairro Ayrton Senna.

Para participar da ação, o 
morador deve levar a botija 
vazia, para ser trocada. Os 
botijões cheios serão pagos 
pelo Sindicato. Segundo o 
Sindipetro-ES, a ação é para 
conscientizar a população 

SINDIPETRO-ES CANCELA SUBSÍDIOS E DOARÁ
100 BOTIJÕES DE GÁS PARA MORADORES

sobre a política de preços da 
Petrobrás.

“[Para diminuir os pre-
ços] Basta uma caneta do 
governo federal. Só mudar a 
política de preços que foi 
implantada em 2017 e que 
benecia empresas estran-
geiras. A Petrobrás é obriga-
da e seguir os preços em dó-
lar”, explicou o coordena-
dor-geral do Sindipetro-ES, 
Valnisio Hoffmann.

E diante deste aumento 
dos preços praticado pela 
empresa, o governo federal 
quer empurrar a privatiza-
ção da Petrobrás. “A privati-
zação não resolve. Só ver os 
exemplos da BR Distribui-

dora, Liquigás e das rena-
rias. A Liquigás foi vendida 

e o gás de cozinha quase do-
brou”, nalizou Hoffmann.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois 
veículos, nesta quinta-feira (10), na BR 101.

SÃO MATEUS – O Muni-
cípio permaneceu pela sexta 
semana consecutiva no ris-
co moderado, conforme di-
vulgação do Mapa de Risco 
do Estado, 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 Estado no início da 
noite desta sexta-feira (11), 
pelo Governador Renato 
Casagrande.

A Secretaria Municipal 
de Saúde contabiliza 41.161 
casos noticados com sus-

SÃO MATEUS PERMANECE NO RISCO
MODERADO POR MAIS UMA SEMANA

peita de Coronavírus em São 
Mateus. Destes, 11.599 são 
casos conrmados, 19.468 
foram descartados, 963 são 
suspeitos em investigação, 
10.124 são casos encerrados 
que foram diagnosticados 
apenas como sintomas gri-
pais, há 11.069 curados e 
241 óbitos. 

Dos casos suspeitos, 545 
estão em isolamento domi-
ciliar e 34 em tratamento 
hospitalar. No Município o 
percentual de cura é de 
93,4% e o de letalidade é de 
2,1%.
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A vigência do novo Mapa de Risco começa na próxima 
segunda-feira (14) e vai até o domingo, 20.

O pedido feito pelo deputado federal Neucimar Fraga (PSD)

SÃO MATEUS – A cria-
ção de uma universidade 
para o município de São Ma-
teus é uma luta antiga. Apre-
sentei em 2004 um projeto 
de Lei na Câmara com esta 
solicitação.

O projeto não avançou, 
mas resultou na implanta-
ção de um Polo Universitá-
rio que já conta com mais de 
20 cursos.

O pedido feito pelo depu-
tado federal Neucimar Fra-
ga (PSD)

A criação de uma univer-
sidade para o município de 
São Mateus é uma luta anti-
ga. Apresentei em 2004 um 
projeto de Lei na Câmara 
com esta solicitação.

O projeto não avançou, 
mas resultou na implanta-
ção de um Polo Universitá-
rio que já conta com mais de 
20 cursos.

BOLSONARO GARANTE TRANSFORMAR CEUNES
EM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO MATEUS

Aulas presenciais
retornam em todo o
ES a partir do dia 21,
anuncia Casagrande

Dos 78 municípios capixabas, 18 estão classificados em 
risco baixo, 52 em risco moderado e oito em risco alto

VITÓRIA – As aulas 
presenciais no Espírito San-
to poderão ser retomadas em 
todo o estado a partir do dia 
21, independente do nível de 
risco do município. O anún-
cio foi feito pelo governador 
Renato Casagrande durante 
pronunciamento nesta sexta-
feira (11). O 59º Mapa de 
Risco Covid-19 terá vigên-
cia desta segunda-feira (14) 
até o próximo domingo 
(20). 

"A partir do dia 21, a edu-
cação vai voltar em todos os 
riscos e seguir todas as re-
gras de funcionamento. Edu-
cação fundamental, médio, 
superior e técnico, decidi-
mos que nós retornaremos. 
Se algum dia votarmos em 
risco extremo, a gente pode 
fazer mudança nessa regra. 
Quase todos já retornam 
nesta segunda, por causa da 
matriz, mas a partir do dia 
21, todos poderão indepen-
dente do risco", disse Casa-
grande. 

Segundo o governador, a 
imunização dos professores 
permitiu esse retorno. 

"A vacinação dos profes-
sores permitiu essa retoma-
da. A educação é importante. 
É uma grande oportunidade 

para a nossa juventude. A 
cada semana a gente vai dis-
cutindo sobre o passos que 
podemos dar. A realidade é 
que podemos alcançar na 
semana que vem 100% dos 
prossionais da educação 
imunizados". 

Casagrande frisou ainda, 
sobre a importância da con-
tinuidade dos cuidados. 

"Sigam as recomenda-
ções da ciência. Não aglo-
merem, higienizem as mãos 
e usem máscara, que é fun-
damental, mesmo para quem 
já tomou a vacina porque 
ainda não temos imunidade 
de rebanho. Tenham muita 
atenção, cuidado e discipli-
na."

Dos 78 municípios capi-
xabas, 18 estão classicados 
em Risco Baixo, 52 em Ris-
co Moderado e oito em risco 
alto. Com as mudanças, Vila 
Velha, que estava em risco 
alto, cai para o moderado. 

"Hoje temos 19 municípi-
os em risco alto e migramos 
para 8 na segunda-feira. Te-
mos hoje 46 em risco mode-
rado e na segunda-feira se-
rão 52. Alguns, como Ca-
choeiro, migraram para riso 
alto, infelizmente", infor-
mou o governador.
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LINHARES – A visita faz 
parte do projeto nal de um 
curso de Psicologia; as alunas 
responsáveis pela ação bus-
cam promover uma maior 
aceitação das crianças aos 
tratamentos

Crianças internadas na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento de Linhares (UPA 
Infantil) tiveram um momen-
to de fantasia nesta terça-feira 
(08), após receberam a visita 
do Homem Aranha. A visita 
faz parte do projeto nal das 
alunas de um curso de Psico-
logia.

A ação tem como objetivo, 
além de alegrar o ambiente 
dos pequenos, ajudar na moti-
vação das crianças para aderi-
rem ao tratamento de forma 
leve e descontraída. O projeto 
traz uma quebra para a rotina 
hospitalar que se resume a 
medicações e procedimentos.

O projeto é realizado pelas 
alunas Amanda Oliveira Ga-
vazza, Ariana Bárbara Tinelli, 
Gabriela de Oliveira Siqueira, 
Gabrieli Piol da Silva, Karem 
Alexsandra Ferreira Nasci-
mento e Lívia Paneto Grassi 
da faculdade Pitágoras. 

De acordo com a diretora 
da UPA Infantil, Débora Bar-
ros Tesch, este tipo de ação é 
incentivada pela direção e 
conta com total apoio da equi-
pe hospitalar. Ela conta que 
assim que recebeu o projeto 
das acadêmicas de Psicolo-
gia logo sinalizou positiva-
mente.

“A ação reete o quanto a 
UPA Infantil prioriza o aten-
dimento humanizado, aquele 
atendimento voltado inteira-

OBRA EM TERMINAL PORTUÁRIO DE
ARACRUZ VAI ABRIR 650 VAGAS DE EMPREGO
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ARACRUZ – A SPU auto-
rizou a utilização de área da 
União para instalação do por-
to. Quando entrar em opera-
ção, o empreendimento deve 
criar 1.640 vagas de emprego 
diretas e indiretas.

Após quase um ano de es-

pera, a Imetame Logística 
Porto recebeu a autorização 
para instalar o terminal por-
tuário em uma área da União 
em Aracruz. Mesmo ainda 
sem denir uma data para o 
início das obras, a empresa 
informou que a construção 

deve criar cerca de 650 vagas 
de trabalho diretas destina-
das prioritariamente aos tra-
balhadores de Aracruz e re-
gião, além de 300 indiretas. 
Todas as oportunidades serão 
feitas via Sine de Aracruz.

É estimado um investi-

mento de R$ 1 bilhão para a 
conclusão dos trabalhos. E, 
de acordo com a empresa, as 
obras acontecerão em duas 
etapas. A previsão de conclu-
são da primeira fase, que con-
templa a movimentação de 
contêneires e carga geral, é 
de três anos.

Para utilizar uma área de 
1.032.639,20 m², localizada 
na Rodovia Tancredo Neves 
(ES-010), em Barra do Ria-
cho, a empresa irá pagar anu-
almente ao governo federal o 
valor de R$ 4.127.665,41, 
dividido em 12 parcelas men-
sais.  O valor, no entanto, 
será reajustado a cada 12 me-
ses, com base no Índice Naci-
onal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA).

A área total do imóvel da 
União corresponde aos espa-
ços físicos em águas públicas 
de retroárea, cais de atraca-
ção e píeres sul e norte, com 
170.022,18 m², berço de atra-
cação nº 1 com 91.394,72 m², 
berço de atracação nº 2 com 
144.484,09 m², quebra mar 
com 165.879,55 m² e bacia 
de evolução com 460.858,66 
m².
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LINHARES – Impor-
tante para a conexão logís-
tica entre a região norte do 
Espírito Santo e os outros 
Estados do País, a nova 
pista do Aeroporto de Regi-
onal de Linhares foi con-
cluída pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Mobilidade e 
Infraestrutura (Semobi) e 
do Departamento de Edi-
cações e Rodovias (DER). 
Com os trabalhos naliza-
dos, o próximo passo será 
a homologação da pista 
para inauguração e poste-
rior autorização para pou-
sos e decolagens. A docu-
mentação necessária à aná-
lise já foi enviada à Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

A nova pista do Aero-
porto de Linhares tem 
1.860 metros de extensão e 
é fruto de um convênio 
entre o Governo do Estado 
e o Governo Federal assi-
nado em 2011.  Na época, 
a Semobi cou responsá-
vel pela elaboração do pro-
jeto e o DER pela execu-
ção das obras. No total, o 

Executivo Estadual inves-
tiu cerca de R$ 45 milhões, 
equivalente a 70% do va-
lor do empreendimento, 
entre os custos do projeto, 
da obra, das desapropria-
ções e remoção de obstá-
culos, entre outros servi-
ços. A contrapartida do 
Governo Federal foi de R$ 
18 milhões.

De acordo com a Secre-
taria de Mobilidade e Infra-
estrutura, o próximo passo 
é licitar e executar as obras 
de ampliação e reforma do 
terminal de passageiros 
existente. O projeto já está 
nalizado e o edital para 
contratação das obras deve 
ser publicado ainda este 
ano, com investimento esti-
mado em R$ 3 milhões.

Após a homologação da 
pista e autorização para 
pousos e decolagens, o 
Aeroporto Regional de 
Linhares poderá receber 
voos comerciais de aero-
naves de modelos até o 
Boeing 757/200. A admi-
nistração do aeroporto 
compete à Prefeitura de 
Linhares.

Obras da nova
pista do Aeroporto
de Linhares são
concluídas

Investimento total foi de cerca de R$ 65 milhões. 
Também será licitada ainda este ano a obra de am-
pliação e reforma do terminal de passageiros, que 
deve custar R$ 3 milhões.

mente para a promoção do 
bem-estar e alegria do pacien-
te e de seus familiares. Esses 
minutos de descontração po-
dem ajudar e muito na recupe-
ração das crianças”.

Elza Fernandes é morado-
ra do bairro Planalto e acom-
panha o lho Gabriel Ferraz, 
de 12 anos, que passou por 
uma pequena cirurgia e se 
recupera na UPA. Ela aprova 
a iniciativa e conta que a che-
gada inesperada de um super 
herói, ídolo das crianças, 
deixa o ambiente mais leve e 
menos tenso.

“Estar num ambiente hos-
pitalar é sempre muito tenso e 
quando nos deparamos com 
um personagem infantil que a 

criançada adora, e o Gabriel 
também, deixa tudo mais le-
ve, menos tenso. Ele estava 
dormindo, mas quando abriu 
os olhos e viu o Homem Ara-
nha cou mais animado”.

Michele Nascimento Rosa 
é a mãe da Mirelle Rosa de 
Souza, de 5 anos, que sofre de 
bronquite asmática. Elas são 
moradoras do distrito de Bebe-
douro e a expectativa é que a 
criança receba alta nesta quar-
ta-feira (9). Enquanto o 
aguardado dia de ir embora 
não chega, Mirella pinta e 
enche os olhos de alegria com 
o Homem Aranha.

“Não é todo dia que a gente 
encontra nossos super-heróis, 
né mesmo? É alegria pura. 

Traz mais tranquilidade para 
todos, para nós mamães e pa-
ra as crianças também. O tem-
po parece passar mais rápido 
quando temos estas ativida-
des de interação”.

Uma das acadêmicas en-
volvidas na ação, Lívia Pane-
to Grassi, explica que o obje-
tivo do projeto é contemplar 
não somente as crianças, mas 
também o trabalhador que 
cumpre a rotina de trabalho na 
UPA Infantil.

“Nosso objetivo é levar 
alegria às crianças e também 
aproximar o colaborador, prin-
cipalmente aquele que não 
tem contato direto com as cri-
anças, como nas áreas admi-
nistrativa”.

Durante o ano, foram exportados US$ 627 milhões em produtos e importados US$ 
101 milhões.

CRIANÇAS EM UPA DE LINHARES
RECEBEM VISITA DO HOMEM-ARANHA

A ação tem como objetivo, além de alegrar o ambiente dos pequenos, ajudar na motivação 
das crianças para aderirem ao tratamento de forma leve e descontraída.
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ESTADO E POVO
Planeta Terra, 2020. 

Instalou-se pavorosa pan-
demia no seio da humani-
dade. Dentre as medidas 
mais ecazes destaca-
vam-se o isolamento soci-
al e a aplicação de testes 
para imediata identica-
ção dos infectados. Ga-
nhar-se-ia tempo até a 
descoberta de uma vaci-
na.

Mas, e chego à realida-
de do Brasil, como isolar-
se alguém nos cinturões 
de miséria que cercam 
nossas grandes cidades? 
Eis aí uma questão cruci-
al, considerada a necessi-
dade de interromper-se o 
contágio.

Em meio aos inúmeros 
e sérios desencontros veri-
cados diante deste qua-
dro, que tantas vidas ab-
surdamente ceifaram, 
encontrei um raio de luz, 
noticiado pela séria BBC 
no dia 1º de maio de 
2021. Eis o título da maté-
ria: “As lições da favela 
que reduziu mortes em 
90%”.

Seguia-se a descrição 
de um projeto implemen-
tado na favela da Maré, 
no Rio de Janeiro. Atra-
vés dele provou-se que, 
“com alimentação e su-
porte, é possível, sim, 
fazer isolamento numa 
favela. O resultado foi 
uma redução de quase 
90% nas mortes por Co-
vid após 15 semanas de 
implementação”. Acres-
cento: mortes causadas 
por uma doença para a 
qual já existia vacina há 
quase um semestre, con-
siderada a data da publi-
cação da matéria.

Um dos infectologistas 
envolvidos no projeto 
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CrônicaMAIS DE 2.300 VAGAS PARA APRENDER
UMA PROFISSÃO EM 15 CIDADES DO ES

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo abriu, nesta 
quinta-feira (10), 2.303 vagas 
para cursos prossionalizan-
tes no programa Qualicar 
ES. As vagas estão divididas 
entre uma oferta geral e outra 
exclusivamente destinada a 
mulheres. A informação é de 
Ana Clara Morais.

As inscrições podem ser 
feitas pelo site do programa 
até o dia 17 de junho. O re-
sultado do processo seletivo 

A expectativa é que os 
cursos sejam ministrados 
de forma presencial, res-
peitando o mapa de risco 
do Governo do Estado. Há 
ofertas para a Vitória e al-
guns municípios do interi-
or. Veja quais são:
Aracruz
Atílio Vivacqua
Cachoeiro de Itapemirim
Castelo
Cariacica
Colatina
Guarapari
João Neiva
Linhares
Montanha
Mimoso do Sul
São Mateus
Serra
Vila Valério
Vitória

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

(27) 9 9736-2880

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

será publicado no dia 1º de 
julho. As aulas começam no 
dia 6 de julho, com opções 
de aulas durante manhã, tar-
de e noite.

Os candidatos serão sele-
cionados de acordo com a 
ordem de inscrição, bairro 
prioritário (listados no edi-
tal) e classicados em or-
dem decrescente.

Para participar, é preciso 
ter acima de 16 anos, residir 
no município onde o curso 

será realizado e ser alfabeti-
zado. No caso de cursos da 
saúde – como cuidador de 
idosos, cuidador Infantil, 
balconista de farmácia e 
agente comunitário de saúde 
– a idade mínima aumenta 
para 18 anos.

Entre os cursos ofertados 
no edital exclusivo para mu-
lheres estão confeitaria, ma-
quiagem, recepcionista, cos-
tura.

Na oferta geral, entram 

administração de pequenos 
negócios, auxiliar de rotinas 
administrativas, empreen-
dedorismo, porteiro, assis-
tente de secretaria escolar, 
operador de caixa, informá-
tica, inglês, auxiliar de esto-
que, assistente de logística, 
secretaria escolar, prepara-
ção de salgados e outros.

Legenda: Costura é um 
dos cursos oferecidos pelo 
programa Qualicar ES

declarou que mesmo “no 
auge da crise no Brasil a 
mortalidade por Covid na 
favela continua a ser mui-
to menor que a média de 
mortes na cidade do Rio 
de Janeiro”.

Apon tou - se  como 
exemplo o caso de um 
morador de nome David, 
que morreria de fome se 
cumprisse o isolamento. 
Mas ele “recebeu um oxí-
metro e um kit com pro-
dutos de higiene, passou 
a ter acompanhamento 
médico por telefone, teve 
acesso a sessões online 
com uma psicóloga e, o 
mais importante, teve o 
que comer pelos 14 dias 
que passou isolado”.

Chamou-me a atenção 
certa declaração de uma 
das coordenadoras do 
projeto: “Nós mostramos 
que é possível fazer en-
trega de alimentos e tes-
tes, fazer o isolamento, 
testagem em massa e idea-
lizamos toda a logística. 
Mas é responsabilidade 
do Poder Público fazer 
isso. Estamos fazendo 
esse trabalho por conta da 
ausência do Estado”.

Nos idos de 1979 ocor-
reu uma grande enchente 
no Espírito Santo. Diante 
do abandono das vítimas 
pela administração públi-
ca o então Arcebispo Dom 
João Batista da Mota e 
Albuquerque nos legou 
uma frase histórica: “só o 
povo salva o povo”. Pois 
é. Fiquei a pensar nela.

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

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa até o dia 17 de junho. O resul-
tado do processo seletivo será publicado no dia 1º de julho. 

Segundo a senadora Ro-
se de Freitas, decisão do 
TJ é altamente prejudici-
al à população.

VITÓRIA – A senadora 
Rose de Freitas (MDB-ES) 
disse acreditar que o Conse-
lho Nacional de Justiça 
(CNJ) vai rever a decisão do 
Tribunal de Justiça do Espí-
rito Santo de extinguir 27 
comarcas no Estado.

“Tenho muitas esperan-
ças de que o saber jurídico e 
a sensibilidade social dos 
integrantes do CNJ decidam 
por revogar o fechamento 

CNJ DEVE REVOGAR FECHAMENTO
DE COMARCAS NO ESPÍRITO SANTO

das comarcas”, declarou 
ela, nesta sexta-feira, 11, em 
seminário virtual sobre aces-
so à Justiça promovido pela 
Escola Nacional da Defen-
soria Pública da União.

Lembrando que 79% das 
ações judiciais no Espírito 
Santo tramitam em papel, 
presencialmente, a senadora 
capixaba classicou a deci-
são do TJ como altamente 
prejudicial ao acesso à Justi-

ça, um direito fundamental 
estabelecido na Constituição.

“Como, então, obrigar os 
cidadãos capixabas, que 
normalmente já têm dicul-
dades de se utilizar de ações 
judiciais, a percorrer sica-
mente distâncias enormes 
para defenderem seus direi-
tos”?, indagou ela.

Segundo Rose de Freitas, 
o argumento do TJ de redu-
ção de custos para desativar 
27 comarcas é bastante dis-
cutível, já que as prefeitu-
ras, mesmo enfrentando es-
cassez de recursos, arcam 
com boa parte das despesas 
das comarcas justamente 
para garantir o acesso dos 
seus cidadãos à Justiça.

Juntamente com prefei-
tos e a OAB do Espírito San-
to, a senadora tem atuado 
ativamente para evitar a ex-
tinção das comarcas junto 
ao CNJ, que deverá julgar 
em sua próxima sessão ple-
nária recurso contra a deci-
são do Tribunal de Justiça.

Em debate no seminário 
virtual com a mediação do 

diretor da Escola Nacional 
da Defensoria Pública da 
União, César de Oliveira 
Gomes, e a participação do 
juiz colombiano Eduardo 
Cifuentes, Rose criticou as 
deciências na execução da 
lei Maria da Penha, que dis-
ciplina as punições da vio-
lência contra a mulher.

Para ela, tais deciências 
são mais uma prova clara e 
palpável das diculdades de 
acesso à Justiça da popula-
ção vulnerável, ferindo o 
artigo 134 da Constituição.

Segundo Rose de Freitas, o argumento do TJ de redução de 
custos para desativar 27 comarcas é bastante discutível.
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COMUNICADO
A GPB Oliveira Premoldados e Granitos, torna público que obteve da SEMMA a 
LAR/SEMMA/SM/N° 003/2021/CLASSE II, através do processo n° 23474/2014 no município 
de São Mateus ES.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
TERMO DE NOTIFICAÇÃO

OF/CMSM-ES/CFOF/Nº 005/2021
Em 19 de maio de 2021, foi realizado o protocolo nº 598/2021 sendo apresentado o parecer 
prévio TC – 00010/2020 – Processo TC 03647/2017-1, advindo do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo – TCEES que na análise das contas de Vossa Excelência referente ao 
exercício de 2016, quando se encontrava exercendo o cargo de Chefe do Poder Executivo 
Mateense, entendendo a Corte de Contas que as mesmas estavam IRREGULARES.
No exercício do CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, oportunizamos a Vossa Excelência 
apresentar justicativas ou qualquer outro termo que entender pertinente, sobre o parecer 
alhures mencionado, no dia 15 de junho de 2021, às 13h, em reunião da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização.

ISAEL AGUILAR
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
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