
O Governo do Espírito Santo anunciou, nesta sexta-feira (30), o novo mapa 
de risco da Covid-19, que terá vigência desta segunda-feira (2) até o próxi-

mo domingo (8).
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São Mateus 
soma 271 
mortes e 
permanece no 
risco baixo

CNI: Nove 
entre dez 
brasileiros 
afirmam não 
ter restrições 
às vacinas 
aplicadas

Guriri recebe 
Sessão 
Itinerante da 
Câmara no dia 
10 de agosto

Atividades e 
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esportivos 
estão liberados 
a partir de 
segunda-feira 
(02)

Casagrande 
participa da 
abertura oficial 
da Feira 
Sabores da 
Terra 2021

Concurso do 
BB prorroga as 
inscrições para 
4.480 vagas

Polícia civil e 
prefeitura 
lançam 
projeto para 
reduzir 
violência 
contra mulher
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SÃO PAULO – O imuni-
zante utilizado na vacinação 
contra covid-19 é uma ques-
tão fundamental para cerca 
de um décimo da população 
adulta brasileira. Pesquisa 
da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), feita em 
parceria com o Instituto 
FSB, indica que um em cada 
dez brasileiros deixaria de se 
vacinar se o imunizante uti-
lizado não for o preferido. 
Nove em dez brasileiros ar-
mam não ter restrições às 
vacinas aplicadas.

No levantamento, foram 
ouvidas 2 mil pessoas com 
mais de 16 anos de idade, 
nas 27 Unidades da Federa-
ção. As entrevistas foram 
feitas por telefone entre 12 e 
16 de julho. Dentre as pesso-
as ouvidas, havia tanto 
quem já tomou a vacina 
quanto quem ainda está na 
la de imunização.

Entre todos os entrevista-
dos, 23% disseram ter uma 
"vacina de preferência" con-
tra a covid-19. Outros 75% 
armaram não ter preferên-
cias. A margem de erro é de 2 
pontos porcentuais.

Popularmente, em espe-
cial nas redes sociais, as pes-
soas com preferências por 
determinados imunizantes 
têm sido apelidadas de "som-
meliers de vacina", uma alu-
são aos sommeliers de vi-
nhos em restaurantes sosti-
cados, prossionais respon-
sáveis pela prova e escolha 
dessas bebidas.

Atividades e eventos
esportivos estão
liberados a partir
de segunda-feira (02)

VITÓRIA – Com o 
intuito de facilitar o enten-
dimento dos municípios 
sobre as medidas sanitári-
as relacionadas à pande-
mia do novo Coronavírus 
(Covid-19) e graças ao 
avanço da vacinação no 
Espírito Santo e a redução 
no número de internações 
pela doença no Estado, a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer (Sesport) publicou 
uma portaria que trata da 
prática e dos eventos es-
portivos no Estado.

Publicada na edição do 
Diário Ocial do Estado, 
desta quarta-feira (28), a 
nova legislação passa a 
permitir atividades físicas 
e a realização de eventos 
ligados ao esporte em mu-
nicípios classicados no 
risco baixo e moderado, 
de acordo com o Mapa de 
Risco do Governo do Esta-
do, divulgado semanal-
mente. 

Todas as medidas trata-
das na portaria passam a 
ter validade na próxima 
segunda-feira (02) e fo-
ram divulgadas durante o 
evento “Mais Campeões”, 
realizado nessa terça-feira 
(27), no Palácio Anchieta, 
em Vitória. O secretário de 
Estado de Esportes e La-
zer, Júnior Abreu, cele-
brou a liberação e ressal-
tou a importância do ato.

“A decisão de retomar 
as atividades esportivas 
foi um ponto acertado com 
o governador Renato Casa-
grande e traz um pouco de 
luz para a população es-
portiva nesse momento 
tão difícil. Dessa forma, os 
municípios se sentirão 
mais seguros para retornar 

com as suas atividades, 
principalmente as que 
eram feitas junto com jo-
vens, como o projeto Cam-
peões de Futuro, tocado 
pelas prefeituras em par-
ceria com a Sesport”, con-
tou Júnior Abreu.

O secretário fez questão 
de salientar também o 
avanço da imunização em 
todo território capixaba. 
“Nós temos plena cons-
ciência de que essas libe-
rações só foram conquis-
tadas pelo avanço da vaci-
nação no Estado. O Espíri-
to Santo vem sendo um 
dos destaques positivos na 
imunização em nível naci-
onal”, completou.

EVENTOS 
ESPORTIVOS

A realização de eventos 
esportivos, assim como a 
entrada de público nos 
locais de competição, de-
verão seguir as orienta-
ções descritas na Portaria 
n° 013-R, da Secretaria da 
Saúde (Sesa), publicada 
no dia 23 de janeiro de 
2021.

Com esta liberação, a 
Sesport conrma também 
a realização dos Jogos 
Escolares do Espírito San-
to (JEES), a partir de se-
tembro. Principal compe-
tição estudantil do Esta-
do, os JEES serão realiza-
dos no Sesc de Guarapari, 
no formato bolha, para 
assegurar a segurança de 
todos os presentes. Mais 
detalhes sobre a competi-
ção, como formato de dis-
puta e prazo para inscri-
ção, será divulgado poste-
riormente, em momento 
oportuno.

ou "diminuiu muito".

SAÍDA PARA BARES E 
SHOPPINGS

Com o avanço da vacina-
ção contra covid-19, os brasi-
leiros estão se sentido mais 
seguros para frequentar esta-
belecimentos comerciais. A 
pesquisa mostra que 29% da 
população adulta sentia em 
julho medo "nenhum" de ir a 
bares e restaurantes. Em abril, 
o porcentual era de 21%. No 
caso de shoppings, 37% cita-
vam medo "nenhum" em ju-
lho, contra 24% em abril.

Os dados mostram que 
32% dos brasileiros adultos 
disseram em julho ter medo 
"nenhum" de frequentar o 
comércio de rua, contra 24% 
em abril. No caso das acade-
mias, o porcentual de julho 
foi de 38%, ante 26% em 
abril. Os supermercados são 
o ambiente mais amigável: 
41% citaram medo "ne-
nhum" em julho, ante 28% 
em abril.

EFEITOS NA 
ECONOMIA

A pesquisa da CNI e do 
Instituto FSB mostrou ainda 
que, em julho, 87% dos bra-
sileiros consideravam o efei-
to da pandemia sobre a eco-
nomia "muito grande" ou 
"grande". Em abril, o por-
centual era de 90%. Apenas 
2% dos brasileiros adultos 
consideram que a pandemia 
tem "nenhum" efeito sobre a 
economia.

CNI: NOVE ENTRE DEZ BRASILEIROS AFIRMAM
NÃO TER RESTRIÇÕES ÀS VACINAS APLICADAS

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

16º
25º Sensação

térmica: 16º/ 25º
Ventos: 20 km/h
UV: 4 moderado

A pesquisa da CNI e do 
Instituto FSB mostra que, 
apesar de 23% declararem 
ter uma "vacina de preferên-
cia", 90% armam que não 
deixariam de se vacinar se o 
imunizante apresentado não 
for o preferido. Uma parcela 
de 9%, no entanto, armou 
que deixaria de se vacinar; 
1% não respondeu ou não 
sabe.

Apesar de cerca de um 
décimo da população adulta 
apresentar restrições, o re-
sultado da pesquisa foi ava-
liado positivamente pela 
CNI. "O fato de o brasileiro 
aceitar tomar a vacina dis-
ponível nos deixa menos 
apreensivos, não só pela 
proteção individual, mas 
pelo benefício para toda a 
sociedade", disse o presi-
dente da CNI, Robson Bra-
ga de Andrade. "Sabemos 
que a vacinação em massa é 
fundamental para a retoma-

da econômica. E, quando 
falo em retomada, falo prin-
cipalmente em mais empre-
gos, mais renda e mais qua-
lidade de vida para a popu-
lação."

Entre os brasileiros, a per-
cepção predominante é de 
que o processo de vacinação 
no País segue "um pouco 
lento" ou "muito lento". O 
porcentual que avalia assim 
os esforços dos governos é 
de 62%. Em um levanta-
mento anterior, de abril, era 
de 83%. Na prática, a per-
cepção melhorou um pouco 
com o avanço mais recente 
da vacinação.

Conforme o levantamen-
to, 68% das pessoas acredi-
tam que o ritmo de vacina-
ção, comparado a um mês 
antes, "aumentou muito" ou 
"aumentou um pouco". Ou-
tros 20% disseram que "-
cou igual" e 10% armaram 
que "diminuiu um pouco" 

BRASÍLIA – A taxa de 
desemprego no país cou em 
14,6% no trimestre encerrado 

com o trimestre encerrado 
em maio do ano passado (ma-
is 2,1 milhões de desempre-
gados).

A população ocupada 
(86,7 milhões de pessoas) 
cresceu 0,9% em compara-
ção com o trimestre anterior 
(mais 809 mil pessoas em-
pregadas) e cou estável ante 
o trimestre encerrado em 
maio de 2020.

O nível da ocupação, que 
é o percentual de pessoas 
ocupadas na população em 
idade de trabalhar, chegou a 
48,9%, cando estável frente 
ao trimestre móvel anterior 
(48,6%) e caindo ante o tri-
mestre nalizado em maio de 
2020 (49,5%).

TAXA DE DESEMPREGO FICA EM 14,6%
NO TRIMESTRE ENCERRADO EM MAIO

em maio deste ano, segundo 
dados divulgados hoje (30) 
pelo Instituto Brasileiro de 

Geograa e  Estat ís t ica 
(IBGE). O índice é estável, 
em termos estatísticos, em 
relação ao trimestre imediata-
mente anterior (encerrado em 
fevereiro deste ano): 14,4%.

De acordo com os dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, houve uma 
alta, no entanto, na compara-
ção com o trimestre ndo em 
maio de 2020, quando a taxa 
era de 12,9%.

A população desocupada 
no trimestre encerrado em 
maio deste ano, chegou a 
14,8 milhões, ou seja, mante-
ve-se estável em relação ao 
trimestre anterior mas cres-
ceu 16,4% na comparação 

No levantamento, foram ouvidas 2 mil pessoas com ma-
is de 16 anos de idade, nas 27 Unidades da Federação.

O índice é estável em relação ao trimestre anterior: 
14,4%, diz IBGE.

A realização de eventos esportivos, assim como a 
entrada de público nos locais de competição, deve-
rão seguir as orientações.
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SÃO MATEUS – O Mu-
nicípio chegou a 13.103 ca-
sos conrmados nesta sexta-
feira (30). Ao todo, São Ma-
teus tem 47.647 casos noti-
cados, destes 23.023 foram 
descartados, 1.159 são sus-
peitos em investigação, 
10.330 foram encerrados, 
12.724 foram curados e há 
271 óbitos conrmados. O 
percentual de cura do Muni-
cípio é de 96,9% e o percen-

tual de letalidade é de 2,1%.
Dos casos suspeitos, 

1.133 estão em isolamento 
domiciliar e 26 em trata-
mento hospitalar.

O Governo do Estado 
apresentou no início da noite 
(30), o 66º Mapa de Risco 
Covid-19 e tem validade até 
o próximo domingo dia 08. 
São Mateus vai permanece 
por mais uma semana no 
risco baixo.

SÃO MATEUS – A Pre-
feitura de São Mateus, em 
parceria com a Polícia Civil 
do Espírito Santo (PCES), 
lançou nesta quinta-feira 
(29) o projeto “Homem que é 
Homem”, cuja nalidade é 
reduzir o índice e reincidên-
cia de violência contra a mu-
lher. O projeto foi idealizado 
por psicólogas, assistentes 
sociais e outros prossionais 
da PCES, e sua execução 
está vinculada à Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social.

“O projeto foca na violên-
cia no aspecto cultural e vai 
ser trabalhado através da edu-
cação. Não dá para o homem 
enfrentar esse problema sem 
reavaliar as suas ações. O 
projeto é uma semente que 
estamos lançando. Em ou-
tros lugares em que o projeto 
já atua, a reincidência é bai-
xa, o homem tende a não vol-
tar a cometer novamente a 
violência” – exemplicou a 
coordenadora da Seção de 
Projetos Educacionais, Pre-
venção e Estudo da Violên-
cia (SPEV), Natália Tenório 
Sampaio.

O programa é direcionado 
a homens que supostamente 
cometeram algum tipo de 
violência doméstica. A meto-
dologia de trabalho do proje-
to em São Mateus pretende 
realizar três ciclos, contendo 
oito encontros em cada ciclo, 
que irá acontecer nas quar-
tas-feiras, das 19h às 21h, 
com atividades como: rodas 
de conversa, palestras, dinâ-
micas de grupo, debates, 
apresentações de vídeos, en-
tre outras atividades.

“Nossa tolerância com a 
violência doméstica tem que 

ser zero. Defendo a Periferia, 
pois vim de lá, e foi lá que 
meu pai me ensinou que ho-
mem que é homem não bate 
em mulher. Minha mãe era 
tudo pra mim, nós não sería-
mos nada sem as mulheres” 
– destacou Daniel.

O prefeito lembrou ainda 
que o Município está doando 
ao Governo do Estado um 
terreno para a construção da 
sede própria da Delegacia de 
Polícia Civil, que abrigará a 
Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher.

A secretaria de Assistên-
cia Social, Marinalva Broe-
del, relatou a preocupação do 
prefeito Daniel especialmen-
te na defesa da mulher, da 

criança e do idoso. “Esse mo-
mento é histórico e vai fazer 
a diferença no Município, 
vamos trabalhar na preven-
ção e efetivar as políticas 
públicas. O compromisso do 
prefeito é garantir direitos e 
transformar realidades. Nos-
sa equipe está preparada e 
ativa para atender todas as 
demandas.”

Em 2020 o Centro de Refe-
rência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) 
de São Mateus recebeu da 
Delegacia de Polícia Civil 
cerca de 120 encaminha-
mentos de mulheres vítimas 
de violência doméstica. Nes-
te ano, até o mês de julho, já 
somam mais de 50 casos rece-

bidos. É nesse cenário que o 
Município adere ao projeto 
“Homem que é Homem”.

A solenidade contou tam-
bém com as presenças da ge-
rente de Proteção à Mulher, 
delegada Michelle Meira 
Costa; a delegada Cláudia 
Dematte de Freitas Coutinho; 
o superintendente de Polícia 
Regional Norte, delegado 
João Francisco Filho; repre-
sentando a Delegacia Especi-
alizada de Atendimento à 
Mulher de São Mateus, dele-
gada Gabriela Zaché dos San-
tos; representando a 18ª Dele-
gacia Regional de São Mate-
us,  Delegado Leonardo 
Aksacki Malacarne; secretá-
rios municipais e vereadores.

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo anunciou, 
nesta sexta-feira (30), o no-
vo mapa de risco da Covid-
19, que terá vigência desta 
segunda-feira (2) até o pró-
ximo domingo (8).

Dos 78 municípios capi-
xabas, 73 estão classicados 
em risco baixo e cinco em 
risco moderado. Não há mu-
nicípios classicados em 
risco alto e extremo.

As cidades em risco mo-
derado são Alto Rio Novo, 
Governador Lindenberg, 
Ibiraçu, Rio Novo do Sul e 
Santa Teresa. Os outros 73 
municípios estão em risco 
baixo.

CLASSIFICAÇÃO:
Risco baixo: Afonso 

Cláudio, Água Doce do Nor-
te, Águia Branca, Alegre, 
Alfredo Chaves, Anchieta, 
Apiacá, Aracruz, Atílio Vi-
vácqua, Baixo Guandu, Bar-
ra de São Francisco, Boa 
Esperança, Bom Jesus do 
Norte, Brejetuba, Cachoeiro 
de Itapemirim, Cariacica, 
Castelo, Colatina, Concei-

ção da Barra, Conceição do 
Castelo, Divino de São Lou-
renço, Domingos Martins, 
Dores do Rio Preto, Ecopo-
ranga, Fundão, Guaçuí, Gua-
rapari, Ibatiba, Ibitirama, 
Iconha, Irupi, Itaguaçu, Ita-
pemirim, Itarana, Iúna, Ja-
guaré, Jerônimo Monteiro, 
João Neiva, Laranja da Ter-
ra, Linhares, Mantenópolis, 
Marataízes, Marechal Flori-
ano, Marilândia, Mimoso do 
Sul, Montanha, Mucurici, 
Muniz Freire, Muqui, Nova 
Venécia, Pancas, Pedro Ca-
nário, Pinheiros, Piúma, 
Ponto Belo, Presidente Ken-
nedy, Rio Bananal, Santa 
Leopoldina, Santa Maria de 
Jetibá, São Domingos do 
Norte, São Gabriel da Palha, 
São José do Calçado, São 
Mateus, São Roque do Ca-
naã, Serra, Sooretama, Var-
gem Alta, Venda Nova do 
Imigrante, Viana, Vila Pa-
vão, Vila Valério, Vila Velha 
e Vitória.

Risco moderado: Alto 
Rio Novo, Governador Lin-
denberg, Ibiraçu, Rio Novo 
do Sul e Santa Teresa.

POLÍCIA CIVIL E PREFEITURA LANÇAM PROJETO
PARA REDUZIR VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

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

SÃO MATEUS SOMA 271 MORTES
E PERMANECE NO RISCO BAIXO

SÃO MATEUS – O pa-
trão suspeito de matar um 
funcionário com uma paula-
da na cabeça em São Mateus 
se apresentou à polícia com 
seu advogado, confessou o 
crime, alegando legítima 
defesa, e foi liberado. Se-
gundo informações da Polí-
cia Civil, o não encarcera-
mento ocorreu porque o sus-
peito não estava em situação 
agrancial e por estar contri-
buindo com as investiga-
ções.

O crime ocorreu no dia 20 
de julho e o homem se apre-
sentou dois dias depois. As 
informações foram conr-
madas na manhã desta quin-
ta-feira (29).

Segundo informações da 
Polícia Militar, houve um 
desentendimento entre o pa-
trão e o funcionário em uma 
fábrica de blocos. Testemu-
nhas contaram que o traba-
lhador tentou golpear o em-
presário com uma faca e aca-
bou atingido com uma paula-
da na cabeça.

De acordo com os relatos, 
o empresário chegou pela 
manhã à fábrica e foi acordar 
o funcionário, que morava no 
local de trabalho, pois estava 
em situação de rua e não ti-
nha onde viver. Neste mo-
mento, a vítima teria come-
çado a ofender o patrão, que 
teria pedido para que o ho-
mem deixasse o local, pois 
não aceitava esse tipo de tra-
tamento.

Testemunhas contaram 
ainda que o funcionário pe-
gou uma bicicleta e saiu da 
fábrica, mas retornou em 
seguida, pegou uma faca e 
partiu para cima do patrão, 
que tentou fugir, mas foi per-
seguido. O empresário con-
seguiu pegar um pedaço de 
madeira para se defender e 
deu um golpe na cabeça do 
funcionário quando ele ten-
tou lhe dar uma facada.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Sa-
mu) esteve no local, mas 
quando chegou, a vítima já 
estava sem vida.

Patrão confessa à polícia
que matou funcionário
em legítima defesa 

Ao todo, São Mateus tem 47.647 casos notificados, destes 
23.023 foram descartados, 1.159 são suspeitos em investi-
gação.

O projeto é uma semente que estamos lançando. Em outros lugares em que o proje-
to já atua, a reincidência é baixa, o homem tende a não voltar a cometer novamente 
a violência”, explicou Natália Tenório Sampaio.

ES tem 73 cidades em
risco baixo para Covid-19
e 5 estão no moderado
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SÃO MATEUS – Com a 
proposta de aproximar, cada 
vez mais, a Câmara de Verea-
dores e a população, o Legis-
lativo mateense aprovou nes-
ta terça-feira (27) a realização 
de Sessão Ordinária Itineran-
te no bairro Guriri, conrma-
da para acontecer no dia 10 de 
agosto, na escola Wallace Cas-
tello Dutra, no horário das 18 
horas.

A sessão foi solicitada pelo 
presidente da Casa de Leis, 
vereador Paulo Fundão, atra-
vés do requerimento nº 
013/2021, aprovado por una-
nimidade.

De acordo com o autor da 
solicitação a pandemia impe-
diu o Parlamento de realizar 
reuniões desta natureza no 
primeiro semestre deste ano. 
Esta será a primeira Sessão 
Itinerante a ser promovida pela 
nova legislatura da Câmara.

Em sua justicativa, o autor 
rearmou a premissa de que 
esta nova Câmara é a caixa de 
ressonância da sociedade e 
fundamentou sua proposta.

“Considerando que o arti-
go 80, inciso II, do Regimento 
Interno preceitua que a reque-
rimento de Vereador com 
aprovação pelo plenário, a 
última sessão ordinária do 
mês pode ocorrer em um bair-
ro ou distrito do Município, e 
que estamos no mês de julho – 

ES tem alerta para
queda de temperatura
até domingo

120 vagas em cursos
de formação continuada
para profissionais 
graduados 

VITÓRIA – Agosto vai 
começar com frio no Espírito 
Santo, pois as baixas tempera-
turas devem durar pelo menos 
até domingo (1º), quando ter-
mina o alerta do Instituto Naci-
onal de Meteorologia (Inmet) 
para o território capixaba.

De acordo com o Inmet, 
até domingo, todas as cidades 
do Espírito Santo estão em 
alerta para declínio da tempe-
ratura. Essa queda na tempe-
ratura pode ser maior do que 
5°C. O frio deve ser ainda 
mais intenso nas cidades de -
Apiacá, Bom Jesus do Norte e 
São José do Calçado, onde há 
outro alerta do Inmet para 
perigo de onda de frio.

PREVISÃO DE FRIO 
PARA O FIM DE SEMANA

De acordo com o Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper), no sábado 
(31), último dia de julho, a 
presença da umidade trazida 
pelos ventos costeiros contri-
bui para a presença de nuvens 
no Espírito Santo. A previsão 
é de chuva fraca em grande 
parte do Estado, com exceção 

das regiões Norte, Noroeste e 
nos trechos das regiões Sul e 
Serrana que fazem divisa com 
Minas Gerais. Há risco de 
geada na Região Serrana e 
nos trechos de altitude eleva-
da na Região Sul, em função 
do forte declínio de tempera-
tura. Os ventos devem soprar 
com até moderada intensida-
de no litoral capixaba.

No domingo (1º), primeiro 
dia de agosto, a presença da 
umidade trazida por ventos 
costeiros provoca chuva por 
toda a faixa litorânea do Esta-
do em alguns momentos do 
dia. Nas demais áreas do norte 
capixaba, chuva esparsa em 
alguns momentos. Não chove 
nas demais áreas do Espírito 
Santo e há risco de geada na 
Região Serrana e nos trechos 
de altitude elevada na Região 
Sul, em função do forte declí-
nio de temperatura.

Ao longo do m de sema-
na, as temperaturas vão variar 
entre 14 °C e 22 °C na Grande 
Vitória, e entre 6 °C e 19 °C 
nas regiões Sul e Serrana. Nas 
regiões Norte e Noroeste os 
termômetros vão car entre 
10 °C e 25 °C.

mesma liturgia para que a gen-
te possa mostrar à sociedade 
como é o nosso cotidiano e 
desmisticar o trabalho do 
legislador”, armou o chefe 
do Legislativo.

Na oportunidade, os mora-
dores do balneário de Guriri 
vão acompanhar a votação de 
projetos, apresentação de indi-
cações, moções e requeri-
mentos, além da Tribuna Li-
vre, um espaço democrático, 
dedicado ao uso da palavra 
por membros da sociedade.

a última sessão já ocorrerá em 
27 de julho, sendo que devido 
a pandemia não foi possível 
neste ano fazer sessão itine-
rante, bandeira desta legisla-
tura, com intuito de aproxi-
mar o parlamento da socieda-
de mateense, é extreme de 
dúvidas que a sessão ordiná-
ria solicitada se encaixa como 
uma luva no desiderato desta 
augusta Casa de Leis”.

PROXIMIDADE COM O 
CIDADÃO

Paulo Fundão frisou que 
levar os trabalhos do Legisla-
tivo à população mateense 
exprime a vontade popular, 
que tem voz nessa nova legis-
latura, exaltando a importân-
cia de estar perto das comuni-
dades. “A Sessão Itinerante 
tem justamente esse propósi-
to, de aproximar sempre mais 
o Legislativo e a sociedade. É 
um modelo de reunião que 
tem a mesma roupagem da 
sessão ordinária que conduzi-
mos no plenário, segue essa 

VITÓRIA – O Senai ES 
lança o Instrutor Trainee, pri-
meiro programa de trainee do 
Estado voltado para a Educa-
ção Prossionalizante. As 
inscrições vão até o dia 08 de 
agosto pelo site da Federação 
das Indústrias do Espírito San-
t o  ( F i n d e s ) :   n d e s .-
com.br/trabalhe-conosco. 

O Instrutor Trainee Senai 
foi desenvolvido pensando 
em quem acredita que a Edu-
cação é o melhor caminho 

Ensino Técnico na área com 
até 2 anos de formado, além 
de conhecimento no Pacote 
Ofce. A remuneração é de 
R$ 3.224,01. 

Já quem se candidatar para 
instrutores de Educação Pro-
ssional Técnica, deve ter 
Ensino Superior completo e 
técnico na área com até 2 anos 
de formado. Também é neces-
sário conhecimento no Pacote 
Ofce. A remuneração é de 
R$ 4.191,22. 

Durante todo o processo, 
que tem duração de 12 meses, 
o trainee será acompanhado 
por um mentor em todo o pro-
cesso. 

COMO SE CANDIDATAR 
As inscrições devem ser 

realizadas exclusivamente 
através do site da Findes. Ao 
acessar o site, o candidato 
deve ir até a seção "Trabalhe 
Conosco". Para se inscrever, é 
obrigatório o cadastro do cur-
rículo após candidatura à va-
ga. Para candidatos já cadas-
trados no Banco de currículos 
da empresa, será necessária a 
atualização do cadastro e, 
posteriormente, clicar no link 
"Trabalhe Conosco – Cadas-
tre seu currículo – Painel de 
Vagas", acessar a vaga que 
deseja se inscrever e clicar em 
Candidatar. 

para mudar realidades. As 
oportunidades são para ins-
trutor de Educação Prossio-
nal Básica em Automação, 
Metalmecânica ou Elétrica; e 
instrutor de Educação Pros-
sional Técnica em Automa-
ção, Metalmecânica, Elétrica 
e Tecnologia da Informação.  

Todas as vagas são para 
atuação na Grande Vitória. A 
carga horária do programa é 
de 40 horas e, além da remu-
neração, os candidatos terão 

benefícios como plano de 
saúde, ticket refeição e vale 
transporte. Não é necessário 
ter experiência em docência. 

VAGAS 
Ao todo, são oito vagas. 

Sendo cinco para instrutor 
trainee técnico e cinco para 
instrutor trainee básico. Para 
se candidatar a vaga de instru-
tor de Educação Prossional 
Básica, o interessado deve ter 
Ensino Médio completo e 
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GURIRI RECEBE SESSÃO ITINERANTE
DA CÂMARA NO DIA 10 DE AGOSTO

As oportunidades são para instrutor de Educação Profissional Básica em Automa-
ção, Metalmecânica ou Elétrica; e instrutor de Educação Profissional Técnica em 
Automação, Metalmecânica, Elétrica e Tecnologia da Informação.  

A sessão foi solicitada pelo presidente da Casa de Leis, vereador Paulo Fundão, atra-
vés do requerimento nº 013/2021, aprovado por unanimidade.

O tempo começou a mudar nesta quinta-feira (29) 
no Estado; frio deve ser ainda mais intenso nas ci-
dades de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do 
Calçado, onde há outro alerta do Inmet.

VITÓRIA – Estão abertas, 
até o dia 2 de agosto, as inscri-
ções do processo seletivo de 
formação continuada gratuito 
para prossionais do Espírito 
Santo que já tenham um di-
ploma de graduação.

Ao todo, 120 vagas estão 
sendo oferecidas. Os interes-
sados podem optar pelos cur-
sos de “Design Thinking para 
Educadores”, “Informática na 
Educação: Novas Mídias” e 
“Programação Neurolinguís-
tica – PNL”.

Os cursos estão sendo ofer-
tados pelo governo estadual 
por meio do programa Quali-
car ES.

Com carga horária total de 
200 horas, todos eles são semi-
presenciais: enquanto 184 
horas devem ser cumpridas à 
distância, as outras 16 horas 
são presenciais.

Os encontros presenciais 
acontecem no Centro Estadu-
al de Educação Técnica 
(CEET) Vasco Coutinho, em 
Vila Velha, respeitando a ma-
triz de risco do estado e os 
protocolos sanitários contra a 

Covid-19.
Já as aulas virtuais, aconte-

cem no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), cujo 
acesso também é realizado 
pelo site do programa.

As inscrições podem ser 
realizadas no site do programa 
Qualicar ES.

Os candidatos devem pre-
encher uma cha de inscrição 
e enviar os seguintes docu-
mentos digitalizados: carteira 
de identidade ou documento 
similar com foto (frente e ver-
so) e diploma de graduação ou 
declaração de colação de 
grau, com data válida, em 
Instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação.

Em caso de dúvidas ou 
problemas com a inscrição, o 
candidato deverá entrar em 
contato com o suporte pelo e-
m a i l  s e c t i d e s . s u p o r t e-
.es@gmail.com.

Os candidatos que atende-
rem às normas do edital serão 
classicados conforme a 
ordem de inscrição. A relação 
dos classicados e suplentes 
será publicada no site no dia 6 
de agosto de 2021.
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BRASÍLIA – As inscri-
ções do concurso Banco do 
Brasil para Escriturário fo-
ram prorrogadas. Agora, 
segundo a reticação, é 

possível se registrar até o 
dia 07 de agosto de 2021.

A reticação ainda alte-
rou outros detalhes para a 
perícia médica dos candida-
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VITÓRIA – A sena-
dora Rose de Freitas 
(MDB-ES) iniciou trata-
tivas junto ao Ministério 
da Educação (MEC) para 
assegurar recursos que 
garantam o fortalecimen-
to da assistência estudan-
til da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo 
(UFES). Para que isso 
aconteça, uma das possi-
blidades é suplementar o 
orçamento da instituição 
por meio de um projeto 
de lei (PLN), que poderá 
ser enviado para aprova-
ção do Congresso.

O assunto foi tratado 
em reunião remota, nesta 
quinta-feira (29), com o 
reitor da Ufes, Paulo Var-
gas, o ministro interino, 
Victor Godoy Veiga, téc-
nicos do MEC e a sena-
dora capixaba.

Os estudantes cadas-
trados no programa de 
assistência estudantil da 
UFES têm acesso a auxí-
lios moradia, transpor-
te, alimentação (des-
contos de 50% ou 100% 
no valor da refeição dos 
restaurantes universitá-
rios), aquisição de mate-
rial de consumo e inclu-
são da pessoa com de-
ciência.

De acordo com a Ufes, 
atualmente seis mil alu-
nos são assistidos e cerca 
de dois mil estão sem 
acesso ao programa devi-
do ao contingenciamento 
de recursos da Educação.

Na reunião, o reitor da 
universidade explicou 
que a preocupação é evi-
tar a evasão de estudantes 
e garantir o atendimento 
integral aos atuais e no-
vos alunos. “O nosso pro-
grama de assistência está 
bastante precário e uma 
boa parte dos estudantes 
está fora do programa. 
Precisamos incluir novos 
estudantes e manter o 

atendimento nos anos 
subsequentes”, pontuou.

S u b s e c r e t á r i o  d o 
MEC, Adalton Rocha de 
Matos garantiu empenho 
para atender o pedido. 
“Compreendemos perfe-
itamente a demanda. A 
situação orçamentária 
não está fácil de ser resol-
vida. Temos tratado com 
o Ministério da Econo-
mia e a Casa Civil acerca 
dessas complementações 
no Orçamento e não sabe-
mos em qual PLN virá. 
Temos nos esforçado no 
sentido de buscar mais 
recursos e fazer econo-
mia para priorizar a rede 
(universidades e institu-
tos federais). Inicialmen-
te, vamos buscar o des-
bloqueio de todo o Orça-
mento”, explicou.

Prioridade – Presiden-
te da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) do 
Congresso Nacional, Ro-
se reiterou seu apoio às 
demandas da UFES e avi-
sou: a educação será tra-
tada como prioridade na 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2022. “O nos-
so reitor está brigando 
por uma série de coisas. 
Quero construir um Orça-
mento novo e, para isso, 
o MEC tem de estar pre-
parado para oferecer no-
vos horizontes. É esse o 
caminho que vamos tri-
lhar”, armou.

A parlamentar disse 
ainda que, “tudo que 
construirmos, vamos 
construir dialogando". 
"Temos de entender a 
prioridade das universi-
dades e vamos distribuir 
planejadamente com o 
Ministério da Economia. 
Isso está acordado com 
os membros da comis-
são. Não é para deixar-
mos a educação na mão 
de jeito de nenhum”, ar-
mou.

CASAGRANDE PARTICIPA DA ABERTURA
OFICIAL DA FEIRA SABORES DA TERRA 2021

Senadora Rose reúne
MEC e UFES por
recursos para a
assistência estudantil

tos PcDs e alguns procedi-
mentos técnicos de respon-
sabilidade do Banco do Bra-
sil. 

O edital n° 01/2021 do 

concurso Banco do Brasil já 
havia sido reticado anteri-
ormente. Houve mudanças 
apenas no quadro de vagas 
por unidade da federação, 
mas sem alteração do total 
de postos ofertados.

Nó Espírito Santo são 26 
vagas imediatas e 18 cadas-
tros. O certame do Banco do 
Brasil disponibiliza vagas 
na carreira de Escriturário, 
que está dividida em dois 
cargos: Agente de Tecnolo-
gia e Agente Comercial.

A seleção está sob a res-
ponsabilidade da banca Ces-
granrio e possui, como vi-
mos na listagem acima, 
2.240 vagas para contrata-
ção imediata e 2.240 vagas 
para cadastro reserva, tota-
lizando 4.480 oportunida-
des.

Vale ressaltar que, dentro 
do total ofertado no concur-
so BB, já estão reservadas 
oportunidades para pessoas 
com deciência (PcD) e 
candidatos negros.

VITÓRIA – O governa-
dor do Estado, Renato Casa-
grande, participou da aber-
tura ocial da Feira Sabores 
da Terra 2021, que vai até o 
próximo domingo (1º) na 
Praça do Papa, em Vitória. A 
feira tem entrada gratuita e 
vai possibilitar ao visitante 
fazer um tour gastronômico 
e cultural pelos sabores e 
belezas do Espírito Santo. 
São mais de 300 expositores 
que fazem parte da Agricul-
tura Familiar, mas também 
da Economia Solidária, Mi-
croempreendedor Individu-
al (MEI) e do Artesanato 
Capixaba.

“Quero cumprimentar 
todos os empreendedores 
que estão expondo aqui. É 
uma alegria ter a oportunida-
de de estar aqui. Estamos 
seguindo todos os cuidados 
e seguindo os protocolos de 
biossegurança para que as 
feiras possam ser retomadas. 
Não tem sido um período 
fácil. A organização de even-
tos deste porte cou parali-
sado por muitos meses. Mas 
com a ajuda de todos, vamos 
continuar avançando no con-
trole da pandemia para que a 
gente possa realizar feiras 
como essa, que são uma 
oportunidade de bons negó-
cios para os empreendedo-
res e artesãos”, armou o 
governador.

Para o diretor-presidente 
da Agência de Desenvolvi-
mento de Micro e Pequenas 
Empresas do Espírito Santo 
(Aderes), Alberto Farias 
Gavini Filho, a feira é uma 
grande oportunidade para o 
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A retificação ainda alterou outros detalhes para a perícia médica dos candidatos 
PcDs.

tem apoio do Governo do 
Estado, por meio da Aderes, 
do Sebrae e do Serviço Naci-
onal de Aprendizagem Rural 
(Senar). O evento tem entra-
da gratuita e funciona de sex-
ta-feira a sábado até às 22h e 
no domingo vai até 18h. No 
nal de semana, a abertura 
da feira ocorre às 10h.

SERVIÇO:
Feira Sabores da Terra 2021
Dias e Horários: Quinta-
feira e sexta-feira: 16h às 
22h / Sábado: 10h às 22h / 
Domingo: 10h às 18h
Local: Praça do Papa (Av. 
Nossa Sra. dos Navegantes, 
bairro Enseada do Suá - Vitó-
ria)

empreendedor do Estado 
para vender seus produtos e 
divulgar o seu trabalho para 
milhares de pessoas. “Possi-
bilitando o aumento da rece-
ita do empreendedor e per-
mitindo a manutenção do 
seu negócio. São cerca de 
300 expositores, mas são 
mais de 700 empreendedo-
res atendidos”, reforçou.

Também participaram da 
visita, a vice-governadora 
Jacqueline Moraes; o secre-
tário de Estado de Inovação 
e Desenvolvimento, Tyago 
Hoffmann; e o superinten-
dente do Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas do Espírito Santo (Se-
brae/ES), Pedro Rigo.

O evento segue todas as 
normas sanitárias estabele-
cidas na Portaria Nº 198-R, 
da Secretaria da Saúde (Se-
sa), que normatiza as regras 
aplicadas em eventos corpo-
rativos, acadêmicos, técni-
cos e cientícos, além de 
sociais, entre outros, propor-
cionando segurança para os 
empreendedores e visitan-
tes. No local, foram instala-
dos dispensers de álcool em 
gel 70% e pias para higieni-
zação das mãos durante todo 
o percurso do evento. Além 
disso, a feira conta ainda 
com percurso em sentido 
único, além da obrigatorie-
dade do uso de máscaras.

A Feira Sabores da Terra 

É uma alegria ter a oportunidade de estar aqui. Estamos seguindo todos os cuida-
dos e seguindo os protocolos de biossegurança para que as feiras possam ser reto-
madas, disse Casagrande.

Como presidente da Comissão Mista de Orça-
mento do Congresso, Rose quer fortalecer pro-
grama que atende a estudantes carentes e re-
força que lei orçamentária anual de 2022 vai 
priorizar a educação.
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O TEMPO PERDIDO
No início do século 

passado algum intrépido 
julgador decidiu datilo-
grafar suas sentenças, ao 
invés de escrevê-las à 
mão. Foi duramente criti-
cado pelo ‘mundo das 
leis’ - anal, como saber-
se se os textos eram mes-
mo dele? Chegou a ter 
decisões anuladas por 
conta disso.

Nos idos de 1990 um 
outro impetuoso magis-
trado decidiu incorporar 
à sua rotina de trabalho 
um certo equipamento 
denominado ‘computa-
dor’. Foi objeto de ácidas 
críticas pelo ‘mundo das 
leis’ - ao m do cabo, 
como conar-se a sorte 
de um ser humano a uma 
máquina desprovida de 
sentimentos? Também 
neste caso decisões fo-
ram cassadas.

Chegamos  ao  ano 
2000, quando alguns inca-
utos sugeriram que os 
processos judiciais pas-
sassem a ser arquivos de 
computador. Foram vio-
lentamente criticados 
pelo ‘mundo das leis’ - 
uma medida absurda, sus-
tentou-se então.

Mais ou menos na mes-
ma época sugeriu-se a 
gravação de alguns pro-
cedimentos, buscando-se 
ganhos em velocidade e 
delidade. As reações, 
uma vez mais, foram in-
tensas: como abandonar-
mos a prática secular dos 
ditados, transcrições, as-
sinaturas e termos?

Dez anos depois al-
guém no Poder Judiciá-
rio teve a ideia de ofere-
cer atendimento através 
de videoconferência. Só 
faltou ser alvo de lincha-
mento em praça pública - 
nosso ‘mundo das leis’ 
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Crônica
CONTA DE LUZ VAI FICAR MAIS
CARA A PARTIR DE AGOSTO

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

SÃO PAULO – Depois do 
reajuste da bandeira verme-
lha da conta de luz, que come-
çou a vigorar a partir de junho 
e teve reexo de 5,5% em 
média na fatura, os consumi-
dores capixabas podem se 
preparar para um novo im-
pacto no bolso nos próximos 
meses.

A EDP, principal concessi-
onária do Estado, com 1,6 
milhão de unidades consumi-
doras atendidas, deve divul-
gar seu reajuste tarifário anu-
al até o dia 7. No ano passado, 
o aumento foi de 8,2%, em 
média.

Neste ano, de acordo com 
fontes do setor elétrico, o au-
mento deve superar 10%, con-
siderando o reajuste de custos 
de geração e transmissão em 
todo o País, causado pela cri-
se hídrica. Um dos que preve-
em isso é o presidente do Sin-
dicato da Indústria de Energia 
do Estado (Sinerges), Carlos 
Sena. 

Concessionárias que aten-
dem 14 estados já deniram 

seu percentual de reajuste 
anual, sendo o maior deles 
registrado em São Paulo, com 
impacto de 15,29%, em mé-
dia. “Esse reajuste vai incor-
porar alguns dos aumentos de 
preços percebidos nos últi-
mos 12 meses. A expectativa 
é de um reajuste de dois dígi-
tos”, armou Sena.

Além disso, na última se-
mana, o Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS) 
emitiu um alerta sobre o cená-
rio de grave crise hídrica nos 
reservatórios de hidrelétricas, 
sinalizando que a capacidade 
de geração de energia no País 
poderá ser levada ao seu limi-
te em novembro, época em 
que é esperado o início da tem-
porada úmida.

Apesar de o comunicado 
do ONS armar que não há 

risco de desabastecimento, 
para o especialista, pode ha-
ver interrupções pontuais — 
ou seja, apagões.

“O nível dos reservatórios 
está análogo a 2015, mas na-
quela época o País enfrentava 
recessão, o que é diferente de 
hoje, quando há crescimento 
da demanda e estamos com o 
mesmo nível. O estresse do 
sistema será grande, e começa 
a ter comprometimento da 
capacidade”, disse o presi-
dente do Sinerges.

Sena ainda vê possibilida-
de de racionamento de ener-
gia durante o verão. “Mas, se 
for acontecer, será depois de 
dezembro”, frisou.

Apesar do cenário incerto, 
segundo o especialista, não há 
espaço no mercado energético 
para mais reajustes de bandei-
ra tarifária neste ano. “A não 
ser que o governo determine 
um ajuste extraordinário, co-
mo ocorreu em 2001, para 
cobrir os custos das concessi-
onárias com os apagões”, com-
pletou.

prontamente deniu ser 
aquela uma prática indig-
na.

Estes foram exemplos 
que encontrei ao longo 
de mais de três décadas 
de caminhada pelo tão 
reacionário ‘mundo das 
leis’. Um mundo em cri-
se e já insustentável - po-
rém, ainda preso ao pas-
sado.

Lanço,  agora ,  um 
olhar ao presente. Nin-
guém, no ‘mundo das 
leis’, sequer cogita de 
voltar ao tempo dos tex-
tos manuscritos - todos 
estão satisfeitos com se-
us computadores. Advo-
gados e partes já podem 
ser atendidos via video-
conferência, com imenso 
ganho de tempo e dinhei-
ro. Hoje quem ainda não 
aderiu ao denominado 
‘processo eletrônico’ es-
tá arrependido e buscan-
do recuperar o atraso. O 
registro eletrônico de 
atos já é rotina.

Porém… quanto tem-
po perdido! Quantos idea-
listas desestimulados! 
Quanto mal causado por 
conta de atrasos mil! Qu-
anto desperdício de re-
cursos! Será que pelo me-
nos aprendemos a lição? 
Contemplo o ‘mundo das 
leis’. E percebo que não - 
continuamos justican-
do a grave advertência de 
Émile de Girardin, no 
sentido de que “todos 
falam de progresso, mas 
ninguém sai da rotina”.

Depois do aumento da chamada bandeira vermelha, ago-
ra tarifa básica vai subir para 1,6 milhão no Estado. A 
previsão é acima de 10%

SINTOMAS DA COVID PODEM SE
CONFUNDIR COM OS DE GRIPE E RESFRIADO

SÃO PAULO – No inverno 
e com o tempo seco é comum o 
aumento de episódios de doen-
ças respiratórias, como gripe, 
resfriado, sinusite e rinite.

Alguns sintomas, como a 
dor de garganta, podem estar 
presentes em todas essas doen-
ças, assim como nos quadros 
de infecção pelo coronavírus.

A dor de garganta se dá pelo 
acometimento da mucosa e 
pelo fato de a secreção do nariz 
pingar na faringe.

Em tempos de Covid-19, é 
comum que os pacientes pro-
curem um médico ao menor 
sintoma de doença respirató-
ria, até mesmo quando se trata 
de um simples resfriado.

"O que a Covid-19 tem mui-
to mais frequente do que qual-
quer virose é que acomete o 
pulmão e leva a insuciência 
respiratória grave com maior 
frequência", explica Luís Fer-
nando Camargo, professor da 
Faculdade Israelita de Ciência 
da Saúde Albert Einstein e in-
fectologista do Hospital Israe-
lita Albert Einstein.

"Vemos coisas que não são 
observadas nas outras doen-
ças, como os eventos de trom-
bose, lesão da via aérea com 
pneumotórax, embolia de pul-
mão, sintomas neurológicos e 
sequelas de longo prazo. A 
Covid-19 é uma virose respira-
tória como qualquer outra, 
mas a falta de imunidade leva a 
casos mais graves. As taxas de 
mortalidade e de complicação 
são bem maiores", completa.

A reportagem explica a dife-
rença entre a Covid-19, gripe, 
o resfriado, a sinusite e a rinite.

GRIPE
É uma infecção causada 

pelo vírus inuenza Acomete a 
via respiratória -nariz, seio da 

A vacina contra o vírus in-
uenza reduz o risco de com-
plicações respiratórias e de 
pneumonia. São necessárias 
duas semanas para que o imu-
nizante comece a fazer efeito.

A ação acontece sempre no 
outono para oferecer proteção 
no inverno, quando ocorre 
maior circulação do vírus.

Como os vírus da gripe têm 
diferentes mutações e varian-
tes, é necessário o desenvolvi-
mento a cada ano de novas 
vacinas especícas para a cepa 
em circulação.

A vacinação contra o coro-
navírus teve início em 2021.

Alguns especialistas acre-
ditam que, como se trata de um 
vírus respiratório, a imuniza-
ção deverá passar a ocorrer 
anualmente.

O estado de São Paulo supe-
rou nesta quinta-feira (29) a 
marca de mais de 10 milhões 
de pessoas com esquema vaci-
nal completo contra a Covid-
19, composto por duas doses 
no caso dos imunizantes do 
Butantan/Coronavac, Fio-
cruz/Astrazeneca/Oxford e da 
Pzer, ou por dose única da 
Janssen.

São 9 milhões de vacinados 
com a segunda dose e 1 milhão 
com a dose única. O balanço 
também aponta mais de 26 
milhões de aplicações de pri-
meira dose.

Os dados indicam que 
76,9% da população adulta 
residente no estado já recebeu 
ao menos uma dose da vacina.

Como as duas campanhas 
de vacinação -contra a gripe e 
a Covid-19- coincidem, a ori-
entação é priorizar a vacina 
contra a Covid-19 e respeitar o 
intervalo mínimo de 14 dias 
entre quaisquer das doses das 
duas vacinas.

face, traqueia e pulmão- em 
uma intensidade muito maior 
do que um resfriado Sintomas: 
coriza, espirros, dor de gargan-
ta, dor de cabeça, tosse e febre 
alta Se não forem tratados, os 
quadros gripais podem evoluir 
para infecção bacteriana e pne-
umonia Oseltamivir, comerci-
alizado sob a marca Tamiu, é 
um antiviral usado no trata-
mento de gripe por inuenza; o 
medicamento é distribuído nos 
postos de saúde a pacientes 
com prescrição médica

RESFRIADO
Infecção viral no nariz e na 

garganta, mas sem gravidade 
Também é causado por vírus; 
mais comumene pelo rinoví-
rus Sintomas: coriza, espirros, 
dor de garganta, tosse, febre 
baixa e um pouco de cansaço 
Não há medicação especíca e 
geralmente melhora em pou-
cos dias; contra a congestão 
nasal, o ideal é usar soro sio-
lógico ou Rinossoro Camargo 
alerta para o cuidado com a 
automedicação: "Os remédios 
que secam o nariz e trazem a 
sensação de melhora, por 
exemplo, podem causar even-
tos adversos indesejáveis, co-
mo o aumento da pressão arte-
rial e de infecção bacteriana 
por acumular secreção nos 
seios da face”

SINUSITE
Qualquer infecção que afe-

ta o seio da face Causada por 
vírus que causam o resfriado 
comum e eventualmente o da 
gripe Sintomas: coriza, dor de 
garganta, febre, tosse, dor de 
cabeça e na maçã do rosto, 
mal-estar, cansaço, redução do 
olfato "Quase todas as sinusi-
tes são virais e muitas vezes as 
pessoas tomam antibióticos 

desnecessariamente. O uso de 
antibióticos é indicado se hou-
ver como complicação uma 
sinusite bacteriana", alerta 
Camargo

RINITE
Acomete a mucosa do nariz 

Sintomas: coriza, espirros, 
sangramento nasal, sensação 
de catarro, prurido no ouvido, 
dor de garganta e facial, altera-
ção no paladar, febre baixa e 
irritação nos olhos quando de 
fundo alérgico Geralmente, as 
crises não trazem complica-
ções Lavagem nasal, indicada 
para os casos acima

Na falta do soro siológico 
0,9%, prepare um soro caseiro: 
1 litro de água fervida ou ltra-
da, acrescida de duas colheres 
(chá) de sal e 1 colher (chá) de 
bicarbonato; coloque a solu-
ção em uma seringa com capa-
cidade para 20 ml e aplique

COVID-19
Infecção respiratória aguda 

causada pelo Sars-CoV-2, da 
família dos coronavírus, que 
pode levar à morte Sintomas: 
tosse seca, febre, dor no corpo, 
indisposição, perda de olfato e 
paladar, diarreia e dor de cabe-
ça e nas costas; no caso da vari-
ante delta, há sintomas pareci-
dos com os de um resfriado, o 
que inclui coriza e espirros 
com mais frequência A infec-
ção pelo coronavírus pode ser 
evitada com distanciamento 
físico, uso de álcool em gel e 
preferência por locais com 
ventilação natural, além da 
vacinação Para inuenza e 
coronavírus, há vacina É im-
portante que a população se 
vacine contra a gripe e contra a 
Covid-19. As duas vacinas são 
ofertadas pelo PNI (Programa 
Nacional de Imunização).
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº. 029/2021

PODER LEGISLATIVO

“APROVA O PARECER PRÉVIO 
00010/2020-1, PARECER 
TÉCNICO 00116/2020-1 E 
P A R E C E R  P R É V I O 
0 0 0 2 6 / 2 0 2 1 - 9  Q U E 
REPROVOU AS CONTAS DO 
EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO 
D E  S Ã O  M A T E U S - E S 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2016.”

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus - ES, 
Paulo Fundão, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o inciso IV 
do artigo 31 da Lei nº 
001/90, de 05 de abril de 
1990 – Lei Orgânica do 
Município de São Mateus FAZ 
S A B E R  q u e  a  C â m a ra 
Municipal aprovou e eu 
promulgo o seguinte:

Considerando o inteiro teor 
do s  Pa re ce re s  P r é v i o s 
0 0 0 1 0 / 2 0 2 0 - 1 , 
0 0 1 1 6 / 2 0 2 0 - 1  e 
00026/2021-9 (Recursos de 
Reconsideração), que indicam 
a manutenção de irregulari-
dades em desfavor e sob a 
responsabilidade do senhor 
Amadeu Boroto;
Considerando que após o 
contraditório e a ampla 
defesa naquela Corte de 
Contas, exercida inclusive com 
a apresentação de recurso de 
reconsideração;
Considerando que apesar de 
devidamente noticado para 
apresentação de justicativas 
em respeito ao princípio do 
contraditório e ampla defesa 
junto a Comissão de Finanças, 
este nada fez;
C o n s i d e r a n d o  q u e  a o 
analisar o parecer prévio nº 
055/2017 no item 1.4.2 - 
Descumprimento do limite 
legal com despesa de pessoal 
– Poder Executivo. Base Legal: 
alínea b, inciso III, do Artigo 
20, 22 e 23 da LC 101/2000 

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

(Item 7 do voto) -  contas do 
exercício de 2015 – rejeição, 
além de outra irregularidade 
impo r ta n t e  r e f e r e n t e  a 
previdência social;
Considerando que em análise 
aos pareceres prévios nº 
0 0 0 1 0 / 2 0 2 0 - 1 , 
0 0 1 1 6 / 2 0 2 0 - 1  e 
00026/2021-9 item 7.1.1 do 
RT e 2.3 – contas do exercício 
d e  2 0 1 6  ve r i  c a m o s  a 
repetição da mesma irregulari-
dade, demonstrando irrespon-
sabilidade e até mesmo dolo 
na conduta do Ex-Gestor, pois 
como dito, há uma repetição 
contumaz realçada nos últimos 
do i s  a no s  de  manda t o , 
tornando evidente ato de 
improbidade administrativa 
que deverá ser apurado pelas 
autoridades competentes;
Considerando que os atos 
ímprobos, irresponsáveis e 
desrespeitosos a lei praticados 
pelo Ex- Gestor conduziram o 
Município a um caos nanceiro, 
que seria ferozmente ampliado 
no caso de se ter por cessada 
as transferências voluntárias 
conforme dispõe o §2º do 
a r t i g o  3 1  d a  L e i  d e 
Responsabilidade Fiscal, o que 
evidencia prática de conduta 
dolosa ante a ausência de 
m e d i d a s  e f e t i va s  p a ra 
correção do descompasso na 
gestão da despesa de pessoal:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º. Ficam REPROVADAS as 
contas do senhor Amadeu 
Boroto, referente ao exercício 
de 2016, quando se encontra-
va no cargo de Chefe do Poder 
Executivo Municipal, nos termos 
contidos nos Pareceres Prévios 
0 0 0 1 0 / 2 0 2 0 - 1 , 
0 0 1 1 6 / 2 0 2 0 - 1  e 
00026/2021-9, todos do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo - TCEES.
Art. 2º. Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publica-
ção.

A r t .  3 º .  Revogam- se  a s 
disposições em contrário.

PAULO FUNDÃO
Presidente

EMENDA À LEI ORGÂNICA 
Nº 045/2021

PODER LEGISLATIVO

"ALTERA O ARTIGO 29 DA 
LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO 

MATEUS, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, DATADA 
DE 05 DE ABRIL DE 1990."

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus, no 
uso de suas prerrogativas, 
tendo em vista o que dispõe o 
§2º do Art. 54, da Lei nº 
001/90 de 05 de abril de 
1990 – Lei Orgânica do 
Município de São Mateus FAZ 
S A B E R  q u e  a  C â m a r a 
Municipal aprovou e a Mesa 
Diretora promulga a seguinte:

EMENDA À LEI ORGÂNICA:

Art. 1º. Fica alterado o artigo 
29 da Lei Orgânica do 
Município de São Mateus-ES, 
que passa a ter a seguinte 
redação:

Art. 29. O mandato da Mesa 
será de dois anos, admitida 
uma única reeleição para a 
mesma função.

Art. 2º. A presente Emenda à 
Lei Orgânica do Município de 
São Mateus entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as 
disposições em contrário.

PAULO FUNDÃO
Presidente

KACIO MENDES
Vice-Presidente

CIETY CERQUEIRA
1ª Secretária

DELERMANO SUIM
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – ES
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