
Seis cidades do Espírito Santo fecharam o ano de 2020 com uma taxa de 
mortes violentas intencionais maior que a taxa de mortes registradas no 

Brasil como um todo.
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O Município passou o risco baixo após 11 semanas consecutivas no 
risco moderado. A divulgação feita pelo Governo do Estado no início 
da noite desta sexta-feira (16), onde apresentou o 64º Mapa de Risco 
Covid-19. 
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VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo inicia mais 
uma importante etapa para a 
Rede de Atenção Hospitalar, 
com o lançamento do “Muti-
rão de Cirurgias Eletivas”. 
Em solenidade no Palácio 
Anchieta, em Vitória, o go-
vernador do Estado, Renato 
Casagrande, anunciou a ofer-
ta de 50 mil cirurgias, entre 
procedimentos oftalmológi-
cos, geral, ortopédico, vas-
cular, ginecológico, urológi-
co, entre outras, para o se-
gundo semestre deste ano.

A medida vai ao encontro 
do cenário de recuperação da 
pandemia do novo Corona-
vírus (Covid-19) no Espírito 
Santo e a consolidação na 
diminuição de internações 
pela doença, que permite a 
reversão dos leitos para as 
cirurgias eletivas. Com o 
Plano de Gestão de las na 
garantia ao acesso hospitalar 
para procedimentos eletivos, 
denominado “Mutirão de 
Cirurgias Eletivas”, preten-
de-se organizar e garantir o 
atendimento necessário de 
modo a suprir a oferta anteri-
or e aquela decorrente do 
último ano de pandemia no 
Estado.

“Fizemos ampliação na 
área de saúde que jamais es-
perávamos fazer em tão pou-
co tempo e que cará de 
legado para a população capi-
xaba. Estou muito feliz, pois 
as cirurgias eletivas foram 
uma das primeiras coisas 
afetadas no início da pande-
mia. Elas foram suspensas 
para que pudéssemos ter ma-
is leitos e prossionais de 
saúde para atender à popula-
ção. Hoje, quando consegui-
mos anunciar mais de 50 mil 
cirurgias eletivas, começa-
mos a pensar que podemos 
voltar à certa normalidade. A 
gestão de pandemia e as ci-
rurgias eletivas vão cami-
nhar junto. Assim, vamos 

Recorde de frio e estiagem
no ES podem prejudicar
produção agropecuária

VITÓRIA – A agrope-
cuária já sente os efeitos da 
estiagem prolongada no 
Espírito Santo. A queda de 
produção nas lavouras re-
ete o baixo nível de chuva 
registrado em terras capi-
xabas.

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) cha-
ma atenção para o período 
de "La Niña", o qual reduz 
chuvas nas regiões Sul e 
Sudeste do Brasil. Segun-
do o órgão, os próximos 
meses são o período menos 
chuvoso comparado aos 
demais meses do ano.

A Agência de Meteoro-
logia e Oceanograa Norte 
Americana (Noaa) aponta 
que a chuva deve car 
abaixo da média na transi-
ção para o outono no Su-
deste e o inverno pode aca-
bar durando mais.

ESTIAGEM
"A queda da temperatu-

ra, o menor volume de chu-
vas e o ar mais seco são 
características trazidas pe-
lo inverno que podem ser 
ruins para as principais 
variedades cultivadas no 
Espírito Santo, como o ca-
fé e o mamão", destaca o 
engenheiro agrônomo Elí-
dio Torezani, diretor da 
Hydra Irrigações.

A estiagem, principal-
mente quando ocorre de 
maneira prolongada, é uma 
das principais preocupa-
ções de quem atua na área, 
uma vez que pode levar à 
perda de toda a lavoura ca-
so não seja manejada da 
forma correta.

"O primeiro impacto na 
produção agrícola é a redu-
ção da produtividade. Isso 
ocorre em invernos mais 
rigorosos e secos porque os 
dias são mais curtos e a ofer-
ta de luz diminui. Além 
disso, as temperaturas mais 
baixas tornam os processos 

siológicos mais lentos. 
Por m, a queda de umida-
de pela falta de chuvas com-
promete o abastecimento 
de água é um dos elemen-
tos-chave para o cresci-
mento das plantas", ressal-
ta Torezani.

MENOS 
PRODUTIVIDADE
A falta de chuvas reduz 

essa disponibilidade, o que 
faz com que elas cresçam 
menos e apresentem menor 
qualidade. Pode ser, inclu-
sive, que ocorra a perda de 
todo um período de produ-
ção, dependendo da inten-
sidade e da duração.

O engenheiro destaca 
que sistemas de irrigação 
eciente como o goteja-
mento, que utilizam menos 
água, propicia o desenvol-
vimento da lavoura em me-
io a desaos agrícolas mais 
extremos, como a estia-
gem.

INVERNO NO ES
De acordo com o Institu-

to Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper), 
as características gerais do 
inverno no Espírito Santo 
são de temperaturas ame-
nas e diminuição das chu-
vas. A previsão climática 
do trimestre que compre-
ende junho, julho e agosto, 
meses de inverno, apresen-
ta condições normais de 
temperatura e chuva para 
todo o Espírito Santo.

Em relação à chuva, es-
pera-se que a média acu-
mulada de precipitação 
para a estação que, em 
média, abaixo dos 100 mm 
no oeste do Estado, e entre 
150 e 200 mm no leste. As 
temperaturas mínimas mé-
dias cam em torno dos 10 
a 12º C na região Serrana e 
dos 15 a 17º C nas demais 
regiões.

previsão é de que cada paci-
ente tenha em média três con-
s u l t a s ,  c o m o  a s  p r é -
cirurgias, pós-cirúrgicas, 
consulta cardiológica e anes-
tésica.

Quanto aos exames espe-
cializados, são oferecidos 
um total de 250.000. Serão 
disponibilizados todos os 
exames pré-operatórios rela-
cionados ao tipo de procedi-
mento cirúrgico, sendo em 
média cinco exames por paci-
ente cirúrgico.

OFERTAS REGIÃO 
CENTRAL E NORTE DE 

SAÚDE
Para as regiões Central e 

Norte de Saúde serão dispo-
nibilizadas 10.563 cirurgias 
que ocorrerão em quatro uni-
dades hospitalares estadua-
is: Hospital Estadual Rober-
to Arnizaut Silvares, em São 
Mateus; Dr Alceu Melgaço 
Filho, em Barra de São Fran-
cisco; Dr João dos Santos 
Neves, em Baixo Guandu; e 
Sílvio Avidos, em Colatina.

OFERTAS REGIÃO 
METROPOLITANA DE 

SAÚDE
Na Região Metropolitana 

de Saúde, 13 unidades hos-
pitalares serão utilizadas 
para a oferta de 36.576 cirur-
gias.

Os procedimentos acon-
tecerão em unidades da rede 
própria e em hospitais con-
tratualizados, são eles: Hos-
pital Estadual Dório Silva e 
Jayme Santos Neves, em 
Serra; Hospital Infantil Nos-
sa Senhora da Glória, Hospi-
tal Estadual Central e o de 
Urgência e Emergência “São 
Lucas”, os três na Capital; 
Hospital Estadual Infantil e 
no Estadual de Vila Velha, 
todos em Vila Velha.

Na rede contratualizada, 
serão ofertadas cirurgias no 
Hospital Evangélico de Vila 
Velha; Santa Casa de Miseri-
córdia de Vitória; além do 
Hospital Santa Rita de Cás-
sia e Hospital Universitário 
Cassiano Antonio Moraes, 
na Capital; no Madre Regina 
Protmann, em Santa Teresa; 
no Hospital Nossa Senhora 
da Penha, em Santa Leopol-
dina.

OFERTAS REGIÃO SUL 
DE SAÚDE

Para a Região Sul de Saú-
de, serão disponibilizadas 
6.090 cirurgias em nove uni-
dades hospitalares.

Na rede estadual, os pro-
cedimentos acontecerão no 
Hospital Estadual São José 
do Calçado e na Unidade 
Integrada Jerônimo Montei-
ro. Nas unidades contratuali-
zadas serão: Hospital Evan-
gélico de Cachoeiro de Ita-
pemirim; Santa Casa de Mi-
sericórdia de Guaçuí, de Ca-
choeiro de Itapemirim, de 
Iúna e na de Castelo; no 
Evangélico de Itapemirim; e 
no Hospital Materno Infantil 
Francisco de Assis, em Gua-
rapari.

ESTADO VAI OFERTAR 50 MIL CIRURGIAS
ELETIVAS A PARTIR DESTE 2º SEMESTRE

dar dignidade a todos”, ar-
mou o governador Casa-
grande.

O secretário de Estado da 
Saúde, Nésio Fernandes, 
destacou a importância da 
estratégia estadual no en-
frentamento à pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-
19) para o fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) capixaba no momen-
to atual, com o lançamento 
do mutirão. “A pandemia 
nos obrigou a paralisar as 
cirurgias, chegamos em um 
momento aonde estamos 
muito seguros em garantir 
um ambiente hospitalar segu-
ro para atender os trabalha-
dores e a população. Hoje, 
consolidamos esta fase de 
recuperação, depois da ter-
ceira grande onda de casos, 
revertendo leitos e garantin-
do esse legado da expansão 
hospitalar, o qual foi a aposta 
do Estado, anunciando as 50 
mil cirurgias”, disse.

Nésio Fernandes ressal-
tou ainda a importância do 
papel dos hospitais estaduais 
nesse novo processo e do 
compromisso de cada um. 
“É a primeira vez que a rede 

própria estadual está forte-
mente mobilizada na oferta 
de mais de 23 mil cirurgias 
eletivas nesse mutirão. Nos-
sos diretores de hospital vão 
assinar um termo de com-
promisso com as metas que 
estão sendo pactuadas no 
lançamento do mutirão, on-
de mês a mês iremos acom-
panhar a evolução do alcan-
ce das metas”, informou o 
secretário.

A ação ocorre em parceria 
entre o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Saúde (Sesa), junto às Secre-
tarias municipais de Saúde 
dos 78 municípios capixa-
bas, as unidades hospitalares 
estaduais e contratualizadas, 
as Unidades da Rede Cuidar, 
os Centros de Referência de 
Especialidades e as Superin-
tendências Regionais de Saú-
de.

Estiveram presentes na 
s o l e n i d a d e ,  a  v i c e -
governadora Jacqueline M-
oraes; os deputados estadua-
is Bruno Lamas, José Esme-
raldo, Dr. Hércules, Freitas e 
Luciano Machado; o prefei-
to de Conceição do Castelo, 
Christiano Spadetto; direto-
res de hospitais; além de ve-
readores, secretários muni-
cipais e lideranças locais.

CIRURGIAS, 
CONSULTAS E 

EXAMES 
ESPECIALIZADOS
Serão ofertadas 50 mil 

cirurgias que ocorrerão de 
norte a sul do Estado, em 26 
unidades hospitalares, sendo 
13 hospitais da rede própria 
e 13 hospitais contratualiza-
dos. 

As especialidades médi-
cas para as cirurgias são: of-
talmologia, cirurgia geral, 
ortopédica, vascular, gine-
cológica, urológica, otorri-
nolaringologia, proctologia, 
oncológica, cardíaca, cirur-
gia do aparelho digestivo, 
cirurgia torácica, cabeça e 
pescoço, bucomaxilofacial, 
neurocirúrgico, cirurgia plás-
tica reparadora, bariátrica, 
mastologia e a de fenda pala-
tina.

Durante o atendimento do 
paciente cirúrgico, serão 
disponibilizadas 150.000 
consultas especializadas. A 

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

19º
28º Sensação

térmica: 19º/ 30º
Ventos: 15 km/h
UV: 7 alto

“Hoje, quando conseguimos anunciar mais de 50 mil ci-
rurgias eletivas, começamos a pensar que podemos vol-
tar à certa normalidade”, disse Casagrande.

A estiagem, principalmente quando ocorre de mane-
ira prolongada, é uma das principais preocupações 
de quem atua na área.
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SÃO MATEUS – O Mu-
nicípio passou o risco bai-
xo após 11 semanas conse-
cutivas no risco modera-
do. A divulgação feita pelo 
Governo do Estado no iní-
cio da noite desta sexta-
feira (16), onde apresen-
tou o 64º Mapa de Risco 
Covid-19. O novo Mapa 
entra em vigência na se-
gunda-feira (19) e vai até o 
domingo (25).

Os bares e restaurantes 
poderão funcionar sem res-
trições de horário e dias da 
semana.

A Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa), apresentou 
mais uma atualização nesta 

12.775 são casos conrma-
dos, 21.775 foram descarta-
dos, 1.475 são suspeitos em 
investigação, 10.081 são 
casos encerrados que foram 
diagnosticados apenas co-
mo sintomas gripais, há 
12.763 curados e 264 óbi-
tos. 

Dos casos suspeitos, 
1.446 estão em isolamento 
domiciliar e 29 em trata-
mento hospitalar. No Muni-
cípio o percentual de cura é 
de 94,1% e o de letalidade é 
de 2,1%.

Os casos do feminino 
somam 6.740, enquanto o 
masculino tem 6.034 con-
rmações.

sexta-feira (16), e São Mate-
us contabiliza 46.181 casos 

noticados com suspeita de 
C o r o n a v í r u s .  D e s t e s , 

VITÓRIA – Em 2020 a 
BR-101, mais uma vez, foi a 
rodovia com o maior número 
de acidentes no Brasil. A estra-
da que atravessa o país é tam-
bém muito importante para o 
Espírito Santo, já que, no Esta-
do, ela tem aproximadamente 
460km de extensão, cortando 
25 municípios e sendo o prin-
cipal eixo logístico capixaba, 
ligando portos, aeroportos e 
atrações turísticas, cortando o 
território de norte a sul e possi-
bilitando o acesso a diversas 
outras regiões.

No período, foram contabi-
lizados em toda a BR 101 
8.715 acidentes com vítimas, 
ocasionando 627 mortes, se-
gundo o Painel CNT – Aciden-
tes Rodoviários. Automóvel 
foi o tipo de veículo mais en-
volvido em acidentes com víti-
mas em 2020 (44,2% do total), 
seguido das motos (31,8%) e 
dos caminhões (17,6%).

O estudo ainda apresenta 
dados especícos das rodovias 
do ES. Conforme a publica-
ção, foram 2.530 acidentes nas 
estradas que cortam o estado, 
sendo 2.233 com vítimas (mor-
tos ou feridos). Ocorreram, em 
média, 231 acidentes com víti-
mas a cada 100 km de rodovia 

no Espírito Santo; no período 
acumulado de 2007 a 2020, 
foram 77.912 acidentes, ocasi-
onando o registro de 35.955 
vítimas. No perímetro da re-
gião, a cada 100 acidentes com 
vítimas, 6 pessoas morreram 
no ano passado.

Acidentes de trânsito são 
uma questão de saúde pú-

blica no Brasil
Conforme o estudo da 

CNT, o custo estimado, em 
2020, com acidentes ocorridos 
em rodovias federais no Brasil 
chegou a R$ 10,22 bilhões. Os 
impactos dos acidentes de trân-
sito vêm sendo observados há 
anos por diversos setores, co-
mo é o caso do Observatório 
Nacional de Segurança Viária 
(ONSV). “Quando um aciden-
te de trânsito acontece, as pes-
soas não se dão conta do efeito 
que isso gera na sociedade. 
Todo mundo, por meio dos 
impostos, acaba desembolsan-
do uma soma importante para 
custeá-los, uma vez que os 
gastos com hospitais, médi-
cos, infraestrutura, medica-
mentos, pronto-atendimento, 
entre outros, são pagos por 
meio deles. Consequentemen-
te, esse recurso deixa de ser 

investido em melhorias na 
saúde, educação e saneamento 
básico, que poderiam ter sido 
feitas, mas não aconteceram 
por causa dos acidentes de 
trânsito que poderiam ser evi-
tados”, explica José Aurélio 
Ramalho, diretor-presidente 
do ONSV.

Para Guilherme Araujo, 
porta-voz do Consórcio Pe-
dras Verdes, uma redução no 
número de acidentes pode ser 
também conquistada com me-
lhorias no controle de scali-
zação de velocidade nas vias. 
“Cada vez mais, com uso de 

tecnologia de ponta, é possível 
scalizar e conscientizar con-
dutores e sociedade sobre a 
importância de limites de velo-
cidade seguros para cada tipo 
de via. Essa gestão do trânsito, 
com o aumento do número da 
frota, se torna cada vez mais 
complexa, mas hoje em dia já 
existem soluções integradas 
que oferecem mais segurança 
e praticidade a condutores e 
pedestres, como é o caso do 
Cercamento Eletrônico, uma 
solução que está em fase de 
contratação no Espírito San-
to”, comenta.

SÃO MATEUS – Seis 
cidades do Espírito Santo 
fecharam o ano de 2020 com 
uma taxa de mortes violen-
tas intencionais maior que a 
taxa de mortes registradas 
no Brasil como um todo.

Cariacica, Linhares, Ser-
ra, Guarapari, Vila Velha e 
São Mateus aparecem no 
ranking das 138 cidades bra-
sileiras cuja taxa de crimes 
que resultam em mortes ul-
trapassou a taxa nacional.

Os números foram com-
pilados e analisados pela m-
ais recente edição do Anuá-
rio de Segurança Pública, 
divulgado nesta quinta-feira 
(15). O relatório é produzido 
há 15 anos por pesquisado-
res do Fórum Nacional de 
Segurança Pública.

A categoria de mortes 
violentas intencionais en-
globa os crimes homicídio 
doloso (com a intenção de 
matar), roubo seguido de 
morte (latrocínio), lesão 
corporal seguida de morte e 
mortes decorrentes de inter-
venções policiais em servi-
ço ou fora dele.

O cálculo das taxas é feito 
com base na comparação 
entre o número de mortes 
violentas registrados em 
cada cidade e a população 
total que vive nelas.

Com uma taxa de 49,0, 
Cariacica é a cidade do Espí-
rito Santo que apresenta a 
maior taxa de mortes violen-
tas do estado. Um número 
bem acima da taxa nacional, 
que em 2020 chegou a 23,6.

No ranking das maiores 
taxas estaduais, Cariacica é 
seguida por Linhares (43,0); 
Serra (35,3); Guarapari 
(31,6); Vila Velha (30,9) e 
São Mateus (28,6).

A taxa do Espírito Santo 
como um todo chegou a 29,7 
em 2020 e, assim como os 
seis municípios listados, 
também ultrapassou a taxa 
nacional. Em números abso-
lutos, o estado registrou, no 

ano passado, 1.103 assassi-
natos; 39 latrocínios e 20 
casos de lesão corporal se-
guida de morte.

Os números são maiores 
que os registrados em 2019, 
quando a taxa de mortes vio-
lentas do Espírito Santo foi 
de 26,5.

De acordo com o secretá-
rio estadual de Segurança 
Pública, Alexandre Rama-
lho, todos os municípios 
que aparecem com a média 
de mortes violentas acima 
da média nacional já apre-
sentaram redução de mortes 
no primeiro semestre de 
2021, com exceção de São 
Mateus.

O secretário ressaltou que 
o governo estadual tem atua-
do para combater a violência 
por meio do Programa Esta-
do Presente, que visa atuar 
tanto no eixo de repressão 
policial quanto no eixo de 
investimentos sociais.

"Vamos continuar traba-
lhando para termos melho-
res resultados nas próximas 
pesquisas", disse.

CONTEXTO 
NACIONAL

Segundo a pesquisa, no 
contexto local, o Brasil tem 
138 municípios com popu-
lação igual ou superior a 100 
mil habitantes com taxas de 
MVI acima da média nacio-
nal. Somados, eles respon-
dem por 37,3% de todas as 
Mortes Violentas Intencio-
nais do país.

"Signica dizer que, 
proporcionalmente, os 138 
municípios citados têm mui-
to mais peso do que os ou-
tros 5.432 municípios brasi-
leiros na determinação das 
tendências das MVI. Portan-
to, qualquer programa de 
focalização que se pretenda 
ecaz no enfrentamento do 
problema precisa prestar 
atenção para essa desigual 
distribuição geográca", 
pondera o documento.

São Mateus entre as
seis cidades do ES com
taxa de mortes
violentas maior que
a taxa nacional

VITÓRIA – O Espírito 
Santo recebeu 22 mil doses 
de vacinas contra a Covid-
19 nesta sexta-feira (9). As 
doses são da CoronaVac e 
chegaram ao Aeroporto de 
Vitória durante a manhã.

As vacinas serão leva-
das para a Central Estadual 
de Rede de Frio da Secreta-
ria de Estado da Saúde (Se-
sa), onde serão cadastradas 
e depois distribuídas aos 
municípios.

Segundo a Sesa, as cida-
des que estiverem abaixo 

dos 80% na taxa de utiliza-
ção das doses, receberão 
50% das doses destinadas. 
A outra metade cará guar-
dada na Rede Regional de 
Frio até o município atingir 
a meta denida.

Ainda de acordo com a 
secretaria, essa é uma medi-
da que visa a garantir a apli-
cação das vacinas recebi-
das em tempo hábil na po-
pulação.

Na noite de quinta (8), o 
estado recebeu 56 mil do-
ses de vacinas da Pzer.

ES recebe mais 22 mil doses
de vacinas contra Covid-19

BR1-01 CONTINUA SENDO CAMPEÃ
NO NÚMERO DE ACIDENTES 

Pesquisa da CNT mostra que foram 2.530 acidentes 
nas estradas que cortam o Espírito Santo em 2020, sen-
do 2.233 com vítimas.

Doses são da CoronaVac e chegaram ao Aeroporto 
de Vitória na manhã desta sexta-feira (9).

SÃO MATEUS CLASSIFICADO COMO
RISCO BAIXO A PARTIR DE SEGUNDA

Os bares e restaurantes poderão funcionar sem res-
trições de horário e dias da semana.

Números são da nova edição do Anuário Brasilei-
ro de Segurança Pública.

VITÓRIA – O Governo do 
Espírito Santo divulgou nesta 
sexta-feira (16) o novo mapa de 
risco da Covid-19. A nova clas-
sicação começa a valer na 
próxima segunda (19).

No novo mapa, apenas seis, 
dos 78 municípios do Espírito 
Santo, estão em risco moderado 
para Covid-19.

MORTES E CASOS DE 
COVID-19 NAS CIDADES 

DO ES
No mapa anterior, 63 muni-

cípios estavam em risco baixo. 
Com a nova classicação, são 
72. Outros seis estão em risco 
moderado. Nenhum município 
está em risco alto ou extremo.

CLASSIFICAÇÃO
Risco baixo: Afonso Cláudio, 

Água Doce do Norte, Águia Bran-
ca, Alfredo Chaves, Alto Rio No-
vo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, 
Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, 
Barra de São Francisco, Boa Espe-
rança, Bom Jesus do Norte, Breje-
tuba, Cachoeiro de Itapemirim, 

Cariacica, Castelo, Colatina, Con-
ceição da Barra, Conceição do 
Castelo, Domingos Martins, Do-
res do Rio Preto, Fundão, Gover-
nador Lindenberg, Guaçuí, Guara-
pari, Ibatiba, Ibiraçu, Iconha, Irupi, 
Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, 
Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João 
Neiva, Laranja da Terra, Linhares, 
Marataízes, Marechal Floriano, 
Marilândia, Mimoso do Sul, Mon-
tanha, Mucurici, Muniz Freire, 
Muqui, Nova Venécia, Pancas, 
Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, 
Ponto Belo, Presidente Kennedy, 

Rio Bananal, Rio Novo do Sul, 
Santa Leopoldina, Santa Maria de 
Jetibá, Santa Teresa, São Domin-
gos do Norte, São Gabriel da Pa-
lha, São José do Calçado, São 
Mateus, São Roque do Canaã, 
Serra, Sooretama, Vargem Alta, 
Venda Nova do Imigrante, Viana, 
Vila Pavão, Vila Valério, Vila Ve-
lha e Vitória.

Risco moderado: Alegre, 
Divino de São Lourenço, Eco-
poranga, Ibitirama, Iúna e Man-
tenópolis.

ESPÍRITO SANTO TEM 72 CIDADES
EM RISCO BAIXO PARA COVID-19
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SÃO MATEUS – As inde-
nizações pelos danos causados 
pelo rompimento da barragem 
de Fundão (MG) por meio do 
Sistema Indenizatório Simpli-
cado nos estados de Minas 
Gerais e no Espírito Santo con-
tinuam avançando e os paga-
mentos alcançaram o montan-
te de aproximadamente R$ 1,6 
bilhão a 17 mil pessoas no nal 
de junho. Só no Espírito Santo, 
nos sete municípios que fazem 
parte do sistema, já foram de-
sembolsados R$ 926 milhões 
para 9,6 mil atingidos.

Em 20 dias, de 10 a 30 de 
junho, R$ 400 milhões foram 
pagos por meio do Sistema 
Indenizatório Simplicado, 
passando de R$ 1,2 bilhão para 
R$ 1,6 bilhão, representando 
um crescimento de quase 26%, 
de 13,5 mil para 17 mil, no nú-
mero de atingidos mineiros e 
capixabas que receberam suas 
indenizações pelo Sistema 
após as homologações da Jus-
tiça. O município de Marilân-
dia, por exemplo, teve o seu 
primeiro pagamento realizado 
em junho.

O Sistema Indenizatório 
Simplicado foi implementa-
do pela Fundação Renova, em 
agosto de 2020, por decisão da 
12ª Vara Federal para o atendi-
mento a categorias com di-
culdade de comprovação de 
danos como lavadeiras, arte-
sãos, areeiros, carroceiros, 
extratores minerais, faiscado-
res, pescadores de subsistência 
e informais, entre outras. 

O primeiro pagamento pelo 
Sistema foi realizado no início 
de setembro de 2020. Os valo-

São Mateus terá
representantes na
corrida de rua e
futebol de 7 em
competições estaduais

S Ã O  M A T E U S  – 
Enquanto a Covid 19 não 
permite que a Prefeitura de 
São Mateus dê a partida 
nas competições de seu 
próprio calendário, que 
está pronto e apenas aguar-
dando o sinal verde da Se-
cretaria de Saúde, o Muni-
cípio não deixa a peteca 
cair: segue apoiando equi-
pes e atletas que levam a 
bandeira de São Mateus a 
diversas regiões do Estado 
e do País.

Os destaques para os pró-
ximos dias cam por conta 
do Harpia FC e da competi-
dora Jaqueline Santos, a 
“Jack Corredora” – que têm 
o apoio da Secretaria Muni-
cipal de Esportes, Lazer e 
Juventude. O Harpia está 
com participação conrma-
da no Campeonato Estadu-
al de FF7, que será realiza-
do em Colatina, nos dias 21 
e 22 de agosto, promovido 
pela Federação de Futebol 
7 do Espírito Santo e é sele-
tivo para o Campeonato 
Brasileiro de FF7.

SÃO MATEUS NO 
PÓDIO

Na modalidade Corrida 

de Rua, a estrela da casa é 
Jack Corredora, que corre-
rá os 10 km da Corrida dos 
Reis Magos, que acontece 
no próximo domingo (18), 
em Serra - ES. Especialista 
na modalidade, a atleta já 
ganhou, ao longo de sua 
carreira de pouco mais de 
oito anos, 44 medalhas, 10 
troféus, participou de sete 
maratonas e uma superma-
ratona. Conquistou três 
pódios em corridas ociais 
no ano de 2019, e um pódio 
em 2020.

APOIANDO QUEM 
MAIS PRECISA

“A Prefeitura vem apoi-
ando, com material, estru-
tura, som ou outras formas 
diversas de apoio, várias 
atletas e competições que 
encontram menos restri-
ções. Também estamos 
constantemente orientando 
equipes e atletas em rela-
ção a editais ou fazendo a 
ponte com outras fontes de 
nanciamento que permi-
tam sua participação” – 
destacou o secretário muni-
cipal de Esportes, Lazer e 
Juventude, Jasson Barce-
los

gado, no site da Fundação Re-
nova (www.fundacaorenova-
.org). O pagamento acontece 
em até 10 dias úteis após a ho-
mologação do termo de aceite 
pela Justiça.

Para ingressar, as pessoas 
devem ser representadas por 
advogado ou defensor público, 
segundo sentença judicial. 
Além disso, é necessária a con-
rmação de idade maior de 16 
anos na data do rompimento e 
a inscrição ou solicitação de 
cadastro na Fundação Renova 
até o dia 30 de abril de 2020.

A Fundação Renova possui 
equipes dedicadas para tratar 
de eventuais problemas na 
utilização da plataforma e está 
em contato permanente com os 
advogados dos requerentes por 
SMS, e-mail ou WhatsApp. Os 
advogados podem tirar suas 
dúvidas por meio do telefone 
0800 031 2303.

res das indenizações nessas 
localidades, denidos pela 
Justiça, com quitação única e 
denitiva, variam de R$ 17 mil 
a R$ 567 mil, de acordo com a 
categoria do dano. Clique-
 aqui e veja os valores. 

LOCALIDADES COM 
ACESSO

Ao todo, são 28 localidades 
com acesso ao sistema e para 
todas o prazo de adesão vence 
em 31 de julho. Além das sete 
localidades do Espírito Santo, 
têm acesso ao Sistema Indeni-
zatório 21 em Minas Gerais: os 
municípios de Ponte Nova, 
Tumiritinga, Santa Cruz do 
Escalvado, Naque, Itueta, Gali-
leia, São José do Goiabal, Pin-
go d'Água, Aimorés, Rio Do-
ce, Bugre, Caratinga, Sem Pei-
xe, Ipaba, Periquito, Resplen-
dor - inclusive a comunidade 
Ribeirinha de Vila Crenaque e 

exceto o Povo Indígena -, e os 
distritos de Senhora da Penha 
(Fernandes Tourinho), Ipaba 
do Paraíso (Santana do Paraí-
so), Cachoeira Escura (Belo 
Oriente), Baguari (Governa-
dor Valadares) e Revés do Be-
lém (Bom Jesus do Galho).

Além de R$ 1,6 bilhão pa-
gos pelo Sistema Indenizató-
rio Simplicado até junho, a 
Fundação Renova desembol-
sou em indenização por dano 
geral R$ 1,15 bilhão e R$ 
294,4 milhões por dano água, 
além de R$ 1,6 bilhão em auxí-
lios nanceiros emergenciais 
(AFE), totalizando 324 mil 
pessoas atendidas até o nal 
de maio.

ACESSO
O acesso ao Sistema Indeni-

zatório Simplicado é feito 
por meio da plataforma on-line 
denominada Portal do Advo-

SÃO MATEUS – O au-
mento do preço das passagens 
do transporte público coletivo 
desde a última segunda-feira, 
12 de julho, causou indigna-
ção no presidente da Câmara, 
vereador Paulo Fundão, que 
criticou em plenário o reajus-
te conquistado na justiça pela 
Viação São Gabriel. 

Conforme armou o presi-
dente da Casa de Leis, a popu-
lação já afetada pelos efeitos 
sanitários e econômicos da 

tório, contratos e planilhas, 
Paulo Fundão apresentou o 
Requerimento nº 009/2021, 
ao Executivo, aprovado na 
terça-feira (13). 

Ele solicitou cópia dos 
procedimentos licitatórios 
referentes à concessão de 
transporte público do Muni-
cípio de São Mateus, que cul-
minou na contratação da em-
presa Viação São Gabriel; 
cópia de todo(s) contrato(s) e 
respectivos aditivos, celebra-
dos entre o Município e a em-
presa São Gabriel a partir da 
licitação mencionada no item 
anterior, com a planilha devi-
damente separada por núme-
ro do contrato e data da cele-
bração deste; que seja infor-
mada existência de eventual 
prestação de contas anual da 
empresa quanto aos serviços 
por ela realizados, a m de 
mensurar a aplicação de parte 
destes em melhorias para o 
transporte, face às reclama-
ções advindas da sociedade. 
Caso positivo, seja encami-
nhada cópia a partir do 2º ano 
de concessão. 

pandemia, é a principal preju-
dicada pela majoração da pas-
sagem pela São Gabriel que, 
amparada por medida judici-
al, aumentou em 50 centavos 
o preço das tarifas.  

ESCLARECIMENTOS 
O presidente criticou a anti-

ga gestão do município 
(2013-2016), pela renovação 
da concessão do transporte 
público coletivo por mais 30 
anos e, também, fez questão 

de esclarecer à sociedade que 
não partiu do Executivo nem 
do Legislativo nenhuma ini-
ciativa para permitir o reajus-
te de passagem, que entrou 
em vigor esta semana. 

“Este Parlamento e o Che-
fe do Executivo atual, não 
têm nada a ver com esse au-
mento. Quem está fazendo 
barulho e falando isso são 
aqueles que, no passado, dei-
xaram esse legado triste para 
São Mateus, porque zeram 
um contrato, que na área jurí-
dica, nós chamamos de ‘con-
trato leonino’ que só benecia 
uma parte, a empresa São Ga-
briel. E o povo está pagando 
esse preço desse legado que 
foi feito em 2016. “Não ve-
nham querer macular esse 
Parlamento que tem respon-
sabilidade com o povo, com a 
sociedade, não venham macu-
lar o chefe do Executivo por 
algo que ele não tem qualquer 
culpa”, esclareceu. 

REQUERIMENTO 
Com a proposta de conhe-

cer a fundo, o processo licita-
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O Harpia está com participação confirmada no 
Campeonato Estadual de FF7, que será realizado 
em Colatina.

FUNDAÇÃO RENOVA: PAGAMENTOS PELO
SISTEMA INDENIZATÓRIO AVANÇAM E
CHEGAM A R$ 926 MILHÕES NO ES

São Mateus, Linhares, Aracruz, Conceição da Barra, Baixo Guandu, Colatina e Mari-
lândia têm acesso ao Sistema; prazo de adesão vai até 31/7.

O homem responderá por descumprir medidas proteti-
vas de urgência, previstas no Artigo 24 da Lei Maria da 
Penha.

O Harpia está com participação confirmada no 
Campeonato Estadual de FF7, que será realizado 
em Colatina.
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VITÓRIA – Ranking 
universitário da América 
Latina avaliou 177 universi-
dades de 13 países latino-
americanos. Ufes ocupa a 
69ª posição no ranking geral 
e a 33ª posição entre as insti-
tuições do Brasil.

A Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes) está 
entre as 40 universidades 
brasileiras mais bem coloca-
das no ranking universitário 
da América Latina.

O levantamento é realiza-

do pela Times Higher Edu-
cation (THE) em 13 países 
latino-americanos, sendo 
considerado um dos princi-
pais indicadores da educa-
ção superior em todo o mun-
do.

O ranking foi divulgado 
na última terça-feira (13). 
Quando se leva em conside-
ração somente as 67 univer-
sidades brasileiras que fo-
ram incluídas, a Ufes ocupa 
a 33ª posição.

Já em relação ao levanta-
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BOA ESPERANÇA – A 
eleição suplementar de Boa 
Esperança, no Noroeste do 
Espírito Santo, que aconte-
cerá em 1º de agosto, tem 
três chapas concorrendo à 
prefeitura. São candidatos a 
prefeito Antônio José (Re-
publicanos), Claudio Boa 
Fruta (DEM) e Fernanda 
Milanese (Solidariedade).

Em abril, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) mante-
ve o indeferimento ao regis-
tro de Romualdo Milanese 
(Solidariedade), candidato 
mais votado para prefeito 
em 2020, e uma nova elei-
ção foi convocada.

OS CANDIDATOS 
PARA A PREFEITURA 

SÃO:
O agricultor Antônio Jo-

sé tem 48 anos. Ele é divor-
ciado, tem ensino médio 
completo e foi vereador do 
município entre 2017 e 
2020. Antônio José forma 
chapa com o candidato a 
vice-prefeito Izael Marchio-
ri (Republicanos).

O diretor de empresas 
Claudio Boa Fruta tem 47 
anos. Ele é casado, tem ensi-
no superior completo e foi 

candidato a prefeito na elei-
ção de 2020. Claudio con-
corre pela coligação dos 
partidos PP, MDB, Pode-
mos e DEM. Ele forma cha-
pa com o candidato a vice-
prefeito Lauro Vieira (PP), 
que já foi prefeito entre 
2017 e 2020 e vereador por 
dois mandatos, entre 2005 e 
2008 e entre 2013 e 2016.

A enfermeira Fernanda 
Milanese tem 36 anos. Ela 
tem ensino superior com-
pleto e não concorreu a elei-
ções anteriores. É casada 
com Romualdo Milanese, o 
candidato que teve mais 
votos na eleição de 2020 e 
teve a candidatura indeferi-
da. Fernanda concorre pela 
coligação Solidariedade, 
PDT, PT, PSL, Cidadania e 
PSB. Ela forma chapa com o 
candidato a vice-prefeito 
Leandro da Silva Cardoso 
(PDT).

candidatos legenda: 
Antônio José (Republica-
nos), Claudio Boa Fruta 
(DEM) e Fernanda Milane-
se (Solidariedade) concor-
rem na eleição de Boa Espe-
rança — Foto: Reprodu-
ção/Redes sociais.

ESTÁGIO REMUNERADO: OFERTA DE VAGAS
CRESCE NO ES, MAS FALTAM ESTUDANTES

Eleição suplementar
de Boa Esperança,
tem três candidatos
a prefeito

16 mil professores
do ES vão receber
bônus até outubro

mento como um todo, no 
qual foram avaliadas 177 
universidades, a instituição 
ocupa o 69º lugar.

Conforme avalia o secre-
tário de Relações Internaci-
onais da instituição, essa 
colocação representa um 
salto na comparação com os 
dois últimos anos.

A Ufes foi listada pela 
primeira vez no ranking da 
Higher Education em 2019. 
Na época, a universidade 
cou entre o 91º e o 100º 
lugar. Já em 2020, cou 
entre as posições 101 e 125.

Para serem incluídas no 
ranking latino-americano, 
as universidades precisam 
ter uma produção cientíca 
de, pelo menos, 200 artigos 
entre os anos de 2016 e 
2020, em diferentes áreas 
temáticas.

Também precisam ofere-
cer ensino de graduação e de 
pós-graduação.

Os indicadores de de-
sempenho utilizados estão 
agrupados em cinco áreas: 

de ensino, que avalia o ambi-
ente de aprendizagem; de 
pesquisa, que analisa o volu-
me, os recursos nanceiros 
e a reputação das institui-
ções e citações, que avalia a 
inuência da pesquisa, 
além de perspectiva inter-
nacional e recursos da in-
dústria.

As duas áreas em que a 
Ufes teve maior aumento de 
pontuação em relação ao 
ano passado foram ensino 
(de 32,5 para 59,4) e pesqui-
sa (21,1 para 32,4).

A Pontifícia Universida-
de Católica do Chile é a nú-
mero um do ranking pelo 
terceiro ano consecutivo, 
enquanto a Universidade de 
São Paulo (USP) e a Univer-
sidade de Campinas (Uni-
camp) ocupam, respectiva-
mente, o segundo e o tercei-
ro lugares.

O Brasil é o país mais re-
presentado na tabela, com 
67 instituições, seguido pelo 
Chile, com 28, Colômbia, 
com 24, e México, com 23.

VITÓRIA – Cerca de 
16 mil professores e dema-
is servidores da rede esta-
dual de Educação do Espí-
rito Santo receberão, até o 
mês de outubro, um bônus 
por desempenho. A infor-
mação foi divulgada pelo 
secretário estadual de Edu-
cação, Vitor de Angelo, 
durante coletiva.

Segundo a secretaria de 
Estado da Educação (Se-
du), o pagamento geral-
mente é feito em julho, des-
de que haja disponibilida-
de orçamentária, conforme 
prevê o decreto 3949-R, 
que regulamenta a conces-
são do benefício.

No entanto, devido à 
pandemia da covid-19, a 
Sedu disse que precisou 
reavaliar todo o orçamento 
e identicou a possibilida-

de para que o pagamento 
seja feito em setembro ou 
outubro.

A bonicação por de-
sempenho é paga anual-
mente a todos os prossio-
nais ativos da educação, 
vinculados à Sedu. O bene-
fício é válido aos servido-
res efetivos, comissiona-
dos ou DTs.

De acordo com a secre-
taria, o bônus é calculado 
com base em indicadores 
coletivos e individuais. O 
período de avaliação varia 
de acordo com o calendá-
rio escolar.

A Sedu destacou ainda 
que a bonicação por de-
sempenho aos prossionais 
de educação em atividade é 
um direito e um reconheci-
mento do trabalho dos pro-
fessores e servidores.

VITÓRIA – Depois de 
um período em baixa, por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus, as vagas de 
estágios remunerados volta-
ram com tudo em 2021. Ago-
ra, faltam até estudantes pa-
ra preencher as ofertas.

O estágio é sempre uma 
boa porta de entrada para o 
mercado de trabalho, já que 
muitos buscam conhecer e 
se encontrar na prossão 
escolhida por meio dessas 
oportunidades.

Um exemplo disso é a 
Diana Villar, estagiária na 
área de psicologia, que já 
sabe qual caminho seguir 
nessa prossão escolhida. 
"Sem o estágio eu não teria 
conhecimento de como é. A 
gente ouve falar sobre a psi-
cologia dentro do RH, mas a 
prática é diferente e aqui 
estou tendo essa nova vi-
são", conta. 

A responsável por recru-
tamento, Andressa Falcão, 
diz que em alguns casos, 
mesmo procurando juntos 
às universidades, não é fácil 
encontrar candidatos.

"Tenho contato com algu-
mas instituições e uma delas 
me falou que não tinha ne-
nhum aluno que não estives-
se estagiando na área. Está 
tendo muita oportunidade e 
hoje eles estão escolhendo".

ce da pessoa se candidatar e,  
em seguida, trancar um cur-
so à espera de um estágio 
para voltar às aulas, mas 
não é bem assim que funcio-
na. O aluno precisa estar 
matriculado em alguma ins-
tituição de ensino para que 
ele possa participar do está-
gio."

Para car por dentro das 
vagas de estágios disponíve-
is em todo Estado, basta -
car atento no site Folha Vitó-
ria, onde são divulgadas di-
versas oportunidades.

Uma agência de recruta-
mento e seleção do Estado 
possui cerca de mil empre-
sas conveniadas, sendo pú-
blicas e privadas. A média 
mensal de vagas de estágio 
para janeiro era de 300. Em 
julho, o número dobrou para 
600 vagas disponíveis.

Nas áreas da tecnologia 
da informação, comunica-
ção social e pedagogia, a 
oferta é maior que a procura. 
"A busca das empresas por 
esses estudantes tem sido 
grande. Por conta disso, mui-

tas empresas estão informa-
tizando seus processos", 
explicou Walquiria Dadalto, 
gerente de operação.

EVASÃO ESCOLAR
Mas com um mercado tão 

competitivo, os estudantes 
não buscam um estágio re-
munerado? Segundo a re-
crutadora Andressa, a eva-
são escolar é um dos princi-
pais motivos da falta desses 
estudantes.

"Muita gente trancou o 
curso. Muitas vezes aconte-

Em uma agência de recrutamento e seleção do Estado, a média mensal de vagas em janeiro 
era de 300. Em julho, o número dobrou para 600.

Concorrem para chefe do poder executivo Antônio 
José (Republicanos), Claudio Boa Fruta (DEM) e 
Fernanda Milanese (Solidariedade).

O ranking foi divulgado na última terça-feira (13). Qu-
ando se leva em consideração somente as 67 univer-
sidades brasileiras que foram incluídas, a Ufes ocupa 
a 33ª posição.

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100



ANUNCIE AQUI! - 27 99900-2100

ANUNCIE

AQUI!
27 99900-2100

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100 / Acesse: www.FANOTICIAS.com.br

6 Sábado, 17 de julho de 2021

NOBRE PATULEIA
A causa da saúde é uni-

versal. Superior a fronte-
iras e ao próprio tempo, 
nunca a soube desaada 
abertamente por quem 
quer que seja. Ao m do 
cabo, quem seria contra a 
saúde?

Nos idos de 2020 ins-
talou-se no planeta pavo-
rosa pandemia. Um ano 
depois, diante de uma 
realidade sombria no que 
tange à distribuição de 
vacinas, o Fundo Mone-
t á r i o  I n t e r n a c i o n a l 
(FMI) divulgou uma pro-
posta para vencê-la: atra-
vés de um aporte total de 
US$ 50 bilhões, 40% da 
humanidade seriam imu-
nizadas em 2021 e o res-
tante em 2022.

O problema, claro, é o 
montante: US$ 50 bi-
lhões é muito dinheiro. 
Ou não? Mais ou menos 
na mesma época divul-
gou-se em Genebra, na 
Suíça, um chocante rela-
tório segundo o qual os 
gastos com armas nucle-
ares cresceram durante a 
pandemia!

Transcrevo um pará-
grafo que fala por si só: 
“Enquanto leitos hospi-
talares recebiam pacien-
tes, médicos e enfermei-
ras se sacricavam e 
suprimentos médicos 
básicos começavam a 
escassear, nove países 
encontraram mais de 
US$ 72 bilhões disponí-
veis para suas armas de 
destruição em massa”. 
Perceba que falamos ape-
nas de armas nucleares e 
de nove países represen-
tativos de uma humani-
dade para a qual a saúde 
sempre foi - e é - priori-
dade absoluta.

A América Latina, 
uma das áreas mais afe-

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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CrônicaELISA LUCINDA REALIZA A 1ª FESTA
DA PALAVRA NA VILA DE ITAÚNAS

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

(27) 9 9736-2880

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

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

BRASÍLIA – Até o mo-
mento, o sabe-se que serão  
7.575 vagas  sendo 6.004 
ofertas destinadas ao cargo 
de técnico do seguro social e 
1.571 para analista do segu-
ro social.

Para o cargo de técnico, o 
salário inicial  é  de R$ 
5.447,78, já considerando o 
auxílio-alimentação de R$ 
458, e é necessário ensino 
médio completo. Já para o 
cargo de analista, a remune-
ração  in ic ia l  é  de  R$ 

CONCURSO DO INSS: SERÃO MAIS DE 7 MIL
VAGAS COM SALÁRIOS DE ATÉ R$ 8.357,07

8.357,07 por mês, contado 
com o auxílio, é cobrada fo-
rmação superior em diversas 
áreas de atuação (incluindo 
serviço social, administra-
ção, engenharia, direito, pe-
dagogia, psicologia, comu-
nicação, ciências sociais, 
arquitetura e letras, entre 
outras) .

A DISTRIBUIÇÃO DAS 
VAGAS SERÁ ASSIM:

Técnico do seguro social:
2.938 vagas para análise 

reconhecimento de direito 
RGPS;
734 vagas para combate à 
fraude;
216 vagas para serviço de 
apoio ao reconhecimento de 
direito;
40 vagas para serviço de 
atendimento de demandas 
judiciais;
34 vagas para serviço de co-
brança administrativa;
46 vagas para análise de re-
conhecimento de direito 
RPPS;

tadas, gastou somente 
em 2008 US$ 51 bilhões 
em armamentos. Daria 
para resolver o problema 
da pandemia e ainda so-
braria algum para o cafe-
zinho. Globalmente fo-
ram US$ 1,83 trilhão em 
2020 - o suciente para 
debelar mais de 36 pan-
demias.

Não faz muito tempo li 
acerca de um cálculo do 
Banco Mundial no senti-
do de que a corrupção, e 
só ela, desvia cerca de 
US$ 1 trilhão a cada ano 
pelo planeta afora - o su-
ciente para resolver 
umas 20 pandemias.

Será assim, de exem-
plo em exemplo, muitos 
deles acontecendo ali na 
esquina, que percebere-
mos uma dura realidade: 
o horror não é econômi-
co - é moral. A crise não é 
nanceira - é de lideran-
ça. O problema não é ma-
terial - é espiritual. E sua 
solução não passa por 
mais do mesmo do que 
temos visto - antes, de-
manda uma discussão 
ampla sobre temas con-
ceituais.

Até lá, diante deste 
quadro, co a pensar se 
não seriam aplicáveis as 
palavras de Margareth 
Thatcher, pronunciadas 
quando da passagem dos 
200 anos da Revolução 
Francesa: “não há o que 
comemorar; a única mu-
dança é que, após ela, a 
patuleia passou a cha-
mar-se povo”.

Com um cenário inesperado, a dependência da qualidade 
do serviço de internet se m um maior número de recla-
mações.

O presidente do  Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ), Leonardo Rolim, disse em 
videoconferência que o concurso para o órgão deve acontecer antes da eleições de 
2022.

1.996 vagas para recompo-
sição do quadro de aposen-
tados até 2023.
Analista do seguro social:
463 vagas para serviço soci-
al;
702 vagas para reabilitação 
prossional;
406 vagas para recomposi-
ção do quadro de aposenta-
dos até 2023.

A divulgação do resulta-
do deve acontecer até dia 
31/12/2021, segundo o site 
JC Concursos.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – Com direção ar-
tística de Elisa Lucinda e 
recebendo Lázaro Ramos, 
Chico Cesar, Marcelino Frei-
re, Filinto Elísio, Viviane 
Mosé, João Carrascosa e 
Bernadette Lyra, entre ou-
tros grandes nomes, evento 
ocorre entre 22 e 25 de julho.

Com direção artística da 
atriz, escritora e poetisa capi-
xaba Elisa Lucinda, aconte-
ce de 22 a 25 de julho, com 
transmissão online e gratui-
ta pelo canal do YouTube - 
https://www.youtube.com/F
estaDaPalavra -, a 1ª Festa 
da Palavra, feira literária 
nacional. A iniciativa, que 
escolheu Itaúnas, em Con-
ceição da Barra, como sede, 
é estímulo ao hábito da leitu-
ra, intencionando aproximar 
os leitores dos escritores da 
língua portuguesa e celebrar 
o encontro do autor com o 
público.

Dentre os 23 convidados 
estão conrmados autores e 
personalidades como o músi-
co Chico César, o ator Láza-
ro Ramos, a psicóloga, psi-
canalista e doutora em Filo-
soa Viviane Mosé, o escri-
tor e professor indígena Da-
niel Munduruku, o escritor 
capixaba Caê Guimarães, o 
poeta cabo-verdiano Filinto 
Elísio e as escritoras Berna-
dette Lyra e Maria Rezende.

O evento conta ainda com 
apresentações musicais e 
teatrais, ocina de Kuisam 
de Oliveira e palestra de Joel 
Zito Araújo. Programação 
completa abaixo e no site 
www.festadapalavra.com.

"Uma beleza estar à fren-
te da direção artística de um 
evento como esse", versa 
sobre a festa Elisa Lucinda, 
que apresenta seu espetácu-
lo "Palavra é poder" no dia 
da abertura. Paraíso pouco 
conhecido, Itaúnas é consi-
derado por Elisa um lugar 
com vocação cultural fortís-
sima.

"Achei que seria muito 
natural realizar uma festa 
literária aqui, para que, naci-
onal e internacionalmente, 
fossem mais reconhecidas 
suas maravilhas, seu Parque 
Ecológico, sua culinária es-
pecialíssima, a beleza de seu 
rio, seu forró, sua vida sos-
ticadamente simples e, por 
isso mesmo, muito boa. 
Assim nasceu a Festa da Pa-
lavra", relembra a artista, 
que possui casa no local on-
de desenvolveu parte de sua 
obra literária.

Devido à pandemia de 
Covid-19, em sua primeira 

edição o evento será total-
mente online, sem a presen-
ça de público.

“O nome do projeto tem 
um propósito de comemorar 
a palavra, anal, ela está na 
base da maioria dos entrete-
nimentos: livros, cinemas, 
novelas, séries - tudo nasce 
na palavra. Fazer uma festa 
onde a colocamos em seu 
lugar de rainha, em seu pata-
mar de grande celebrante, 
pode exercer um papel im-
portantíssimo na formação 
de leitores, e na inspiração 
de professores e alunos e 
tantos outros prossionais", 
celebra Elisa.

A realização do evento é 
do Instituto Manguerê e do 
Ministério do Turismo - Se-
cretaria Especial da Cultura. 
A produção é da MM Proje-
tos Culturais e o festival con-
ta com o apoio da Secretaria 
da Cultura do ES, da Univer-
sidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), da prefeitura 
municipal de Conceição da 
Barra e da Sociedade dos 
Amigos Por Itaúnas (SAPI).

SERVIÇO:
1ª FESTA DA PALAVRA
Quando: 22 a 25 de julho
Horário: A partir das 16h
Onde: Canal do evento no 
YouTube:
www.youtube
.com/FestaDaPalavra
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COMUNICADO
ULIFISON BARCELOS DOS SANTOS, torna público que OBTEVE  da SEMMA  LAR n° 20/2021, 
através do processo n° 11709/2021, para Fabricação de esquadrias de metal sem pintura, 
localizado na R Salvador Sa Freire Dutra  nº 367  bairro: Residencial Park Washington, no 
município de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO
KLEBER AUTO SOCORRO EIRELI, torna público que REQUEREU  da SEMMA , através do processo 
n° 0013657/2021, Licença Ambiental de Regularização – LAR  , para  Serviços de manutenção 
mecânica e lavagem de veículos, localizado na R INACIO FUNDAO,  Nº 416 Bairro: Boa Vista, 
município de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO
BOROTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E VEICULAR LTDA., torna 
público que REQUEREU da SEMMA, através do processo n° 012996/2021, Licença Ambiental de 
Regularização  - LAR para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS 
AUTOMOTORES, localizado na R Bariloche  Nº 374 Bairro:  Carapina, Município de SÃO MATEUS - 
ES.

MUITO
OBRIGADO!

DEDICADOS À TRANSPARÊNCIA, CREDIBILIDADE
E AO COMPROMISSO COM SÃO MATEUS
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