
A primeira quinzena do mês de junho já acumula 12 vítimas fatais. Os casos 
do feminino somam 6.276, enquanto o masculino tem 5.595 confirmações.
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SÃO PAULO – A desi-
gualdade social mostra para 
o brasileiro que reete até 
mesmo na gravidade dos ca-
sos de covid-19. De acordo 
com especialistas, pesquisas 
apontam que crianças negras 
e de baixo poder auquisitivo 
são as que mais morrem pela 
doença. 

“A criança que está mor-
rendo de covid-19 é a pobre, 
negra, que mora em favelas 
ou cidades menores. De famí-
lias que são obrigadas a con-
tinuar trabalhando". A ar-
mação é da epidemiologista 
Fatima Marinho, da UFMG 
(Universidade Federal de 
Minas Gerais) e da Vital Stra-
tegies, organização de saúde 
que realizou um levantamen-
to sobre crianças e covid-19.

A pesquisa mostrou que 
57% das crianças mortas pe-
la covid no Brasil, desde o 
início da pandema, em mar-
ço do ano passado, até abril 
deste ano, eram negras, 
21,5%, brancas, 16% não 
tiveram a raça indicada, 
4,4%, indígenas e 0,9 %, ama-
relas (de origem asiática).

"Essa vulnerabilidade, 
que não é novidade no Bra-
sil, piorou com a pandemia, 
que fez com que a situação 
social e econômica dessas 
pessoas piorasse e, conse-
quentemente, piorou a saú-
de”, diz.

“Elas vivem em condi-
ções precárias, especialmen-
te com a perda de emprego e 
renda, muitos perderam a 
casa onde moravam e foram 
viver com parentes. Aglome-
ra mais e aumenta a situação 
de vulnerabilidade dentro de 
casa”, acrescenta.

Desde o surgimento do 
novo coronavírus, uma situa-
ção foi bem denida por 
médicos e pesquisadores: as 
crianças apresentam menos 
riscos de pegar covid-19 da 
forma grave. Mas, chances 
mais baixas não signica 

Pessoas com câncer
precisam de cuidados
especiais no frio,
alerta médico do ES

SÃO PAULO – O inver-
no só chega ocialmente no 
próximo dia 21, mas as tem-
peraturas mais baixas dos 
últimos dias já servem de 
alerta para pessoas em tra-
tamento de câncer, que pre-
cisam ter cuidado com o 
frio.

As doenças típicas desta 
época do ano são perigosas 
para os pacientes oncológi-
cos, sobretudo quando se 
tratam de alguns tipos de 
vírus associados aos qua-
dros pulmonares, como o 
da inuenza.

"O inverno favorece o 
aparecimento de infecções 
oportunistas, principal-
mente do trato respiratório. 
Sendo assim, é prudente os 
pacientes se aquecerem", 
recomenda o médico radio-
terapeuta Augusto Freitas, 
do Instituto de Radiotera-
pia Vitória (IRV).

De acordo com o especi-
alista, essas infecções po-
dem piorar o quadro de pes-
soas em tratamento de cân-
cer.

"As infecções bacteria-
nas ou virais podem agra-
var o quadro clínico do paci-
ente, que já pode ter sua 
imunidade prejudicada prin-
cipalmente quando realiza-
das sessões de quimiotera-
pia", explica.

Para Augusto Freitas, a 
sensação de frio deve ser 
encarada com atenção.

"Em sessões de quimio-
terapia podem ser desenca-
deados quadros de leucope-
nia febril (baixa na taxa de 
leucócitos), o que indica 
infecção, muitas vezes ne-
cessitando de internação. Já 
na radioterapia, a sala onde 
o paciente é exposto à radi-
ação é muito fria para refri-
geração da máquina, e isso 
pode gerar um certo des-
conforto para ele. Além de 
que o tremor ocasionado 
pelo frio pode prejudicar o 
posicionamento do pacien-
te para a entrega precisa da 
radiação", destaca o médi-
co. 

CUIDADO COM O 
FRIO

Além de evitar locais 
fechados e com aglomera-
ções, o especialista reco-
menda que pacientes de 
câncer não tenham contato 
com pessoas gripadas, que 
andem agasalhados e usem 
máscaras, mesmo porque a 

pandemia ainda não aca-
bou.

Para o médico, é impor-
tante o paciente oncológico 
tomar a vacina contra a gri-
pe para aumentar a prote-
ção.

"A vacina ajuda a preve-
nir a gripe, o que diminui a 
chance de uma infecção 
mais grave. É preciso ter 
um cuidado especial com 
pacientes com imunidade 
muito baixa, situação em 
que o vírus, mesmo que 
atenuado, pode oferecer um 
certo risco. Mas isso é uma 
exceção. Via de regra, paci-
entes em radioterapia são 
recomendados a se vacina-
rem", explica. 

ALIMENTOS PARA 
AQUECER

Além de se manter aque-
cido nesta época do ano, o 
paciente oncológico tam-
bém não deve se descuidar 
da alimentação e da rotina 
de exercícios.

"Alimentos com alto 
teor energético, como cho-
colate e bebidas quentes, 
são utilizados pelo organis-
mo para geração de calor e 
ajudam na regulação da 
temperatura corporal. Exer-
cício físico é recomendado 
conforme a situação de ca-
da paciente, sem exagero e 
se possível sob supervisão 
para evitar lesões", destaca 
Augusto Freitas.

A assistente social Eliza-
beth Fernandes trata câncer 
de mama com metástase há 
mais de 15 anos e sempre 
redobra os cuidados no frio.

"Quando vou para luga-
res frios, estou sempre bem 
agasalhada, com a garganta 
protegida, tudo muito den-
tro dos cuidados para que 
eu não venha a ter proble-
mas com as infecções", con-
ta Elizabeth.

Ela já foi vacinada con-
tra a Covid-19 e pretende se 
imunizar contra a gripe pa-
ra prevenir infecções.

"Com a imunidade bai-
xa, o paciente em tratamen-
to pode pegar algum vírus 
com maior facilidade. 
Então, é importante se cui-
dar", disse a assistente soci-
al.

Além de se manter aque-
cido nesta época do ano, o 
paciente oncológico tam-
bém não deve se descuidar 
da alimentação e da rotina 
de exercícios.

alerta. “As crianças não têm 
os sintomas clássicos da co-
vid de falta de ar. Os sinais 
são febre, fadiga, tosse seca, 
não parece que é respirató-
rio, tem dor abdominal e diar-
reia. Apresentou essas carac-
terísticas tem que pensar em 
covid. Especialmente se a 
criança estiver muito cansa-
da”, orienta a médica.

Para o infectologista Rena-
to Kfouri, presidente do De-
partamento Cientíco de 
Imunizações da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, o nú-
mero de mortes de crianças 
serem maiores que em outros 
lugares era esperado diante 
da realidade da covid no Bra-
sil.

“O Brasil tem uma morta-
lidade infantil alta em todas 
as doenças, somado aos mui-
tos casos de covid no Brasil, 
logo há mais mortes aqui do 
que nos outros lugares tam-
bém. Vivemos o reexo do 
sistema de a saúde como um 
todo. Infelizmente não nos 
surpreende”, arma o pedia-
tra. A taxa de mortalidade 
infantil no país é de 12,4%, 
segundo dados do IBGE de 
2019.

Mesmo diante de um qua-
dro social complicado e a 
pandemia ainda pulsante no 
Brasil, os óbitos em crianças 
são evitáveis, se os alertas 
foram observados e respeita-
dos por pais e prossionais 
de saúde.

“Precisamos ter aprendi-
do a lição e dá para evitar. 
Com intervenções a tempo, 
dá para evitar. Nada como 
um organismo jovem para 
reagir. As crianças têm muita 
regeneração celular, então 
tem muita capacidade de cu-
rar sim, mas a intervenção 
tem de vir no tempo certo”, 
naliza Fatima Marinho.

MAIS DA METADE DAS CRIANÇAS QUE
MORREM DE COVID NO BRASIL SÃO NEGRAS

risco zero. O Brasil ocupa o 
indigesto ranking de segun-
do país no mundo com mais 
óbitos de crianças na pande-
mia. O país ca atrás apenas 
do vizinho Peru.

De acordo com o levanta-
mento, 3.198 brasileiros, até 
os 14 anos, morreram devido 
a doença causada pelo 
SARS-CoV-2.

O estudo chegou a essa 
conclusão por meio da com-
paração do número de mor-
tos por SRAG (síndrome 
aguda grave não especica-
da) em 2019 com o período 
da pandemia. As informa-
ções foram tiradas do Sivep-
Gripe (Sistema de Informa-
ção da Vigilância Epidemio-
lógica da Gripe), do Ministé-
rio da Saúde.

Para a epidemiologista, a 
cultura de que criança não 
ca doente grave faz com 
que a covid só seja tratada 
quando está em uma fase 
mais complicada.

“Dentro da saúde, nós cria-
mos a cultura de que a crian-
ça não ca grave. Mas temos 
de prestar atenção, porque o 
risco não é zero. Estamos 
observando que os casos gra-
ves que vão ao óbito não fo-
ram feitos diagnósticos rápi-
dos. A criança já chega numa 
situação limite e a morte é 

uma consequência de alta 
probabilidade”, explica a 
médica.

Fatima alerta também que 
a realidade da pandemia mu-
dou e seguirá evoluindo. “O 
cenário é outro, a epidemia 
está rejuvenescendo. As cri-
anças vão ser cada vez mais 
atingidas, conforme temos 
mais adultos vacinados; 80 
mil crianças abaixo de 10 
anos já foram internadas. É 
grave. O número de mortes 
já é alto. Não pode aumentar 
mais”, ressalta ela.

QUAIS SINTOMAS 
DEVEM SER 

OBSERVADOS EM 
CRIANÇAS?

Uma das formas de evitar 
que esses números sigam em 
crescimento é observar me-
lhor os sinais que são dados 
pelas crianças. Os sintomas 
mais tradicionais da covid-
19, como perda de olfato, 
paladar e diculdade para 
respirar, não são os mais co-
muns na faixa etária até os 14 
anos.

Fatima salienta que fadiga 
e dores abdominais, seguidas 
de diarreias devem ligar o 
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Desigualdade se reflete na morte de mais de 3 mil crian-
ças em decorrência da covid; Brasil é 2º país com mais 
mortes no mundo.

SÃO PAULO – No dia 
26 de junho será realizado o 
sorteio da Quina de São 
João, que este ano pagará 
um prêmio estimado em R$ 
190 milhões. As apostas pa-
ra o concurso especial come-
çaram na última terça-feira 
(15).

O concurso especial 
5.590 não acumula e teve 
acréscimo no valor da pre-
miação após o sorteio anteri-
or não ter registrado ganha-
dores na faixa principal.

Se não houver ganhado-
res na faixa principal, com 
acerto de 5 números, o prê-
mio será dividido entre os 
acertadores da 2ª faixa (4 
números) e assim por diante.

O sorteio será realizado 
em 26 de junho, no espaço 
Loterias Caixa, localizado 
no Terminal Rodoviário do 

QUINA DE SÃO JOÃO TERÁ
PRÊMIO DE R$ 190 MILHÕES

Tietê, em São Paulo, às 20h.
Para jogar, é preciso mar-

car de 5 a 15 números dentre 
os 80 disponíveis. A aposta 
mínima com cinco números 
custa R$ 2.

O apostador pode deixar 
para o sistema escolher os 
números, por meio da Sur-
presinha. Ganham prêmios 
os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 
números.

As apostas podem ser fei-
tas nos volantes especícos 
ou nos de concursos regula-
res em qualquer lotérica do 
país, no aplicativo Loterias 
Caixa e no portal.

Segundo a Caixa, caso 
apenas um ganhador leve o 
prêmio da Quina de São 
João e aplique todo o valor 
na poupança, receberá, no 
primeiro mês, cerca de R$ 
383 mil em rendimentos.

As apostas para o concurso especial 
começaram na última terça-feira

Temperaturas mais baixas favorecem o surgimento de 
infecções oportunistas que podem agravar o quadro de 
pacientes oncológicos.
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COVID-19: COM 248 MORTES, SÃO
MATEUS SEGUE NO RISCO MODERADO

SÃO MATEUS – Em ma-
is uma divulgação do Mapa 
de Risco, o Município de 
São Mateus segue classi-
cado em risco moderado 
para covid-19. A divulgação 
feita pelo Governo do Esta-
do no início da noite desta 
sexta-feira (18), que apre-
sentou o 60º Mapa de Risco 
Covid-19, que terá vigência 
entre a segunda-feira (21) e 
domingo (27).

COVID-19 EM SÃO 
MATEUS

A Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa), apresentou 
mais uma atualização nes-
ta sexta-feira (18), e São 
Mateus contabiliza 42.208 
casos no t icados com 
suspeita de Coronavírus. 
Destes, 11.872 são casos 
conrmados, 20.012 fo-
ram descartados, 739 são 
suspeitos em investigação, 
10.124 são casos encerra-
dos que foram diagnostica-
dos apenas como sintomas 
gripais, há 11.187 curados 
e 248 óbitos. 

Com mais de 11.300 pes-
soas vacinadas na semana 
passada, as ações de comba-
te à Covid não param no Mu-
nicípio. De acordo com a 
Secretaria de Estado de Saú-
de (Sesa), o Município já 
aplicou 51.542 doses da vaci-
na, sendo 39.839 distribuí-
das para a primeira dose e 
11.703 para aplicação da 
segunda dose.

A Secretaria Municipal 
de Saúde e as equipes de va-
cinação estão dando um 
show de dinâmica e eciên-
cia na vacinação. São Mate-
us já vacinou, com pelo me-
nos a primeira dose dos imu-
nizantes, grupos como: ido-
sos, trabalhadores da Saúde, 
pessoas com comorbidades, 
prossionais da Educação, 
servidores da Assistência 
Social, grávidas, puérperas, 
pessoas com HIV/Aids, mo-
toristas e cobradores e ou-
tros.

A vacinação segue para as 
pessoas acima dos 40 anos e, 
nos próximos dias, novos 
grupos serão contemplados.

Dos casos suspeitos, 710 
estão em isolamento domi-
ciliar e 29 em tratamento 
hospitalar. No Município o 
percentual de cura é de 
94,6% e o de letalidade é de 
2,08%.

A primeira quinzena do 
mês de junho já acumula 12 
vítimas fatais. Os casos do 
feminino somam 6.276, en-
quanto o masculino tem 

5.595 conrmações.

VACINAÇÃO NO 
MUNICÍPIO

Em mais uma ação espe-
cial de vacinação para o pú-
blico acima dos 40 anos, São 
Mateus vacinou cerca de 
3.000 pessoas esta semana, 
mas o cronograma de ações 
permanece até este sábado 
(19). 

São Mateus contabiliza 42.208 casos notificados com 
suspeita de Coronavírus.

SÃO MATEUS – Após a 
chancela da Câmara de Vere-
adores, o prefeito Daniel San-
tana sancionou a Lei n° 
1.949/2021 que autoriza o 
Poder Executivo municipal a 
doar área de terras à empresa 
Oxford Porcelanas Espírito 
Santo Ltda. A sanção da lei 
foi comunicada aos parla-
mentares, ocialmente, na 
leitura do expediente, como 
item da pauta da sessão desta 
terça-feira (15/06). 

Na reunião do dia 1º de 
junho, o plenário foi unânime 
em aprovar o Projeto de Lei 
nº 013/2021 do Poder Execu-
tivo), em turno único, aten-
dendo sem delonga o pedido 
de autorização solicitado pe-
lo governo municipal. 

A prefeitura está apta a 
efetuar, na forma desta lei, a 
doação de um terreno públi-
co rural à empresa Oxford, 
avaliado em R$ 374.102.86, 
medindo 46.997,86 mil m², 
limítrofe com a sede da in-
dústria no bairro São Benedi-
to (Rodocon). 

Na ocasião em que a maté-
ria passou pela Câmara, os 
parlamentares avaliaram a 
medida como objeto impor-
tante de estímulo ao desen-
volvimento socioeconômico 
do município. 

“É uma honra para esta 
Casa de Leis ser partícipe 
deste processo, dando o nos-
so aval

ao Chefe do Poder Execu-
tivo para fazer a doação desta 
área a uma empresa tão gran-
diosa, a maior fabricante de 
artigos em porcelana e cerâ-

SANCIONADA LEI DE DOAÇÃO DE
TERRENO PARA OXFORD PORCELANAS

mica das Américas. Este au-
gusto Parlamento se orgulha 
em contribuir para a geração 
de empregos e renda, para o 
crescimento econômico de 
São Mateus”, disse o presi-
dente da Câmara, Paulo Fun-
dão. 

“É um projeto muito im-
portante que vai gerar em-
pregos para poder atender as 
pessoas que precisam traba-
lhar”, destacou o vereador 
Gilton Gomes de Jesus. 

“Quanto à doação do ter-
r e n o  p a r a  a  e m p r e s a 
(Oxford) é justo e necessá-
rio. Mais pessoas terão a 
oportunidade de conquistar o 
seu trabalho e poderão ga-
rantir o pão na mesa da sua 
família”, enfatizou a verea-
dora Ciety Cerqueira. 

“É de grande envergadura 
para o nosso município, dan-
do incentivo para a nossa 
cidade, com geração de ren-
da, geração de emprego e 
todo mundo ca satisfeito”, 
armou o vereador Carlinho 
Simião. 

“Toda sessão, é de vonta-
de da gente estar votando um 
projeto desse. Quem faz uma 
visita daquela que nós verea-
dores zemos à Oxford, vê o 
investimento que aquela em-
presa faz no nosso municí-
pio, fora o emprego que dá”, 
disse o vereador Isael Aqui-
lar. 

“Nós que estamos de fren-
te nesse Poder Legislativo, 
junto com o Executivo, jama-
is podemos recusar estar 
aprovando um projeto de 
uma envergadura dessa”, 

reforçou Robertinho de 
Assis. 

“Tenho orgulho de dar o 
meu voto de apoio, porque 
são mais de mil empregos em 
nossa cidade. Isso me deixa 
muito esperançoso, muito 
satisfeito”, explanou o vere-
ador Lailson da Aroeira. 

Delermano Suim elogiou 
a política da Oxford em des-
tinar cotas de vagas a jovens 
que buscam o primeiro em-
prego e trabalhadores de ida-
de  avançada. “É de suma 
importância esta oportunida-
de. É graticante para cada 
um de nós, vereadores, fazer 
parte deste momento em que 
tanto os jovens quanto pes-
soas de meia idade vão estar 
tendo uma nova oportunida-
de de seguir uma carreira”. 

MÃO DE OBRA 
LOCAL 

Conforme a justicativa 
da proposição transformada 

em lei, o espaço foi pleiteado 
pela empresa com objetivo 
de atender sua terceira fase 
de ampliação, com a criação 
de áreas estoque de produtos, 
construção de uma loja da 
fábrica; espaço para realiza-
ção de feiras; estacionamen-
to, além de uma sede social e 
recreativa destinada aos fun-
cionários da empresa e à co-
munidade.  

Reza a lei que o donatário 
deverá priorizar a contrata-
ção de mão de obra mateense 
na fase de instalação e  ope-
ração. 

Em fase nal, a segunda 
etapa de expansão da fábrica 
em São Mateus deve car 
pronta em julho. 

De acordo com a diretoria 
da Oxford no Espírito Santo, 
serão gerados cerca de 500 
empregos diretos, elevando 
para 1000 o quadro de traba-
lhadores

Na reunião do dia 1º de junho, o plenário foi unânime 
em aprovar o Projeto de Lei nº 013/2021 do Poder Exe-
cutivo), em turno único.

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo divulgou 
nesta sexta-feira (18) o novo 
mapa de risco da Covid-19. A 
nova classicação começa a 
valer na próxima segunda 
(21).

Com a atualização, a cida-
de de Viana, na região Metro-
politana de Vitória, que esta-
va em risco baixo passou para 
moderado. A Grande Vitória 
segue em risco moderado 
para Covid-19.

No mapa atual, oito muni-
cípios em risco alto e 18 cida-
des estão em risco baixo.

O novo mapa tem cinco 
cidades em risco alto, 58 em 
risco moderado e 15 em risco 
baixo. Nenhum município 
está em risco extremo.

CLASSIFICAÇÃO
Risco Baixo: Baixo Guan-

du, Castelo, Colatina, Conce-
ição do Castelo, Iconha, Ita-
guaçu, Jerônimo Monteiro, 
Mucurici, Muqui, Piúma, 
Ponto Belo, Santa Maria de 
Jetibá, São Domingos do Nor-
te, São Roque do Canaã e Vila 
Pavão.

Risco Moderado: Afonso 
Cláudio, Água Doce do Norte, 
Águia Branca, Alegre, Alfredo 
Chaves, Alto Rio Novo, Anchie-
ta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vi-
vácqua, Barra de São Francisco, 
Boa Esperança, Bom Jesus do 
Norte, Brejetuba, Cachoeiro de 
Itapemirim, Cariacica, Concei-
ção da Barra, Divino de São 
Lourenço, Domingos Martins, 
Dores do Rio Preto, Ecoporan-
ga, Fundão, Governador Lin-
denberg, Guaçuí, Guarapari, 
Ibitirama, Irupi, Itapemirim, 
Itarana, Iúna, Jaguaré, João Nei-
va, Laranja da Terra, Linhares, 
Marechal Floriano, Marilândia, 
Mimoso do Sul, Montanha, Mu-
niz Freire, Nova Venécia, Pan-
cas, Pedro Canário, Presidente 
Kennedy, Rio Bananal, Rio No-
vo do Sul, Santa Leopoldina, 
Santa Teresa, São Gabriel da 
Palha, São José do Calçado, São 
Mateus, Serra, Sooretama, Var-
gem Alta, Venda Nova do Imi-
grante, Viana, Vila Valério, Vila 
Velha e Vitória.

Risco Alto: Ibatiba, Ibira-
çu, Mantenópolis, Marataízes 
e Pinheiros.

Cinco cidades têm
risco alto para
Covid-19 no ES

Casal foragido após
morte de PMs em São
Mateus é preso
em Minas Gerais

SÃO MATEUS – O ho-
mem e a mulher foram locali-
zados após uma abordagem 
da polícia mineira na última 
quarta-feira. Em 2005, dois 
policiais militares foram as-
sassinados durante uma em-
boscada na cidade de São Ma-
teus

Um casal condenado pela 
morte de dois policiais milita-
res em São Mateus, Norte do 
Espírito Santo, foi preso na 
noite de quarta-feira (16) em 
Belo Horizonte, Minas Gera-
is. O crime ocorreu em 2005 
durante uma emboscada. O 
homem e a mulher foram loca-
lizados após uma abordagem 
da polícia mineira. As infor-
mações são do G1 de Minas 
Gerais.

Segundo informações do 
site, a Polícia Militar suspei-
tou de um carro que estava 
com três pessoas e fez uma 
abordagem. Um dos ocupan-
tes estava armado e foi questi-
onado sobre a origem da ar-
ma. O suspeito contou para a 
PM que levaria o objeto para a 
casa do irmão.

As duas outras pessoas que 
estavam no veículo informa-

ram que deram carona a ele e 
não sabiam da arma. Elas fo-
ram liberadas pela polícia, 
ainda de acordo com o G1. 

PRISÃO DO CASAL
Ao se dirigir com o homem 

até a casa do irmão dele, os 
policiais descobriram que os 
moradores eram foragidos da 
Justiça. O homem e a mulher 
foram condenados pela morte 
de dois policiais em São Mate-
us, no Norte do Espírito San-
to.

Marcionílio Rodrigues de 
Paula foi condenado a 40 anos 
de prisão. O homem estava 
preso e armou uma embosca-
da para os militares. Ele teve a 
condenação decretada em 
2012. Sete anos depois, a mu-
lher dele, Ediana Lacerda 
Machado, foi condenada a 32 
anos de prisão pela participa-
ção no crime. Ela era procura-
da desde 2018.

O CRIME
De acordo com informa-

ções da TV Gazeta, os dois 
militares foram assassinados 
em São Mateus em 2005, du-
rante uma emboscada.
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SÃO MATEUS – O Mu-
nicípio pode ganhar ainda 
neste ano, uma Universida-
de Federal. Pelo menos isso 
é o que armou o deputado 
federal, Neucimar Fraga.E-
le é o autor do projeto de lei 
nº 1964/2021, que transfor-
ma o Polo Universitário de 
São Mateus em Universida-
de Federal.

Segundo Neucimar Fra-
ga, o presidente Jair Bolso-
naro já manifestou que a 
UFSM estará inclusa em um 
pacote que prevê o desmem-
bramento de dez polos uni-

CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO MATEUS
PODE OCORRER AINDA EM 2021, DIZ NEUCIMAR

versitários espalhados pelo 
Brasil, que o Ministério da 
Educação deve lançar ainda 
neste ano.

De acordo com o deputa-
do federal capixaba, esse ato 
poderá ocorrer, provavel-
mente, entre julho e agosto 
deste ano, por meio de por-
taria, decreto ou resolução. 

Neucimar Fraga destacou 
que uma reunião virtual rea-
lizada na última terça-feira 
com a direção do Ceunes, 
com a participação do dire-
tor Luiz

Fávero Filho, tratou deste 
assunto.

Segundo o deputado, a 
transformação da universi-
dade será um salto muito 
grande na Educação no nor-
te do Espírito Santo e lem-
brou que o curso

de Medicina tem muita 
demanda na Região e enten-
de que deve ser uma das prio-
ridades com a transforma-
ção da Unidade.
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CASAGRANDE SANCIONA LEI E TORNA
ESTADUAL TRECHO DE RODOVIA EM SM
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SÃO MATEUS – O go-
vernador do Estado, Renato 
Casagrande (PSB), sancio-
nou o Projeto de Lei do depu-
tado Freitas (mesmo parti-
do) e tornou estadual um 
trecho de 11,4 quilômetros 
de uma estrada que ca 
entre Barra Nova Sul (Cam-
po Grande) e Urussuquara, 
em São Mateus.

Assim, o trecho, que era 
municipal, passa a perten-
cer à Rodovia ES-010 e po-
derá, então, receber investi-
mentos do Governo do Esta-
do, principalmente nas ques-
tões de infraestrutura, urba-
nismo, sinalização e segu-
rança.

Casagrande convidou o 
deputado Freitas para a assi-
natura da sanção da lei, que 
aconteceu, na tarde desta 
quarta-feira (16), em seu 
gabinete no Palácio Anchie-
ta e contou também com as 
presenças do vereador Ade-
ci de Sena, do ex-vereador 
Jailson Barbosa, de amigos 
e parentes deles de São Ma-
teus.

“Com essa sanção nós 
estamos estendendo a ES-
010, que parava ali em Urus-
suquara e depois retomava lá 
de Barra Nova Norte pra fren-
te. A rodovia que era munici-
pal agora se torna estadual”, 
frisou Casagrande.

O deputado Freitas agra-
deceu o governador por aten-
der o pleito da comunidade 
que foi encaminhado por ele 
na Assembleia e aprovado 

São Mateus, assumindo o 
Governo do Estado todos os 
passivos ambientais e as 
questões jurídicas ocorridas 
a partir da data efetiva da 
incorporação do mesmo à 
malha estadual.

A Lei 11.307/2021, pu-
blicada na quinta-feira (17) 
no Diário Ocial do Esta-
do, teve como origem o Pro-
jeto de Lei (PL) 182/2021, 
de autoria do deputado Frei-
tas, que tramitou em regi-
me de urgência na Assem-
bleia Legislativa, foi apro-
vado em 26 de maio, enca-
minhado ao governador 
Renato Casagrande e san-
cionado.

pelos colegas deputados.
“Quero agradecer ao go-

vernador pela receptividade 
ao nosso projeto de lei. Nós 
sabemos da diculdade da 
municipalidade em dar in-
fraestrutura àquela estrada. 
Agradeço por sancionar e 
inserir esse trecho de 11,4 
quilômetros ao Plano Rodo-
viário Estadual e tenho cer-
teza que nós vamos dotar 
aquele trecho de infraestru-
tura para beneciar as comu-
nidades de Campo Grande, 
de Barra Nova Sul, e para-
benizo o vereador Adeci de 
Sena por nos reivindicar 
essa estrada”, agradeceu 
Freitas.

O vereador Adeci de Se-
na se disse honrado por par-
ticipar desse ato tão impor-
tante para a sua comunidade 
e para o município. “É uma 
honra estar aqui no Palácio 
Anchieta recebendo essa 
atenção. Agradeço ao depu-
tado Freitas e ao governador 
Casagrande por nos aten-
der”, disse o vereador.

O governador destacou 
que o primeiro passo já foi 
dado, que é a estadualização 
do trecho. “Depois disso, 
virão os projetos”, conr-
mou ele.

A transferência do trecho 
foi realizada sem nenhum 
ônus para o município de 

O deputado Freitas agradeceu o governador por atender o pleito da comunidade que foi 
encaminhado por ele na Assembleia e aprovado pelos colegas deputados.

Segundo Neucimar Fraga, o presidente Jair Bolsonaro 
já manifestou que a UFSM estará inclusa em um paco-
te que prevê o desmembramento de dez polos univer-
sitários espalhados pelo Brasil.

Carcará é encontrado
e resgatado em casa
no município

SÃO MATEUS – Uma 
ave da espécie Carcará foi 
encontrada dentro de uma 
casa, na cidade de São Ma-
teus, no norte do Espírito 
Santo. O pássaro foi criado 
em cativeiro e depois foi 
solto. No entanto, aparen-
temente, ele não teve uma 
boa adaptação com a natu-
reza.

A espécie é uma ave de 
rapina que pode ser encon-
trada em quase todo o Bra-
sil, inclusive em centros 
urbanos. O Carcará encon-
trado foi criado em um cati-
veiro e resgatado pelo Cen-
tro de Triagem de Animais 
Silvestres da Serra. Ele foi 
solto na natureza, mas foi 
parar dentro da casa onde 
foi encontrado.

A Polícia Militar Ambi-
ental acredita que o animal 

não conseguiu se readaptar 
ao habitat natural e, por 
estar acostumado com o 
convívio humano, voltou a 
procurar uma forma de con-
seguir água e comida mais 
facilmente.

O animal apresentava 
uma anilha de identica-
ção do Cetas-IBAMA, em 
uma das garras. A ave foi 
entregue ao projeto Serei-
as, em Aracruz, para que 
depois possa ser encami-
nhada para um zoológico 
ou criadouro.

O Carcará é um preda-
dor por excelência e tem 
uma dieta muito variada. 
Se alimenta de carniça, 
outras aves, répteis e até 
minhoca. Quando adulto, 
ele pode chegar aos 60 cm 
de altura e sua envergadura 
pode atingir os 123 cm.

A ave foi entregue ao projeto Sereias, em Aracruz, 
para que depois possa ser encaminhada para um 
zoológico ou criadouro.

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

18º
24º Sensação

térmica: 18º/ 24º
Ventos: 15 km/h
UV: 6 alto
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SÃO MATEUS – Me-
nos de uma semana após o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do), inaugurar 434 casas no 
Residencial Solar, no Bair-
ro Aroeira, em São Mateus, 
no Norte do Espírito Santo, 
na última sexta-feira (11), a 
prefeitura do município 
identicou três anúncios 
de venda das unidades na 
internet.

As casas fazem parte do 
programa "Casa Verde Ama-
rela", do Governo Federal, e 
não podem ser vendidas ou 
alugadas até que todas as 
parcelas estejam quitadas.

No entanto, três unida-
des estavam anunciadas 
para venda em um site. Em 
um desses anúncios, o su-
posto proprietário pedia 
R$ 22 mil pelo imóvel.

Segundo a secretaria 
municipal de Assistência 
Social, Marinalva Broedel, 
a venda dos imóveis foi 
denunciada para a prefeitu-
ra por moradores. A secre-
taria arma que não foi 
possível identicar quem 
está por trás das publica-
ções e, por isso, registrou o 
caso nas polícias Civil e 
Federal.

"Não há possibilidade de 
identicação porque não 
encontramos nomes pare-
cidos na lista dos que foram 
contemplados com as uni-
dades. As mensagens eram 
vazias, não eram precisas, 

PREFEITURA REALIZA OBRAS NA PERIFERIA 
www.

FANOTICIAS
.COM.BR
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SÃO MATEUS – A Pre-
feitura já concluiu a obra 
de recapeamento asfáltico 
das Avenidas Aulo Gélio 
Oliveira Neves e Dom Jo-
sé Dalvit, principais vias 

do Bairro Santo Antônio. 
Mas o pacote de melhorias 
não para, com obras che-
gando a vários cantos da 
cidade. 

Ainda no Santo Antô-

nio, e com recursos própri-
os, o Município está reali-
zando recapeamento asfál-
tico nas ruas Arthur Bastos 
Santos, Wilson Gomes e 
Cristiano Lopes, além da 

Itália, que dá acesso ao Ba-
irro Novo Horizonte. O 
valor dos investimentos, 
sem incluir maquinário e 
mão de obra, ultrapassa os 
R$ 250 mil.

O asfalto novo começa a 
chegar também ao Bairro 
Morada do Ribeirão: as 
ruas Horto dos Álamos e 
Zenor Pedrosa Rocha tam-
bém estão recebendo reca-
peamento, para posterior 
sinalização. 

Enquanto isso, no Bair-
ro Bonsucesso, as equi-
pes concluíram o mani-
lhamento e o preparo das 
ruas 5 e 6 para pavimenta-
ção está adiantado. Outra 
reivindicação importan-
te, a ligação entre o lotea-
mento Águia Branca e o 
Bairro Alvorada, que vai 
encurtar a distância do 
Bairro até a BR 101, já 
chegou à fase da constru-
ção do muro de arrimo, 
obra necessária para a con-
clusão da pavimentação 
da via.
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CONCEIÇÃO DA 
BARRA – Material foi 
encontrado por funcioná-
rios do parque, durante 
monitoramento de roti-
na. Perícia foi acionada e 
recolheu o crânio, apa-
rentemente humano

Parte de um crânio foi 
encontrada por funcioná-
rios do Parque Estadual 
de Itaúnas, em Concei-
ção da Barra, no norte do 
Espírito Santo. O crânio, 
aparentemente humano, 
foi achado em uma ma-
ta, nas dependências do 
parque.

O caso aconteceu na 
noite da última terça-
feira (15), durante um 
monitoramento de roti-
na. De acordo com o 
Instituto Estadual do Me-

io Ambiente (Iema), res-
ponsável pela adminis-
tração do parque, assim 
que o material foi locali-
zado, a Polícia Militar foi 
acionada.

De acordo com a PM, 
o crânio estava em uma 
região de difícil acesso 
na mata, para onde os po-
liciais foram levados pe-
los funcionários. Os mili-
tares registraram a ocor-
rência e acionaram a perí-
cia da Polícia Civil, que 
recolheu o crânio.

A reportagem também 
entrou em contato com a 
Polícia Civil, mas até o 
momento não houve res-
posta. Assim que houver 
um posicionamento da 
PCES, a matéria será atu-
alizada.

De acordo com a PM, o crânio estava em uma região 
de difícil acesso na mata, para onde os policiais fo-
ram levados pelos funcionários. 

não especicavam a casa 
ou com quem deveria ser o 
contato", relatou.

Por estarem incluídos 
em um programa de habita-
ção, os beneciários do 
programa só podem ven-
der, trocar ou alugar os imó-
veis quando todas as parce-
las, que variam de R$ 50 a 
R$ 280 a serem pagas ao 

longo de 10 anos, estive-
rem quitadas.

Caso a irregularidade 
seja conrmada, segundo a 
secretária, as famílias que 
tentaram vender as casas 
podem perder os imóveis. 
"Se zer qualquer tipo de 
troca, venda ou até mesmo 
alugar seu imóvel corre 
risco de perder sua unidade 
habitacional, tome ciência 
dos fatos e tome conta da-
quilo que é seu", pontuou.

A Polícia Civil informou 
que o caso é investigado 
pela Delegacia de Infra-
ções  Pena i s  e  Ou t ra s 
(DIPO) de São Mateus.

A Polícia Federal e a Cai-
xa Econômica Federal - 
responsável pelo programa 

- foram procuradas, mas 
até a publicação da reporta-
gem não passaram infor-
mações sobre o caso.

VANDALISMO
Além dos anúncios, mo-

radores do local já recla-
mam da ação de vândalos 
que quebraram janelas, in-
vadiram casas e roubaram 
chaves.

RESIDENCIAL SOLAR
O Residencial Solar de 

São Mateus, no bairro Aroe-
ira, tem 434 casas. Entre a 
construção e a entrega das 
unidades passaram 10 
anos. Segundo o governo, o 
empreendimento custou 
R$ 36,4 milhões.

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

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA ANÚNCIOS
DA VENDA DE CASAS ENTREGUES POR
BOLSONARO EM SÃO MATEUS

Três anúncios na internet ofereciam unidades do Residencial Solar, do programa "Casa Ver-
de e Amarela", do Governo Federal. Prefeitura denunciou caso para as polícias Civil e Fede-
ral.

O valor dos investimentos, sem incluir maquinário e mão de obra, ultrapassa os R$ 
250 mil.

Comitiva de Jaguaré e
deputada Raquel
Lessa visitam fábricas
em Colatina

Parte de crânio é
encontrada em mata
no Parque Estadual
de Itaúnas

JAGUARÉ – A depu-
tada estadual Raquel Les-
sa esteve com o prefeito 
de Jaguaré Marcos Guer-
ra em visita técnica a do-
is grupos do setor de con-
fecções e vestuário: Zu-
ne Jeans e PW Brasil, em 
Colatina. O objetivo foi 
conhecer sua produção 
industrial em busca de 
oportunidades para atra-
ir indústrias de confec-
ções para Jaguaré e fo-
mentar a geração de em-
prego e renda para a po-
pulação daquele municí-
pio.

Fizeram parte da comi-
tiva, além do prefeito de 
Jaguaré, o vice-prefeito 
Elder Sossai, o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico Cayo Casagran-
de, a secretária de Assis-

tência Social, Vera Bac-
ker, e o presidente do Sin-
dicato das Indústrias de 
Vestuário (Sinvesco), Giu-
berto Holz.

A comitiva também 
participou de uma reunião 
com a equipe da regional 
da Findes em Colatina, 
buscando qualicação 
para mão de obra para a 
população local.  Seg-
undo a deputada Raquel 
Lessa, a visita foi bastante 
produtiva.

“Estamos alinhando 
parcerias e projetando 
futuros investimentos pa-
ra ampliar a atuação do 
segmento de confecções 
em Jaguaré, abrindo di-
versas oportunidades de 
empregos para a popula-
ção”, destacou Raquel 
Lessa.
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OS FUINHAS
Nos meus tempos de 

infância dizia-se “fui-
nha” aquela pessoa afeita 
a espalhar boatos ou intri-
gas. Igual denominação 
recebiam aqueles muito 
agarrados ao dinheiro. 
Atualmente pouco ouço 
falar nos “fuinhas”. Será 
que desapareceram? Vere-
mos que não.

Encha seus pulmões. 
Achou o ar poluído? Cul-
pa dos fuinhas. Podería-
mos estar vivendo em um 
mundo innitamente 
menos poluído e mais 
saudável. Já temos tecno-
logia suciente para isso.

Geme ao pagar suas 
contas de energia? Aqui 
também a culpa é dos fui-
nhas. Sabemos - e há um 
bom tempo - como pro-
duzir energia limpa e sen-
sivelmente mais barata.

Chora diante das guer-
ras e conitos que asso-
lam a humanidade? Cul-
pa deles. Dos fuinhas. 
Temos plenas condições, 
enquanto humanidade, 
de estar vivendo em paz.

Está decepcionado 
com as instituições? Obra 
dos fuinhas. Nossos ser-
viços públicos poderiam 
estar em patamares ex-
cepcionais, não fosse a 
ação deles.

Indigna-se com a po-
breza e a fome? Acredite: 
a culpa é dos fuinhas. Nos-
so planeta já produz - ho-
je - o suciente para ali-
mentarmos toda a popu-
lação. Para proporcionar 
dignidade a cada ser hu-
mano.

Desespera-se com as 
crises econômicas? Pro-
duzidas pelos fuinhas. 
São mera consequência 
da ganância desmedida 
de alguns poucos… fui-
nhas!
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CrônicaCONTA DE LUZ DEVE SUBIR COM REAJUSTE
ACIMA DE 20% NA BANDEIRA VERMELHA

SÃO PAULO - O diretor-
geral da Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica), 
André Pepitone, disse que a 
bandeira vermelha, a mais 
cara cobrada sobre a conta 
de luz, deverá subir mais de 
20%.

Em meio ao baixo nível 
dos reservatórios de água, 
usinas térmicas são aciona-
das e isso já afeta o consumi-
dor por meio da bandeira 
tarifária cobrada sobre a con-
ta de luz. Em junho, está vi-
gente a bandeira vermelha 
nível 2, a mais cara, que co-
bra R$ 6,24 para cada 100 
kWh (quilowatts-hora) con-
sumidos.

A agência discutia elevar 
essa cobrança para R$ 7,57 a 
cada 100 kWh. "Mas, com 
certeza, deve superar isso", 
declarou Pepitone em au-
diência pública na comissão 
de Minas e Energia da Câma-
ra para discutir a crise hídri-
ca.

Ele informou ainda que a 
decisão deverá ser comuni-

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

(27) 9 9736-2880

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

cada em junho. Pepitone 
ressaltou que o aumento se 
deve ao pagamento do uso 
das usinas térmicas, cuja 
geração de energia é mais 
cara.

Durante o debate, o dire-
tor-geral do ONS (Operador 
Nacional do Sistema Elétri-
co), Luiz Carlos Ciocchi, 
disse que estão sendo adota-
das medidas para que não 
haja risco de racionamento 
de energia neste ano.

"Não teremos nenhum 

problema de energia ou de 
potência ao nal de novem-
bro de 2021, quando começa 
a estação chuvosa", armou 
Ciocchi.

Apesar de reconhecer 
que a situação é preocupan-
te, ele apresentou as ações 
contra o risco de apagão. 
Entre elas, a exibilização 
de restrições hidráulicas nas 
bacias dos rios São Francis-
co e Paraná; aumento da 
geração térmica e da garan-
tia do suprimento de com-

bustível para essas usinas; 
aumento da importação de 
energia da Argentina e do 
Uruguai, além de campanha 
de uso consciente da água e 
da energia e antecipar obras 
de transmissão.

Diante da crise hídrica, o 
governo prepara uma medi-
da provisória. O plano prevê 
dar plenos poderes a um gru-
po interministerial de moni-
toramento da crise hídrica 
para que ele decida sobre a 
quantidade de água nos re-
servatórios das hidrelétri-
cas.

Hoje esse papel cabe à 
Ana (Agência Nacional de 
Águas) e ao Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis).

O governo também quer 
um programa de desloca-
mento do consumo de ener-
gia nos horários de pico. A 
medida pode começar em 
julho e incluir consumidores 
residenciais, além da indús-
tria.

Mas como será que os 
fuinhas tanto conse-
guem? Anal, eles são 
minoria! É quando entra 
em cena o atributo “espa-
lhar boatos e intrigas”, 
que com tanta maestria 
exercem.

Você já notou que pas-
samos o tempo a discutir 
apenas as consequências 
dos problemas, e não su-
as causas? São eles, os 
fuinhas, cavando por bai-
xo.

Já reparou que há mui-
ta lógica na loucura do 
cotidiano dos povos? Os 
fuinhas são assim. Seme-
iam a confusão e a pertur-
bação, tornando impossí-
vel qualquer julgamento 
sereno da realidade.

Vivemos em um mun-
do conituoso e dividido. 
Fruto da ação dos fui-
nhas. Vão jogando irmão 
contra irmão, desviando 
o olhar de povos inteiros 
do que realmente interes-
sa.

Decepciona-o a demo-
cracia? São os fuinhas. 
Sem que percebamos vão 
amesquinhando debates 
e dicultando a formação 
e chegada dos artíces do 
porvir. Os fuinhas são 
terríveis.

Vá à janela. Contemple 
o nosso mundo. Perceba, 
em um momento de sere-
nidade, como poderíamos 
estar vivendo mais e me-
lhor. E exclame, parafra-
seando Winston Chur-
chill, que nunca tão pou-
cos - fuinhas, claro - cau-
saram a tantos tanto mal!

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

Diante da crise hídrica, o governo prepara uma medi-
da provisória.

SÃO PAULO – O qua-
dro da pandemia no Brasil, 
que se aproxima de meio 
milhão de mortes, perma-
nece crítico. De acordo 
com dados da Fiocruz, de 
30 de maio a 12 de junho, 
houve um pequeno cresci-
mento das taxas de incidên-
cia (casos novos) e de mor-

INVERNO PODE AGRAVAR A PANDEMIA
NO PAÍS, DIZ BOLETIM DA FIOCRUZ

talidade, com a manuten-
ção de um platô elevado de 
transmissão da covid-19. 

Os números por si só já 
preocupam, mas pesquisa-
dores alertam que, com a 
entrada do inverno, há pos-
sibilidade de agravamento 
da pandemia no país nas 
próximas semanas.

As taxas de ocupação de 
leitos de UTI covid-19 
para adultos no SUS (Sis-
tema Único de Saúde) mos-
tram que o quadro geral 
ainda é preocupante. Dezo-
ito estados e o Distrito Fe-
deral apresentam taxas de 
ocupação de pelo menos 
80%, sendo que em oito 

deles as taxas de ocupação 
são iguais ou superiores a 
90%.

Em relação às capitais, 
16 delas estão com taxas de 
ocupação de pelo menos 
80% e 9 com taxas iguais 
ou superiores a 90%.

A análise mostra tam-
bém que a tendência do reju-
venescimento da pandemia 
se mantém. A idade média 
dos casos internados foi de 
52,5 anos nas últimas sema-
nas contra 62,3 anos anteri-
ormente. 

A mediana de idade nas 
internações − ou seja, a ida-
de que delimita a concen-
tração de 50% dos casos − 
passou para 52 anos. Para 
óbitos, os valores médios 
foram 71,4 anos para 61,2 
anos. Valores de mediana 
de óbitos foram, respecti-
vamente, 73 e 59 anos.

“Possivelmente o cená-
rio atual de rejuvenesci-
mento prosseguirá e poderá 
perpetuar um cenário obs-
curo de óbitos altos até que 
este grupo etário esteja de-
vidamente coberto pela 
vacina. O padrão de trans-
missão no país ainda é ex-
tremamente crítico”, ar-
mam os pesquisadores.

A análise mostra também que a tendência do rejuvenescimento da pandemia se mantém. A 
idade média dos casos internados foi de 52,5 anos nas últimas semanas contra 62,3 anos an-
teriormente. 
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COMUNICADO
GHIDETTI MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI, torna público que requereu do SEMMA, através do 
processo nº 11217/2021 a Licença Ambiental de Regularização para atividade de Fabricação 
de móveis com predominância de madeira, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, 58, Bairro 
Pedra D’água - São Mateus/ES, CEP: 29938-300.

COMUNICADO
O POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA, torna público que OBTEVE da SEMMA, através do processo 
n° 017141/2016, renovação da Licença Municipal de Operação - LMO  N°006/2021, para 
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  , localizado na Mario Covas 
N°1963, Novo Horizonte no município de SÃO MATEUS  - ES.

FAZENDAS ECOLOGICAS S/A 
RESUMO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2019

CNPJ: 30.958.516/0001-04                 NIRE: 32300019480
I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 2 (dois) dias do mês de abril de 2019, às 09:00 (nove) horas, na 
sede social da FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A, localizada na Fazenda Cachoeira do Cravo, Distrito 
de Nestor Gomes, KM 41, São Mateus/ES, CEP 29930-000.
II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de anúncio de convocação, nos termos 
do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, face à presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no "Livro de Registro de 
Presença de Acionistas".
III – MESA: Sr. Cláudio Antônio Coser, como Presidente e Sr.ª Ana Lúcia Rudge Paes de Barros 
Coser, como Secretária.
IV – ORDEM DO DIA: 
A) Retificação do Anexo da Lista de Presença dos Acionistas da Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária da Fazendas Ecológicas S/A, realizada em 15 de Março de 2017.
B) Retificação do Capítulo II do Capital Social referente Ata da Assembleia Geral Extraordinária da 
Fazendas Ecológicas S/A, realizada em 15 de março de 2017.
C) Alteração de Endereço da Sede.
D) Eleição de Diretoria.
E) Extinção da Filial Loteamento Portal do Sol (CNPJ nº 30.958.516/0016-90);
F) Extinção da Filial localizada na Estrada Florida Paulista;
G) Extinção da Filial Fazenda Santa Fé (CNPJ nº 30.958.516/0014-29);
H) Extinção da Filial Felícia (CNPJ nº 30.958.516/0017-71);
I) Extinção da Filial com nome Fantasia São Pedro, localizada no Loteamento dos Mangues, Porto 
Nacional/TO;
J) Extinção da Filial com o CNPJ nº 30.958.516/0006-19;
K) Alteração e Consolidação do Estatuto Social.
V – DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:
Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu a apreciação da assembleia as matérias 
constantes da ordem do dia, dispensando-se a leitura dos documentos de que trata o artigo 133 da 
Lei 6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas, por serem de conhecimento dos acionistas, e com a 
abstenção de votar os legalmente impedidos, os acionistas deliberam e aprovaram, sem resevas ou 
ressalvas, por unanimidade de votos:
a) RETIFICAÇÃO DO ANEXO DA LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS da Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária da Fazendas Ecológicas S/A, realizada em 15 de março de 2017, registrada em 
30/03/2017, com Arquivamento em 28/03/2017, mediante o protocolo 175501513 de 28/03/3017.
b) RETIFICAÇÃO DO CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL NA CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL, referente a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Fazendas Ecológicas S/A, realizada 
em 15 de março de 2017, registrada em 30/03/2017, com Arquivamento em 28/03/2017, mediante 
o protocolo 175501513 de 28/03/3017, conforme segue:

CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º - O Capital social da companhia é de R$ 27.321.305,58 (vinte e sete milhões, trezentos e 
vinte um mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), representado por 116.680.654 
(cento e dezesseis milhões, seiscentas e oitenta mil, seiscentas e cinquenta e quatro) ações, todas 
da espécie ordinária nominativa, sem valor nominal, totalmente integralizadas.
c) ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE - Fica alterado o endereço da Sede que era na Fazenda 
Cachoeira do Cravo, Distrito de Nestor Gomes, KM 41, São Mateus/ES, CEP 29930-000 para 
Estrada Cachoeira do Cravo, s/n, KM 41, Nestor Gomes, São Mateus/ES, CEP 29949-065.
d) ELEIÇÃO DE DIRETORIA - Aprovado por unanimidade. Foi reeleito o atual quadro da Diretoria 
para um mandato com prazo de 02 (dois) anos a contar da presente data, sendo permitida a 
reeleição. Foi decidido reeleger como membros da Diretoria da Companhia o Sr. Cláudio Antônio 
Coser, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, natural de 
Vitória/ES, data de nascimento 30/09/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no 
00233589545, órgão expedidor DETRAN/SP, do CPF no 512.304.377-20 e do RG no 3912280, órgão 
expedidor IFP/RJ, residente e domiciliado na Avenida Doutora Ruth Cardoso, no 4797, Apto. 20, 
Edifício Lua Nova, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05477-000, filho de Otacílio 
José Coser e Aura Mary Barbieri Coser, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia e a Sr.ª 
Ana Lúcia Rudge Paes de Barros Coser, brasileira, casada sob o Regime de Comunhão Parcial de 
bens, Empresária, natural de São Paulo/SP, data de nascimento 26/06/1 963, portadora da CNH no 
03479836276, órgão expedidor DETRAN/SP, do CPF no 173.337.868-54 e do RG no 12785652, 
órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, no 4797, Apto. 
20, Edifício Lua Nova, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05477-000, filha de Gustavo 
Paes de Barros Neto e Ana Regina Rudge Paes de Barros, na qualidade de Diretora 
Superintendente da Companhia.
e) EXTINÇÃO DE FILIAL - Fica definida a Baixa da Filial sob o CNPJ no 30.958.516/0016-90, 
localizada na Rua SB 30, s/n, Quadra 55, Lote 09, Loteamento Portal do Sol, Goiânia/GO, CEP 74884-
640, com nome fantasia Loteamento Portal do Sol; 
f) EXTINÇÃO DE FILIAL - Fica definida a Baixa da Filial localizada na Estrada Florida Paulista 
e Valparaiso, KM 29, Zona Rural, São Paulo/SP, CEP 17830-000; 
g) EXTINÇÃO DE FILIAL - Fica definida a Baixa da Filial Fazenda Santa Fé sob o CNPJ n° 
30.958.51610014-29, localizada na Rodovia GO 164 KM 0,2, s/n, KM 2, Zona Rural, Acreúna/GO, 
CEP 75960-000, com capital social destacado para fins fiscais de R$ 50.000,00, que faz parte 
do montante integral previsto no Artigo 5°; 
h) EXTINÇÃO DE FILIAL - Fica definida a Baixa da Filial FAZENDA FELÍCIA sob o CNPJ n° 
30.958.516/0017-71, localizada na Rodovia SB 30 GO 070, s/n, KM 12, Zona Rural, Itaberai/GO, 
CEP 76630-000, com capital social destacado para fins fiscais de R$ 100.000,00, que faz 
parte do montante integral previsto no Artigo 5º; 
i) EXTINÇÃO DE FILIAL - Fica definida a Baixa da Filial localizada no Loteamento dos Mangues, 
lotes 30-D, 30-B, 30-C E 30, no Município Porto Nacional, Estado do Tocantins, CEP 77500-000, com 
nome fantasia FAZENDA SAO PEDRO, com capital social destacado para fins fiscais de R$ 
100.000,00, que faz parte do montante integral previsto no Artigo 5º. 
j) EXTINÇÃO DE FILIAL - Fica definida a Baixa da Filial sob o CNPJ n° 30.958.516/0006-19, 
localizada em Rodovia PA 150, s/n, G Pitinga KM 100, Interior, Jacunda/PA, CEP 68590-000. 
k) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL - Aprovada a consolidação do 
Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a redação do Anexo 1 da ata registrada, revogando 
todas as disposições anteriores.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos pelo tempo necessário para a 
lavratura desta ata. Reaberto os trabalhos, foi a presente lida e aprovada e assinada por todos os 
presentes. Presidente da Mesa: Sr. Cláudio Antônio Coser; Secretária: Sr.ª Ana Lúcia Rudge Paes 
de Barros Coser. Acionistas Presentes: Cláudio Antônio Coser, Ana Lúcia Rudge Paes de Barros 
Coser e Sobrado Comércio, Empreendimentos e Participações Ltda, representada por Cláudio 
Antônio Coser. A presente constitui cópia fiel do que consta no livro de Registro de Atas das 
Assembleias Gerais. São Mateus - ES, 02 de Abril de 2019.
A Ata teve seu registro na JUCEES nº20192185802 em 09/09/2019 com protocolo 
192185802. Paulo Cezar Juffo-Secretário Geral.
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