
O Município de São Mateus vai permanecer mais uma semana no risco bai-
xo. O Governo do Estado apresentou no início da noite (23), o 65º Mapa de 

Risco Covid-19. 
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Um estudo divulgado por uma revista científica do Reino Unido mostra que um milhão e 
meio de crianças ficaram órfãs durante a pandemia, mais de 130 mil delas aqui no Brasil.
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VITÓRIA – Cerca de dois 
meses após o início das ações, 
a Operação Colheita, lançada 
pelo governador Renato Casa-
grande, no Espírito Santo, 
apresenta resultados para a 
população das zonas rurais do 
Estado. Com o trabalho de 
visitas tranquilizadoras e ope-
rações, realizado pela Polícia 
Militar em propriedades do 
interior, 25 mandados de pri-
são foram cumpridos, sendo 
três deles com recaptura de 
fugitivos do sistema prisional, 
15 armas de fogo e 849 unida-
des de drogas apreendidas, 
além de 95 pessoas conduzi-
das a delegacias por alguma 
suspeita de crime.

O resultado da operação é 
fruto do investimento do Go-
verno do Estado em um patru-
lhamento dedicado exclusiva-
mente à proteção dos produto-
res rurais capixabas. A Opera-
ção Colheita foi iniciada em 
maio e até novembro serão 
investidos quase R$ 1,5 mi-
lhão em Indenização Suple-
mentar de Escala Operacional 
(Iseo), com objetivo de remu-
nerar os policiais da própria 
região, que já têm proximida-
de local, com escalas extras 
para prestar o serviço de pa-
trulhamento dessas áreas.

De acordo com o secretário 
de Estado da Segurança Públi-
ca e Defesa Social, coronel 
Alexandre Ramalho, a prote-
ção do produtor rural é uma 
das prioridades do programa 
Estado Presente em Defesa da 

Estudo: anticorpos de
quem teve covid-19 não
protegem contra variante

SÃO PAULO – Estudo 
internacional com parti-
cipação de pesquisadores 
da Universidade de São 
Paulo (USP) revela um 
mecanismo que explica o 
motivo pelo qual ocorrem 
as reinfecções de covid-
19. Testes em laboratório 
mostraram que a variante 
Gamma, anteriormente 
conhecida como P.1, ori-
ginada no Brasil, é capaz 
de escapar dos anticorpos 
neutralizantes que são 
gerados pelo sistema imu-
nológico a partir de uma 
infecção anterior com 
outras variantes do coro-
navírus.

Os pesquisadores des-
tacam, no entanto, que os 
resultados foram obtidos 
in vitro, ou seja, em labo-
ratório. Além disso, o estu-
do não inclui outros tipos 
de resposta imune do orga-
nismo, como imunidade 
celular. “É fundamental 
entender que pessoas in-
fectadas podem ser infec-
tadas novamente”, apon-
ta William Marciel de 
Souza, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Pre-
to da USP, primeiro autor 
do artigo. O trabalho foi 
publicado como artigo na 
revista cientíca The 
Lancet em 8 de julho.

F o r a m  a n a l i s a d a s 
amostras do plasma de 
pacientes que tiveram a 
doença, e também de pes-
soas imunizadas pela vaci-
na CoronaVac. “A pesqui-
sa mostra que pessoas que 
foram vacinadas ainda 
estão suscetíveis à infec-
ção, se você tomou a vaci-
na continue usando más-
cara, continue com dis-
tanciamento social, con-
tinue usando as medidas 

de higiene para evitar a 
transmissão para outras 
pessoas”, aconselha o 
pesquisador.

Souza lembra que os 
estudos clínicos mostram 
a eciência da CoronaVac 
contra formas graves da 
doença, reduzindo inter-
nações e mortes. “A vaci-
na não é contra infecção, 
infecção pode acontecer a 
qualquer momento, com 
qualquer vacina, o objeti-
vo da vacina é contra a 
doença, a forma grave, da 
pessoa morrer, ter seque-
las graves.”

OUTROS ESTUDOS
O pesquisador citou 

outro estudo que analisou 
casos de covid-19 em ido-
sos moradores de um con-
vento e uma casa de re-
pouso. Ele aponta que, 
embora os locais fossem 
pouco movimentados, o 
vírus entrou nessas mora-
dias e infectou as pessoas 
com mais 70 anos que es-
tavam vacinadas. “Mes-
mo com idade bem avan-
çada quase todos foram 
assintomáticos ou com 
sintomas leves, não preci-
saram de hospitalização. 
Isso mostra a importância 
das vacinas.”

Sobre a variante Delta, 
Souza aponta que os estu-
dos também vêm de-
monstrando a proteção 
contra formas mais gra-
ves da doença. “Mesmo 
locais com alta taxa de 
vacinação, por exemplo 
os Estados Unidos, em 
que hoje a Delta é a linha-
gem mais dominante, o 
número de mortes e hos-
pitalizados não aumentou 
mesmo com a introdução 
dela.”

bém, 468 autos de infração de 
trânsito registrados”, relatou o 
comandante.

Já o secretário de Estado da 
Agricultura, Paulo Foleto, 
reforçou que o período de co-
lheita promove não só uma 
migração entre os municípios, 
mas também a chegada de 
pessoas de outros estados, por 
isso o reforço do policiamento 
se faz muito necessário para 
diminuir os crimes contra o 
patrimônio. “Esse reforço da 
Polícia Militar com a escala 
especial é fundamental, somos 
gratos ao secretário, coronel 
Ramalho, e ao Governador 
Casagrande que liberou o orça-
mento. A cafeicultura é espe-
cial para o Espírito Santo”, 
lembrou o secretário da agri-
cultura.

O policiamento empregado 
na Operação Colheita atua 
com ênfase na ação preventi-
va, baseado na losoa do 
policiamento comunitário, 
realizando visitas tranquiliza-
doras às propriedades rurais, 
orientando os residentes sobre 
as possibilidades de denúncias 
anônimas por meio do Disque-
Denúncia, estimulando a cria-
ção de grupos de comunicação 
por meio de redes sociais para 
o compartilhamento de infor-
mações úteis à comunidade e 
disponibilizando outros canais 
de comunicação com a Polícia 
Militar e demais órgãos. Ao 
todo, nos 50 primeiros dias, 
foram 2.081 ações realizadas 
pelas equipes.

OPERAÇÃO COLHEITA PRENDE 25
CRIMINOSOS E APREENDE ARMAS NO ES

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS
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Testes em laboratório mostraram que a variante 
Gamma, anteriormente conhecida como P.1, origi-
nada no Brasil, é capaz de escapar dos anticorpos 
neutralizantes que são gerados pelo sistema imuno-
lógico a partir de uma infecção anterior com outras 
variantes do coronavírus.

Vida, tendo em vista que a 
agricultura é um importante 
elo da economia capixaba.

“Nós temos uma área rural 
enorme no Espírito Santo e 
buscamos melhorar a seguran-
ça dos nossos produtores rura-
is, que não podem sofrer nas 
mãos de criminosos. Infeliz-
mente, não temos como colo-
car uma viatura em cada pro-
priedade, mas, pela primeira 
vez na história do Estado, te-
mos um policiamento com 
recurso nanceiro exclusivo, 
dedicado somente a essas áre-
as. Apresentamos essa ideia ao 
governador Renato Casagran-
de que, de pronto, entendeu a 
necessidade e realizou o in-
vestimento necessário para 
essa proteção extra no período 
importante como é a colheita 
dos alimentos”, armou Rama-
lho.

O comandante-geral da 

Polícia Militar do Espírito 
Santo, coronel Douglas Caus, 
destacou que os resultados da 
Operação Colheita são frutos 
de um trabalho estratégico, 
onde, além das visitas tranqui-
lizadoras aos produtores rura-
is, em que o policial levanta 
informações relevantes sobre 
indivíduos que possam estar 
circulando ou trabalhando nas 
propriedades, também são 
montados diversos pontos de 
abordagens com paradas de 
veículos de todos os tipos e 
pessoas, que também contri-
buem para o bom resultado 
das ações. “Foram 2.081 visi-
tas tranquilizadoras, 15.757 
abordagens, 95 pessoas con-
duzidas, 15 armas de fogo 
apreendidas, 22 mandados de 
prisão cumpridos, inclusive de 
um indivíduo com mandado 
em aberto do Estado de São 
Paulo por homicídio e, tam-

O resultado da operação é fruto do investimento do Go-
verno do Estado em um patrulhamento dedicado exclu-
sivamente à proteção dos produtores rurais capixabas.

SÃO PAULO – Um estudo 
divulgado por uma revista cien-
tíca do Reino Unido mostra 
que um milhão e meio de cri-
anças caram órfãs durante a 
pandemia, mais de 130 mil 

era responsável por elas. No 
Brasil, os órfãos da pandemia 
passam de 130.000.

É necessário saber lidar 
com as consequências do luto 
na vida das crianças.

"É importante trabalharmos 
com essas crianças e famílias 
esse impacto emocional para 
evitar consequências futuras", 
disse a psicóloga Aline Hessel

A solidariedade é uma im-
portante vacina para combater 
os problemas sociais. A Maria 
Carolina Fernandes Tosi se 
tornou mãe durante a pande-
mia e a maternidade despertou 
o desejo de ajudar. 

Assim surgiu o projeto SOS 
bebês, que pela internet, criou 
uma rede de proteção que tem 
feito a diferença na vida de 
muita gente.

"Nós recebemos inúmeros 
pedidos de mães grávidas e 
grande parte deles camos 
sabendo depois que soubemos 
que a mãe morreu por corona-
vírus. Com isso entramos em 
contato com os pais. Nosso 
projeto conta com psicólogos 
para ajudar essas famílias". 

MAIS DE 130 MIL CRIANÇAS FICARAM
ÓRFÃS DURANTE A PANDEMIA NO BRASIL

delas aqui no Brasil.
Aos 4 meses, a Isabella cres-

ce saudável e cercada de afeto. 
Uma rede de proteção impor-
tante para a bebê, que perdeu a 
mãe dias após o parto. Caroli-

ne foi vítima da covid-19. O 
pai, que também teve a doen-
ça, conta como tem sido lidar 
com essa nova e desaadora 
realidade.

"Temos que tirar forças de 
onde não tem para dar pra ela e 
conseguir nos recuperarmos", 
disse Ketley Pedrolino.

Ele contou que a presença 
dos parentes, e o carinho da 
babá, que é amiga da família, 
faz toda a diferença nessa ho-
ra. Além da Isabela, ele tam-
bém se preocupa com o lho 
mais velho, Eduardo, de 8 
anos. 

"Meu lho quando me viu 
ele se emocionou porque 
achou que ia me perder. Ele 
tem 8 anos", contou o pai. 

A revista cientíca britâni-
ca The Lancet fez uma pesqui-
sa com dados de abril de 2020 
até março de 2021 nos 10 paí-
ses que juntos englobam quase 
80% das mortes por covid 19. 

O resultado mostra que em 
todo o mundo, um milhão e 
meio de crianças caram 
órfãs, perderam o pai, a mãe, o 
avô ou avó, ou um adulto que 
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SÃO MATEUS – O Mu-
nicípio de São Mateus vai 
permanecer mais uma sema-
na no risco baixo. O Gover-
no do Estado apresentou no 
início da noite (23), o 65º 
Mapa de Risco Covid-19. 

Em mais uma atualiza-
ção do Mapa de Risco feita 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa) nesta sexta-
feira (16),  São Mateus con-
tabiliza 46.970 casos noti-
cados com suspeita de 
C o r o n a v í r u s .  D e s t e s , 
12.945 são casos conrma-
dos, 22.574 foram descar-

tados, 1.255 são suspeitos 
em investigação, 10.143 
são casos encerrados que 
foram diagnosticados ape-
nas como sintomas gripais, 
há 12.483 curados e 268 
óbitos. 

Dos casos suspeitos, 
1.223 estão em isolamento 
domiciliar e 32 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 femi-
nino somam 6.835, enquan-
to o masculino tem 6.109 
conrmações.

SÃO MATEUS – O De-
partamento Estadual e Trân-
sito do Espírito Santo (De-
tran|ES) autorizou, nesta sex-
ta-feira (23), a execução dos 
serviços de sinalização viária 
no balneário de Gururi, em 
São Mateus. A Ordem de 
Serviço, no valor de R$ 
320.384,21, contempla a 
implantação e manutenção 
de sinalização horizontal, 
vertical e dispositivos auxili-
ares. O objetivo é organizar o 
trânsito e oferecer mais segu-
rança aos condutores, ciclis-
tas e pedestres.

A Ordem de Serviço foi 
assinada pelo diretor geral do 
Detran|ES, Givaldo Vieira, e 
pelo prefeito Daniel Santana, 
em solenidade na Prefeitura 
de São Mateus. As ações in-
cluem a ampliação da oferta 
de vagas de estacionamento, 
faixas de pedestres e sinali-
zação de pontos turísticos do 
balneário. A previsão é que 
os serviços sejam executa-
dos até o mês de setembro.

O diretor gral do De-
tran|ES, Givaldo Vieira, des-
tacou que o projeto de sinali-
zação que será executado foi 
feito em diálogo com a Pre-
feitura e busca atender às 
necessidades no trânsito de 
Guriri. "Procuramos focar 
em questões importantes 
para o local, como a amplia-
ção em grande número dos 
estacionamentos, o que era 
uma demanda da comunida-
de e é muito importante para 
uma localidade que já tem 
muitos moradores, recebe 

milhares de turistas no Verão 
e precisa organizar a parada 
dos veículos. Além disso, o 
projeto busca focar na segu-
rança dos pedestres, princi-
palmente na avenida da orla, 
onde serão pintadas várias 
faixas de pedestres para faci-
litar o deslocamento seguro 
das pessoas que estão na pra-
ia. Também consideramos as 
características locais e os 
suportes das placas, que se-
rão de alumínio para resistir 
à maresia e durar mais tem-
po. Então, trata-se de um in-
vestimento para prevenção 
de acidentes e proteção da 
vida de muita gente", disse.

Vieira destacou ainda a 
sinalização turística para 
valorizar os atrativos locais. 
"Outro aspecto, que é uma 
novidade dessa gestão, é a 
sinalização turística junto 
com a sinalização viária, pa-
ra destacar as potencialida-
des do balneário, como a pra-
ia, o Bosque da Praia, Barra 
Nova, Meleiras, Projeto Ta-
mar, dentre outros. Isso faci-
lita a localização dos pontos 
turísticos e mostra que a cida-
de está pronta para receber o 
turista", considerou.

"A sinalização é a educa-
ção de ir e vir, de parar e se-
guir, tanto para carros quanto 
para pedestres, e traz segu-
rança para a comunidade. 
Também fortalece o comér-
cio e a cidade. Guriri estava 
precisando dessa sinalização 
porque também incentiva a 
geração de emprego e renda, 
dando mais visibilidade ao 

potencial turístico do balneá-
rio", disse a moradora e lide-
rança comunitária de Guriri 
Sila Mesquita.

Dentre as intervenções 
relacionados à sinalização 
horizontal, estão a demarca-
ção de faixa elevada para 
travessia de pedestres; faixa 
de travessia de pedestres; 
marca de delimitação e con-
trole de estacionamento; de-
marcação de vaga para Pes-
soa com Deciência e para 
idoso, além de outros dispo-
sitivos. Já a sinalização verti-
cal, compreende o pórtico e 
semipórtico na chegada dos 
municípios; placa indicativa 
turística; placas de regula-
mentação, dentre outros.

Os projetos de sinalização 
são revisados pelos engenhe-
iros e técnicos do Detran|ES, 
com base em estudos e le-
vantamentos realizados em 
cada município, com a parti-
cipação das prefeituras, auto-
ridades, Polícia Militar 

(PMES) e sociedade civil 
organizada, buscando aten-
der às principais necessida-
des do trânsito nas localida-
des.

Também participaram da 
assinatura da Ordem de Ser-
viço vereadores, represen-
tantes da Associação dos 
CFCs e do Sindicato dos 
CFCs, lideranças comunitá-
rias e chefes de Ciretrans.

PRAZO
A Ordem de Serviço N° 

040/2021 foi publicada no 
Diário Ocial do Estado do 
dia 16 de julho. A realização 
dos serviços tem o prazo de 
60 dias a partir dessa data, 
podendo ser prorrogado. Ca-
so necessário, novos servi-
ços podem ser acrescentados 
no decorrer da implantação 
da sinalização em determi-
nado município, desde que 
haja formalização de uma 
nova Ordem de Serviço com-
plementar.

VITÓRIA – O Governo 
do Estado anunciou, nesta 
sexta-feira (23), o 65º Mapa 
de Risco Covid-19, que terá 
vigência desta segunda-
feira (26) até o próximo do-
mingo (1º). Dos 78 municí-
pios capixabas, 72 estão clas-
sicados em Risco Baixo e 
seis em Risco Moderado. 
Não há municípios classi-
cados em Risco Alto.

A Matriz de Risco de Con-
vivência considera no eixo 
de ameaça: o coeciente de 
casos ativos por município 
dos últimos 28 dias, além da 
quantidade de testes realiza-
dos por grupo de mil habi-
tantes e a média móvel de 
óbitos dos últimos 14 dias. 
Já o eixo de vulnerabilidade 
considera a taxa de ocupa-
ção de leitos potenciais de 
UTI exclusivos para trata-
mento da Covid-19, isto é, a 
disponibilidade máxima de 
leitos para tratamento da 
doença. A estratégia de ma-
peamento de risco teve iní-
cio em abril do ano passado.

O Mapa de Risco segue 
as orientações dos boletins 
epidemiológicos do Minis-
tério da Saúde e recomenda-
ções da equipe de especia-
listas do Centro de Coman-
do e Controle (CCC) Covid-
19 no Espírito Santo, que é 
composto pelo Corpo de 
Bombeiros Militar, Defesa 
Civil, Secretaria da Saúde 
(Sesa), Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN) e da 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes). As 
decisões adotadas pelo Go-
verno do Estado seguem 
parâmetros técnicos.

CONFIRA A 
CLASSIFICAÇÃO DE 

TODOS OS MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS:

RISCO BAIXO: Afonso 
Cláudio, Água Doce do Nor-
te, Águia Branca, Alfredo 
Chaves, Alto Rio Novo, 
Anchieta, Apiacá, Aracruz, 
Atílio Vivácqua, Baixo Guan-
du, Barra de São Francisco, 
Bom Jesus do Norte, Breje-
tuba, Cachoeiro de Itapemi-
rim, Cariacica, Castelo, Cola-
tina, Conceição da Barra, 
Conceição do Castelo, Do-
mingos Martins, Dores do 
Rio Preto, Ecoporanga, Fun-
dão, Guaçuí, Guarapari, Iba-
tiba, Ibiraçu, Ibitirama, Ico-
nha, Irupi, Itaguaçu, Itapemi-
rim, Itarana, Iúna, Jaguaré, 
Jerônimo Monteiro, João 
Neiva, Laranja da Terra, Ma-
rataízes, Marechal Floriano, 
Marilândia, Mimoso do Sul, 
Montanha, Mucurici, Muniz 
Freire, Muqui, Nova Vené-
cia, Pancas, Pedro Canário, 
Pinheiros, Piúma, Ponto Be-
lo, Presidente Kennedy, Rio 
Bananal, Rio Novo do Sul, 
Santa Leopoldina, Santa Ma-
ria de Jetibá, Santa Teresa, 
São Domingos do Norte, São 
Gabriel da Palha, São José 
do Calçado, São Mateus, São 
Roque do Canaã, Serra, Soo-
retama, Vargem Alta, Venda 
Nova do Imigrante, Viana, 
Vila Pavão, Vila Valério, Vila 
Velha e Vitória.

R I S C O  M O D E -
RADO: Alegre, Boa Espe-
rança, Divino de São Lou-
renço, Governador Lin-
denberg, Linhares e Man-
tenópolis.

ES tem 72 cidades
em risco baixo para
Covid-19 e seis
em moderado

DETRAN: ES AUTORIZA SERVIÇOS
DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO

Balneário de Guriri ganhará mais vagas de estaciona-
mento, faixas de pedestres e sinalização turística.

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

COVID-19: SÃO MATEUS PERMANECE
MAIS UMA SEMANA NO RISCO BAIXO

O novo Mapa entra em vigência na segunda-feira (26) 
e vai até o domingo (01).

VITÓRIA – O Sindica-
to dos Petroleiros do Espí-
rito Santo (Sindipetro-ES) 
vai distribuir gás de cozi-
nha a R$ 40,00 na manhã 
deste sábado para morado-
res do bairro Vila Nova, em 
São Mateus.

O sindicato vai vender o 
produto para as 100 prime-
iras pessoas que estiverem 
na la. O objetivo da ação é 

protestar contra o preço 
dos combustíveis.

A ação vai acontecer a 
partir de 11h, em uma dis-
tribuidora de gás de cozi-
nha, na avenida Argentina.

O Sindipetro explica 
que, para participar da 
ação, é necessário levar 
uma botija de gás vazia 
para fazer a compra com 
desconto.

Gás de cozinha vai
ser vendido a R$ 40
no Bairro Vila Nova
neste sábado
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SÃO MATEUS – O Proje-
to Zés do Futuro, que integra 
crianças e adolescentes do 
bairro Pedra D’Água através 
do esporte foi agraciado pela 
Câmara de São Mateus com o 
Certicado de Congratulação 
pelos relevantes serviços pres-
tados à infância e juventude 
no município. 

Dirigentes do projeto com-
pareceram à sessão da última 
terça-feira (20), para receber, 
após a aprovação da proposi-
ção em plenário, a Moção nº 
074/2021, encabeçada pelo 
vice-presidente da Casa de 
Leis, vereador Kacio Men-
des, e subscrita por todos os 
vereadores presentes. 

Idealizadores e coordena-
dores do projeto, o presidente 
Káss io  L ima  e  a  v ice -
presidente Iara Cardozo, fo-
ram convidados a usar a tribu-
na livre da Câmara, onde fala-
ram do trabalho empreendido 
por eles na comunidade, com 
ajuda de voluntários  e da ini-
ciativa privada. 

“O projeto nasceu da união 
de amigos com o mesmo intu-
ito que é a promoção de edu-
cação e lazer para crianças em 
vulnerabilidade social. O no-
me é em homenagem ao meu 
saudoso pai José Domingos 
Passos, que teve sua partida 
precoce, a quem chamo de 
herói”, disse Kassio, nascido 
e crescido na Pedra D’Água. 

Fundado em 2018, o  Zés 
do Futuro completa 3 anos no 
dia 7 de setembro. O projeto 
atende 50 crianças e adoles-
centes, de ambos os sexos, 
com idades de 4 a14 anos, 
residentes na Avenida Ernane 
Runo da  S i lva ,  Pedra 
D’Água e adjacências, bus-
cando ofertar espaço quali-
cado de convivência, através 
de atividades lúdicas que pro-
piciam o despertar do senti-

Ufes está entre as
instituições que mais
realizam pesquisas
sobre café conilon
no mundo

VITÓRIA – A Ufes é a 
instituição que mais contribu-
iu com a publicação de artigos 
cientícos sobre a cultura do 
café conilon/robusta (Coffea 
canephora) entre os anos de 
2012 e 2020. Considerando a 
ferramenta de análise da base 
Scopus, dos 733 artigos cien-
tícos publicados sobre essa 
espécie em todo o mundo, 
mais de 300 foram produzi-
dos por instituições brasilei-
ras – o Brasil é um dos maio-
res produtores de café conilon 
do mundo –, e, destes, 129 
artigos foram produzidos pela 
Ufes a partir da atuação de 
estudantes, técnicos e profes-
sores da Universidade em 
trabalhos de iniciação cientí-
ca, dissertações e teses.

No que tange às defesas de 
mestrado e doutorado, de 
2010 a 2020 foram defendi-
das na Ufes 95 dissertações 
(mestrado) e 26 teses (douto-
rado) cuja temática principal 
envolveu C. canephora, tota-
lizando 121 trabalhos. Tam-
bém há uma nítida tendência 
de crescimento no número de 
dissertações e teses defendi-
das ao longo dos anos analisa-
dos. Para estudos envolvendo 
o tema, os programas de pós-
graduação que mais contribu-
íram para essa formação fo-
ram os de Produção Vegetal 
(campus de Alegre), com 17 
teses e 43 dissertações defen-
didas, seguido pelo de Agri-
cultura Tropical (campus de 
São Mateus), com 32 disser-
tações. Outro programa que 
contribuiu de forma signica-
tiva foi o curso de pós-
graduação em Genética e Me-
lhoramento (campus de Ale-
gre), com um total de 11 tra-
balhos defendidos, sendo sete 
teses e quatro dissertações 
envolvendo estudos com C. 
canephora.

“Sendo o Espírito Santo o 
estado que mais produz Co-
ffea canephora no Brasil, a 
Ufes ocupa uma posição de 
destaque e coerente com a 
necessidade de produção cien-
tíca para evolução da cultu-
ra, contribuindo com a socie-
dade em informações cientí-
cas e com a formação de re-
cursos humanos”, arma o 
diretor de Pesquisa da Ufes e 
professor do curso de Agro-
nomia, Fábio Partelli.

Esses dados foram levan-
tados pelo Núcleo de Exce-
lência de Pesquisa em Café 
Conilon, localizado no cam-

pus de São Mateus, e estarão 
reunidos em um capítulo do 
livro que será lançado durante 
o X Simpósio do Produtor de 
Conilon, a ser realizado em 16 
de setembro deste ano. Os 
autores do capítulo que abor-
dará essa pesquisa são o pro-
fessor Fábio Partelli e o estu-
dante de doutorado Willian-
 Gomes.

CULTIVARES
O professor destaca que o 

volume de recursos humanos 
formados e de artigos cientí-
cos produzidos na Ufes tem 
reetido na transferência de 
tecnologias para o produtor 
rural inserido na cafeicultura 
de conilon. Um exemplo disso 
é o lançamento de quatro no-
vas cultivares de C. canephora.

A primeira cultivar regis-
trada pela Universidade foi a 
Tributun, em 2017. Na se-
quência, vieram a Andina 
(primeira para altitude), em 
2018; a Monte Pascoal (dire-
cionada para a Bahia - foto ao 
lado), em 2020; e a Salutar, 
lançada em 2021, tendo como 
foco genótipos que possuem 
alto teor de ácidos clorogêni-
cos e de sólidos solúveis em 
seus grãos.

“Essa evolução no volume 
de artigos, projetos e orienta-
ções produzidos pela Ufes 
reete a relevância da cultura 
para o estado e como a institu-
ição tem contribuído para a 
melhoria dela, o que permite 
inferir sobre o engajamento 
da comunidade universitária 
na execução de trabalhos rela-
cionados ao café conilon. Sen-
do esta uma cultura estratégi-
ca para o desenvolvimento do 
Espírito Santo, torna-se im-
prescindível que tais números 
continuem em crescimento 
progressivo nos próximos 
anos. Para isso, são necessári-
os recursos nanceiros e 
humanos”, arma Partelli.

O professor ressalta ainda 
a importância das agências de 
fomento para que haja conti-
nuidade da produção do co-
nhecimento cientíco e for-
mação de pessoas. Ele desta-
ca, principalmente, a contri-
buição de recursos da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Espírito Santo 
(Fapes), do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cien-
tíco e Tecnológico (CNPq) e 
da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).

atividades virtuais de cultura 
e lazer e distribuição de cestas 
básicas, brinquedos e objetos 
de uso pessoal”, explicou a 
vice-presidente da entidade. 

Iara pediu ao parlamento 
que interceda junto ao Execu-
tivo pela conquista do espaço 
próprio. “As atividades ao ar 
livre acontecem num espaço 
provisório, emprestado por 
um morador e no campo de 
futebol da comunidade, que é 
cedido para que a gente aten-
desse as crianças. Precisamos 
de uma sede própria para me-
lhor acolher os assistidos”  

O primeiro avanço partiu 
da Câmara, que aprovou na 
última terça-feira a indicação 
nº 501/2021, de Kacio Men-
des, assinada por todos os 
vereadores na sessão, pedin-
do ao prefeito a aquisição de 
terreno público para instala-
ção do Zés do Futuro. 

A proposição foi encami-
nhada ao Executivo e aguarda 
resposta. 

mento de pertencimento, soli-
dariedade e autonomia, coor-
denadas por vinte 20 colabo-
radores. 

De acordo com o presiden-
te, mais de cem crianças 
aguardam vaga no projeto. 

“Hoje nós temos uma lista 
com 125 crianças esperando 
para entrar no projeto. Não 
adianta a gente querer abraçar 
o mundo e não ter condições 
de estrutura mínima para po-
der dar a essa criançada”. 

Os fundadores almejam 
somar esforços junto ao Po-
der Público e às famílias no 
sentido de contribuírem para 
o desenvolvimento saudável 
de seus assistidos.  

“Sei do trabalho que o Kas-
sio vem fazendo, do potencial 
de sua equipe. Pode ter certe-
za de que essa Casa de Leis 
vai apoiar não só esse, mas 
todos os projetos que vierem 
beneciar a população mate-
ense” disse o vereador Kacio 
Mendes.  

“Nós queremos continuar 
sendo uma caixa de ressonân-
cia da sociedade e isso que 
vocês fazem é um projeto gran-
dioso, o poder público precisa 
incentivar mais e mais. É de 
extrema importância investir 
no maior patrimônio que nós 
temos, que são as nossas cri-
anças”, ressaltou o presidente 
da Câmara, Paulo Fundão. 

SEDE PRÓPRIA 
Conforme Iara Cardozo, a 

pandemia prejudicou o de-
senvolvimento das atividades 
e que o grande objetivo, este 
ano, é conseguir a sede pró-
pria para atender, além das 
crianças, os pais, que partici-
pavam de ocinas terapêuti-
cas com prossionais. “Infe-
lizmente os nossos encontros 
presenciais estão suspensos 
desde março de 2020, o que 
não nos impediu de estar tra-
balhando e prestando assis-
tência

à comunidade, fazendo 

SOORETAMA – Quase 
uma tonelada de carne clan-

venda em estabelecimentos 
comerciais de Linhares, Soo-
retama e Rio Bananal, no Nor-
te do Espírito Santo. O objeti-
vo da polícia é investigar o 
destino de animais furtados e 
roubados na zona rural de Li-
nhares.

Durante os trabalhos ope-
racionais, as equipes vistoria-
ram seis estabelecimentos 
comerciais, sendo que em 
quatro deles foram encontra-
das carnes clandestinas.

Seis pessoas, entre elas, 
proprietários dos estabeleci-
mentos, foram conduzidas 
para a Delegacia Regional de 
Linhares. Elas foram presas 
em agrante pela prática de 
crimes contra a relação de 
consumo. A pena prevista é de 
2 a 5 anos. 

A operação foi uma ação 
conjunta da Polícia Civil, Guar-
da Municipal e a Vigilância 
Sanitária dos municípios. O 
material apreendido será incine-
rado pela Vigilância Sanitária.

destina foi apreendida duran-
te uma operação da Polícia 

Civil na manhã desta sexta-
feira (23). A carne estava à 
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PROJETO ‘ZÉS DO FUTURO’ É RECONHECIDO
PELA CÂMARA DE VEREADORES

Seis pessoas, entre elas, proprietários dos estabelecimentos, foram conduzidas pa-
ra a Delegacia Regional de Linhares e presas em flagrante pela prática de crimes 
contra a relação de consumo.

Dirigentes do projeto compareceram à sessão da última terça-feira (20), para rece-
ber, após a aprovação da proposição em plenário.

129 artigos foram produzidos pela Ufes a partir da 
atuação de estudantes, técnicos e professores da 
Universidade em trabalhos de iniciação científica, 
dissertações e teses.
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SÃO MATEUS – Um 
empresário de 55 anos e um 
homem de 62 anos foram 
presos em agrante na tarde 
desta terça-feira (20), em 
São Mateus, Norte do Espí-
rito Santo, suspeitos de en-
volvimento em um esquema 
criminoso de furto de com-
bustível de veículos da Pre-
feitura de Jaguaré. As pri-
sões aconteceram no bairro 
Boa Vista, em São Mateus. 
Eles estavam com dez ga-
lões de óleo diesel. 

O suspeito de 55 anos é 
responsável por uma empre-
sa que presta serviço de lim-
peza urbana para a Prefeitu-
ra de Jaguaré. Nas investiga-
ções, os policiais constata-
ram que o indivíduo estava 
subtraindo combustível dos 
veículos que prestam servi-
ço à prefeitura e revendendo 
para terceiros.

De acordo com as investi-
gações, o suspeito retirava o 
combustível e colocava os 
galões em cima do veículo e 
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CONCEIÇÃO DA 
BARRA – O músico sus-
peito de matar o professor 
de capoeira Cuarassy Me-
deiros, em Itaúnas, no mu-
nicípio de Conceição da 
Barra, foi preso novamen-
te em Colatina. O crime 
aconteceu após uma dis-
cussão entre os dois, no 
dia 18 de dezembro de 
2020. 

Tiago Passos Viana, de 
35 anos, tinha um manda-
do de prisão em aberto e 
foi preso após uma equipe 
da Polícia Militar receber 
a denúncia de que ele esta-
va escondido no municí-
pio. O homem foi encon-
trado em uma casa e leva-
do para a Delegacia Regi-
onal de Colatina. 

A Secretaria de Justiça 
do Estado conrmou que 
ele já está no Centro de 
Detenção Provisória do 
município. O reportagem 
tentou contato com a defe-
sa do suspeito, mas ainda 
não obteve retorno. O espa-
ço segue aberto.

MPES DENUNCIOU 
SUSPEITO EM 

FEVEREIRO DESTE 
ANO

O Ministério Público 
d o  E s p í r i t o  S a n t o 
(MPES) ofereceu denún-
cia à Justiça contra o sus-
peito de assassinar o pro-
fessor de capoeira. 

O MPES, por meio da 
Promotoria de Justiça de 
Conceição da Barra, soli-

citou que Tiago Passos 
Viana seja submetido a 
julgamento pelo Tribunal 
Popular do Júri.

Ele foi denunciado pelo 
crime de homicídio, por 
motivo fútil. O Ministério 
Público também pediu à 
Justiça a prisão preventiva 
de Tiago. 

Para o MPES, ele come-
teu o homicídio por moti-
vo fútil, já que tinha uma 
rixa anterior com uma pes-
soa, de quem a vítima teria 
tomado as dores. Essa situ-
ação, segundo as investi-
gações, foi relatada pelo 
próprio denunciado, em 
um áudio enviado por apli-
cativo de celular. 

SOLTURA
Tiago chegou a ser pre-

so no dia 29 de dezembro, 
mas cou menos de um 
mês na prisão. Ele recebeu 
um alvará de soltura no 
último dia 26. O alvará foi 
concedido, pois a Justiça 
entendeu que, após passa-
dos 38 dias sem que o in-
quérito fosse concluído, o 
suspeito deveria ter a pena 
relaxada.

Um dia após o crime, 
Tiago se apresentou à polí-
cia junto com um advoga-
do. Ele confessou ter mata-
do o capoeirista, pois a víti-
ma teria quebrado um copo 
nele. Como o suspeito não 
foi encontrado em agran-
te e não havia mandado de 
prisão contra ele, Tiago foi 
ouvido e liberado.

VEREADORES SE REÚNEM COM PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Músico suspeito
de matar professor
de capoeira em
Itaúnas é preso

levava para São Mateus. 
Nesta terça, os policiais fo-
ram ao bairro Boa Vista, no 
mesmo município, e encon-
traram em agrante o em-
presário de 55 anos, venden-
do dez galões, cerca de 200 
litros, de óleo diesel para o 
homem de 62 anos.

“O fato foi percebido 
quando os motoristas que 
prestam serviço observaram 
que a média do consumo 
estava muito baixa e, ao dei-
xar o veículo no pátio, eles 

estavam sempre com o tan-
que cheio, mas quando a em-
presa ia fazer o serviço de 
limpeza e eles iam usar o 
veículo, constaram que o 
marcador de combustível 
estava baixo”, armou a 
titular da Delegacia de Polí-
cia (DP) de Jaguaré, delega-
da Gabriella Zache.

Os dois homens foram 
encaminhados à Delegacia 
Regional de São Mateus. O 
suspeito de 62 anos foi autu-
ado em agrante por recep-
tação e liberado para respon-
der em liberdade, após o re-
colhimento da ança arbi-
trada pelo delegado de plan-
tão. Já o empresário de 55 
anos foi autuado em agran-
te pelo crime de furto quali-
cado com abuso de con-
ança. Ele foi encaminhado 
ao Centro de Detenção Pro-
visória (CDP) de São Mate-
us.

SÃO MATEUS – Entre 
os compromissos em Vitó-
ria, uma reunião com a pre-
sidência da Assembleia Le-
gislativa e entrega de Moção 
pelos 130 anos do Tribunal 
de Justiça do Estado do Espí-
rito Santo.

DIÁLOGO NA MESA
O parlamento se fez pre-

sente no quarto ‘Diálogo na 
Mesa’, iniciativa da Assem-
bleia Legislativa de aproxi-
mação com os municípios. 
O presidente da Ales, Erick 
Musso, se reuniu com repre-
sentantes das cidades de São 
Mateus, Fundão, Guarapari 
e Baixo Guandu para con-
versar e propor ideias, vi-
sando implementações de 
políticas públicas nesse difí-
cil momento que afeta a eco-
nomia, abalada drastica-
mente pela pandemia da co-
vid, com o foco nas questões 
sociais. Representou o Exe-
cutivo mateense, o vice-
prefeito Ailton Caffeu.

Paulo Fundão avaliou 
como produtivo o encon-
tro. “Estivemos na Assem-
bleia Legislativa do Espíri-
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entregar a ele a Moção que 
nós aprovamos em plená-
rio, de 130 anos da justiça 
capixaba. É um novo tempo 
para este parlamento que 
segue fazendo história”, 
avaliou o presidente da Câ-
mara.

Além de Paulo Fundão, 
participaram das agendas 
da Câmara, os vereadores 
Adeci de Sena, Ciety Cer-
queira, Cristiano Balança, 
Delermano Suim, Carlinho 
Simião e Lailson da Aroei-
ra.

to Santo com o presidente 
Erick Musso e o prefeito de 
Vitória Lorenzo Pazzolini, 
em uma agenda positiva 
com intuito de estreitar os 
laços da Assembleia com a 
Câmara de São Mateus , e 
induvidosamente bons fru-
tos advirão desse diálogo 
alvissareiro”, disse Paulo 
Fundão.

HOMENAGEM AO 
TJES

Ainda na capital, os vere-
adores foram recebidos pe-

lo Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espíri-
to Santo, Desembargador 
Ronaldo Gonçalves de Sou-
za, para entrega da Moção 
pela Câmara, em homena-
gem à instalação da Corte 
Capixaba, que neste mês 
completou mais de um sécu-
lo de fundação.

Tivemos a honra de nos 
reunir com o presidente do 
Tribunal de Justiça do Esta-
do, o Desembargador Ro-
naldo Gonçalves de Sousa. 
Um encontro histórico para 

Agendas externas da Câmara, na capital do estado, marcaram a quarta-feira (21) do Legis-
lativo mateense, que esteve representado por uma comitiva de parlamentares, liderada pe-
lo presidente da Casa de Leis, Paulo Fundão.

Além dele, outro homem de 62 anos foi preso em flagrante no bairro Boa Vista, em 
São Mateus, com dez galões de óleo diesel.

Tiago Passos Viana, de 35 anos, tinha um man-
dado de prisão em aberto e foi preso após uma 
denúncia.
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RONALD COTTON
O norte-americano Ro-

nald Cotton foi processa-
do por estupro e roubo 
nos idos de 1985. O deta-
lhe é que ele tinha um áli-
bi: estar em outro lugar no 
momento do crime. A polí-
cia investigou esta alega-
ção - e a constatou falsa. 
Seguiram-se, então, uma 
condenação e a pena de 
prisão perpétua.

Uns dez anos depois 
Ronald Cotton conseguiu 
provar sua inocência atra-
vés de um exame de 
DNA. Mais um caso, po-
is, de erro judiciário. Cal-
cula-se, a propósito, que 
1% dos condenados este-
jam cumprindo pena in-
justamente nos EUA.

Alguém teve, no entan-
to, a curiosidade de estu-
dar o álibi apresentado. 
Anal, sendo inocente, 
por qual motivo teria ele 
se defendido através de 
uma mentira? Esta per-
gunta proporcionou uma 
descoberta fascinante, 
descrita recentemente 
pela revista britânica 
“Economist”.

Apurou-se que Ronald 
Cotton estava, sim, no 
lugar por ele indicado - 
porém uma semana an-
tes! Esta falha na memó-
ria foi, aliás, o fator deci-
sivo para sua condena-
ção. A partir daí dois pes-
quisadores recrutaram 51 
voluntários para uma ex-
periência. Ao longo de 
um mês todos eles tive-
ram registradas suas loca-
lizações a cada momento.

Encerrada a coleta de 
dados os pesquisadores 
aguardaram uma semana. 
E então começaram a per-
guntar a cada um dos par-
ticipantes onde estavam 
em dado momento. As 
respostas chocaram: esta-
vam incorretas em apro-
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Crônica
ESPÍRITO SANTO GANHA NOVA
OPÇÃO EM TELEFONIA MÓVEL

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

VITÓRIA – Dando se-
quência ao seu plano de ex-
pansão para 2021, após con-
cluir oferta pública via 
crowdfunding e levantar R$ 5 
milhões, a operadora móvel 
digital Fluke anuncia a sua 
chegada no Espírito Santo. 
Neste primeiro momento irá 
distribuir chips com o DDD 
027. A empresa - que tem co-
bertura de sinal em todo o 
território nacional - também 
começa distribuição em ou-
tros 5 estados brasileiros: Ala-
goas, Bahia, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.

A Fluke já no Distrito Fede-
ral, Goiás, Minas Gerais, Pa-
raná, Rio de Janeiro e São 
Paulo. A meta com a entrada 
destas novas localidades é 
dobrar o faturamento em ape-
nas dois meses.

"Acreditamos que 20% 
deste montante deverá vir de 
clientes destes estados que 
estamos inaugurando. Nossa 
aposta são os clientes que 
estão insatisfeitos com o aten-

dimento prestado por suas 
operadoras de telefonia tradi-
cionais. Segundo as estatísti-
cas, mais de 90 milhões de 
brasileiros trocam de opera-
dora anualmente e queremos 
aproveitar esta demanda com 
um serviço de qualidade, a 
um custo bem menor que as 
concorrentes, de maneira rápi-
da, prática e disponível para 
as pessoas", arma Marcos 
Antonio Oliveira Jr., CEO da 
Fluke.

Uma das apostas da Fluxe 
para conquistar este público 
nestas localidades é ser uma 
operadora digital sem "amar-
ras contratuais", ou seja, o 
usuário tem a liberdade de 
pedir ou reduzir dados, ad-
quirir pacotes mensais sem 
necessidade de assumir pla-
nos de delidade. "A ideia é 
que o usuário possa gerenciar 
seu próprio pacote de acordo 
com sua conveniência, fazen-
do sua gestão nanceira", 
arma Oliveira Jr.

Por enquanto, a operadora 
não vai distribuir chips com o 

DDD 028.

COMO FUNCIONA
Com um modelo de negó-

cio sem lojas físicas, ausência 
de call center e nenhuma buro-
cracia, a operadora móvel 
digital quer assegurar ao cli-
ente a oportunidade de conse-
guir trocar entre os pacotes 
fechados, que possuem vali-
dade de 30 dias, sem pagar 
multa. Todo o processo é feito 
pelo aplicativo, de forma 
100% digital e com um aten-
dimento simples e humaniza-
do.

Quando um cliente pede a 
portabilidade, por exemplo, 
tem seu pedido atendido em 
até 4 dias úteis "com o cance-
lamento da linha antiga auto-
maticamente", arma Olivei-
ra Jr.

Por ser uma MVNO (sigla 
em inglês para operadora de 
rede de celular virtual) usa a 
rede de uma operadora tradi-
cional, sem a necessidade de 
gastar com estrutura e manu-
tenção de antenas próprias. A 

operadora também conta com 
tecnologia 4G, com velocida-
de de download ilimitada nos 
planos personalizados.

Os chips da Fluke são gra-
tuitos e os clientes podem 
escolher entre os planos que, 
segundo a empresa, são bem 
mais acessíveis que os con-
correntes. Veja os pacotes 
disponíveis:

• 5 GB + ligações ilimita-
das + 50 SMS: R﹩ 39,99

• 10 GB + ligações ilimita-
das + 50 SMS: R﹩ 49,99

• 20 GB + ligações ilimita-
das + 50 SMS: R﹩ 99,99

• 30 GB + ligações ilimita-
das + 50 SMS: R﹩ 129,99

Em operação desde março 
de 2020, a operadora atua 
com um modelo de negócio 
100% digital e é uma das mai-
ores operadoras digitais do 
Brasil. Tem cobertura em to-
do o território brasileiro e 
após o aporte de investidores-
anjo, em meados de 2020, 
tem expandido a entrega de 
chips de forma constante.

ximadamente um terço 
das vezes.

Porém, mais há: em 
19% dos casos os partici-
pantes indicaram, com 
segurança, o dia correto 
da semana - mas erraram 
de semana! Em 8% dos 
casos estavam corretos 
quanto ao horário, porém 
errados quanto ao dia! 
Um contraste surpreen-
dente.

Partiu-se, então, para a 
análise dos ambientes em 
relação aos quais houve 
erro. Nova surpresa: as 
falhas de memória foram 
substancialmente maio-
res em relação a locais 
cujas propriedades acús-
ticas eram similares!

É quando passamos a 
perceber o quão pouco 
sabemos sobre nosso cére-
bro. Sobre as próprias ori-
gens de comportamentos 
aparentemente inexplicá-
veis. Até sobre a justiça.

Calcula-se que em tor-
no de 1,8 milhão de pesso-
as estavam presas nos 
EUA em meados de 2020. 
Apliquemos sobre este 
total o índice de 1% de 
erros judiciários. Serão 
18.000 presos. Dir-se-ia, 
com ares de conformismo, 
que erros são inerentes a 
qualquer processo huma-
no. Pode ser. Mas e se for 
você ou algum ente queri-
do seu a deles ser vítima?
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ANUNCIE
AQUI:
(27)

99900
2100

www.
FANOTICIAS

.com.br

COMUNICADO
GERAR SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI ME  CNPJ 23.057.678/0001-06, torna público que 
obteve da SEMMA, através do processo n° 0011800/2021, Licença de Regularização LAR N° 
019/2021 para atividade de Reparação, Retica ou manutenção de máquinas, aparelhos e 
equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivo, com pintura por 
aspersão, incluindo ocinas mecânias e  Triagem, desmontagem e armazenamento temporário de 
resíduos sólidos classe I (incluindo ferro velho) para  na localidade de Rua Projetada 03 n° 276 - 
Bairro LOTEAMENTO OURO NEGRO – SEAC São Mateus - ES.

COMUNICADO
“KIRMSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA”, torna público que Requereu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, através do Processo nº 6078/2021, a Licença Ambiental 
de Regularização - LAR, para Fabricação de peças, ornatos, estruturas e pré-moldados na 
localidade de Rua São Domingos do Norte, n° 392, Bairro Ayrton Senna, 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

E REGIÃO
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2003-2021
21 de abril

NOTCIAS
w w w . F A N O T I C I A S . c o m . b r
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