
José Roberto e o ministro Tarcisio Gomes mostra a autorização para a fer-
rovia, ao lado dos deputados Evair de Melo e Soraya Manato.
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SÃO PAULO – Aproxi-
madamente um em cada dez 
adolescentes (13,2%) já se 
sentiu ameaçado, ofendido e 
humilhado em redes sociais 
ou aplicativos. Consideradas 
apenas as meninas, esse per-
centual  é  ainda maior, 
16,2%. Entre os meninos é 
10,2%. Os dados fazem parte 
da Pesquisa Nacional de Saú-
de do Escolar (PeNSE) 2019, 
divulgada hoje (10) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
graa e Estatística (IBGE). 

Ao todo, foram entrevista-
dos quase 188 mil estudan-
tes, com idade entre 13 e 17 
anos, em 4.361 escolas de 
1.288 municípios de todo o 
país. O grupo representa 11,8 
milhões de estudantes brasi-
leiros. A coleta dos dados foi 
feita antes da pandemia, en-
tre abril e setembro de 2019. 
A partir de 2020, com a sus-
pensão das aulas presenciais, 
o uso das redes sociais, até 
mesmo como ferramenta de 
estudos, foi intensicado. 

As agressões existem tam-
bém fora da internet, nas es-
colas, onde 23% dos estu-
dantes armaram ter sido 
vítimas de bullying, ou seja, 
sentiram-se humilhados por 
provocações feitas por cole-
gas nos 30 dias anteriores à 
pesquisa. Quando pergunta-
dos sobre o motivo de sofre-
rem bullying, os três maiores 
percentuais foram para apa-
rência do corpo (16,5%), 
aparência do rosto (11,6%) e 
cor ou raça (4,6%). 

Em relação à saúde men-
tal dos estudantes, metade 
(50,6%) disse se sentir muito 
preocupado com as coisas 
comuns do dia a dia. Um em 
cada  c inco  es tudantes 
(21,4%) armou que a vida 
não valia a pena ser vivida. 
Entre as meninas, esse per-
centual é 29,6% e, entre os 
meninos, 13%. 

IBGE: UM EM CADA DEZ ESTUDANTES
JÁ FOI OFENDIDO NAS REDES SOCIAIS

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS
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Os resultados mostram 
ainda insatisfação com o pró-
prio corpo. Menos da metade 
(49,8%) achava o corpo nor-
mal, 28,9% se achavam ma-
gros ou muito magros e 
20,6%, gordos ou muito gor-
dos.

VIOLÊNCIAS 
Em 2019, de acordo com a 

PeNSE, cerca 14,6% dos 
adolescentes, alguma vez na 
vida e contra a sua vontade, 
foram tocados, manipulados, 
beijados ou passaram por 
situações de exposição de 
partes do corpo. No caso das 
meninas ,  o  percentual 
(20,1%) é mais que o dobro 
do observado entre os meni-
nos (9%). Além disso, 6,3% 
dos estudantes informaram 
que foram obrigados a man-
ter relação sexual contra a 
vontade alguma vez na vida, 
sendo 3,6% dos meninos e 
8,8% das meninas.

A pesquisa mostra tam-
bém que quase um em cada 
dez adolescentes (10,6%) 
envolveu-se em lutas físicas 
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e 2,9%, em briga com arma 
de fogo. Dentro de casa, tam-
bém há relatos de violência - 
21% armaram ter sido agre-
didos pelo pai, mãe ou res-
ponsável alguma vez nos 12 
meses anteriores ao estudo. 

Esse cenário pode, de acor-
do com a PeNSE, ter se in-
tensicado na pandemia. “A 
pandemia trouxe grandes 
diculdades para os adoles-
centes do mundo todo. A fal-
ta de acesso à escola, além da 
signicativa perda de apren-
dizagem, pode signicar 
também a perda de proteção 
contra perigos como violên-
cia doméstica e abuso infan-
til ou até a perda da única 
refeição balanceada que ti-
nham. Tornou-se mais difícil 
para os adolescentes manter 
práticas de exercícios, inten-
sicando os quadros de desâ-
nimo, tristeza, ansiedade e 
ausência de amigos”, diz o 
estudo. 

INFRAESTRUTURA
A PeNSE traz também 

dados sobre a infraestrutura 
disponível para os estudan-
tes, tanto nas escolas quanto 
em casa. Os resultados mos-
tram que menos da metade 
(49,7%) dos alunos das esco-
las públicas tem computador 

em casa, enquanto entre os 
alunos das escolas privadas 
esse percentual é de 89,6%. 
Quase a totalidade (95,7%) 
dos alunos de escolas priva-
das tem aparelhos celulares. 
Entre os alunos de escolas 
públicas, esse percentual é 
82,2%. Entre os estudantes 
de escolas particulares, 
98,6% têm internet em casa. 
Entre os alunos de escolas 
públicas, 84,9%. 

A PeNSE mostra ainda 
que 61,5% dos estudantes de 
13 a 17 anos estudam em es-
colas com pia ou lavatório 
em condições de uso e que 
oferecem sabão para lava-
gem das mãos. Nas escolas 
privadas esse percentual che-
ga a 97,5% e, nas públicas, a 
55,4%. 

A pesquisa ressalta que a 
lavagem das mãos é reco-
nhecida como importante 
medida de saúde pública, por 
sua ecácia em reduzir a 
incidência de doenças infec-
tocontagiosas. Nas escolas, a 
importância da disponibili-
zação da estrutura necessária 
à lavagem é dupla: por ser 
um ambiente de aprendiza-
gem de hábitos saudáveis e 
pela própria prevenção de 
transmissão de doenças entre 
os alunos.

A bonificação faz parte de uma série de ações que o governo busca para tentar evitar apagões em 
horários de pico.

Educação Especial
receberá investimento
de quase R$ 9,5
milhões do Estado

VITÓRIA – O Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria da Educação 
(Sedu), investirá quase R$ 
9,5 milhões em ações para 
a Educação Especial, sen-
do destinados recursos 
para a Reestruturação Físi-
ca e Classe Hospitalar. A 
iniciativa faz parte do paco-
te de investimentos anun-
ciado no dia 30 de agosto 
deste ano. 

Serão feitas aquisições 
de materiais pedagógicos 
e equipamentos de acessi-
bilidade e de tecnologia 
assistiva para 427 escolas; 
aquisição de macas, cadei-
ra de banho e cadeiras de 
rodas para 101 escolas; e 
aquisição de notebook 
para a utilização com estu-
dantes nos atendimentos 
especializados, na sala de 
recursos e em sala de aula. 
O objetivo é garantir o dire-
ito do acesso, permanên-
cia e aprendizagem dos 
alunos da educação espe-
cial na escola, com inves-
timento de R$ 9,36 mi-
lhões. 

Já para a classe hospita-
lar, serão feitas aquisições 
de materiais pedagógicos e 
equipamentos de acessibi-
lidade e de tecnologia as-
sistiva, que garantam aos 
estudantes o direito ao tra-
tamento especial e à não 
interrupção do processo de 
escolarização, respeitando 
os limites impostos pela 
enfermidade e a rotina pro-
posta durante o tratamen-
to. É voltado para 300 estu-
dantes dos diversos muni-
cípios, com investimento 
de R$ 172 mil. 

“O investimento anun-
ciado foi um marco impor-
tante para a implementa-
ção da Política de Educa-
ção Especial do Estado do 
Espírito Santo, traduzindo 

a equidade na rede, o forta-
lecimento da aprendiza-
gem dos estudantes públi-
co-alvo da educação espe-
cial, como também o cum-
primento da Meta 4 do Pla-
no Nacional e Estadual de 
Educação”, disse a gerente 
da Assessoria de Educação 
Especial da Secretaria da 
Educação, Geovanne Ber-
ger.

Além do investimento 
na revitalização das salas 
de recursos multifunciona-
is, o Estado dará uma aten-
ção especial às classes hos-
pitalares, que, atualmente, 
atendem em regime educa-
cional hospitalar, a estu-
dantes de todos os municí-
pios do Estado, bem como 
de estados que fazem divi-
sa. 

Paralelo a essa ação de 
investimento nanceiro, a 
Assessoria de Educação 
Especial também está in-
vestindo em formação con-
tinuada de professores em 
atendimento educacional 
especializado, com oferta 
de dez mil vagas para os 
prossionais da Rede 
Estadual e municipal de 
Ensino. 

“O apoio é uma das 
ações estruturantes para a 
implementação da Política 
Estadual de Educação 
Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. É pre-
ciso promover boas práti-
cas e ações de acessibilida-
de, para garantir a inclusão 
escolar dos alunos da edu-
cação especial matricula-
dos em classes comuns de 
escolas regulares. Educa-
ção Inclusiva, só é possível 
ser efetivada 100%, se hou-
ver investimento nancei-
ro e de formação aos pro-
ssionais que atuam na 
modalidade”, enfatizou 
Berger.

A iniciativa faz parte do pacote de investimentos 
anunciado no dia 30 de agosto deste ano. 
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SÃO MATEUS – O Pre-
sidente da Asociação Brasi-
leira de Executivos de Lo-
gística e Atividades Portuá-
rias (Abelap) e da holding 
Petrocity, José Roberto Bar-
bosa da Silva salientou que 
a autorização para a cons-
trução da ferrovia de São 
Mateus a Ipatinga, assinada 
pelo Ministério da Infraes-
trutura, “é um projeto muito 
grande agora e vai causar 
uma grande transformação 
econômica, social e geográ-
ca em toda a região Norte 
do Espírito Santo e no Leste 
da Bahia”.

Barbosa deu mais deta-
lhes da ferrovia, que teve 
seu trecho, anteriormente 
previsto para ir até Sete La-
goas (MG), reduzido para 
420km por uma questão de 
estratégia e economicidade: 
“Não temos grandes obstá-
culos geográcos, o trecho é 
todo em planícies, o que re-
duz em muito os custos de 
implantação, além do fato 
de que 75% das cargas do 
range estar nesse trecho”.

A ferrovia será construí-
da com bitola larga (1,60 
metro), o que possibilitará 
velocidade e carga transpor-
tada 60% maiores do que o 
padrão histórico das ferrovi-
as brasileiras, de bitola es-
treita (1,0metro). Entretan-
to, haverá um terceiro trilho 
interno na estrada de ferro 
para possibilitar a conexão 
com a malha ferroviária na-
cional, implantada a partir 
do século XIX – o Barão de 
Mauá, grande patrono da 
implantação desse modal, 
foi quem teve a primeira 
autorização para construir 
uma ferrovia, em 1852, do 
Porto de Estrela, no fundo 
da baía da Guanabara, até 
Fragoso, na Raiz da Serra. 
Sua intenção era subir até 
Petrópolis e, posteriormen-
te, alcançar Minas Gerais e 
São Paulo.

SAL GEMA
Apenas dois parlamenta-

res capixabas – Evair de Me-
lo (PP) e Soraya Manato 
(PSL) – participaram da so-
lenidade em Brasília, em 
que havia mais de 20 repre-
sentantes da bancada fede-
ral de Minas Gerais, dentre 
eles o senador Carlos Viana 

completou o ministro, refe-
rindo-se ao modelo de auto-
rizações do início da era fer-
roviária, ainda nos tempos 
do Brasil pré-republicano.

A Ferrovia Ipatinga-São 
Mateus terá investidores 
internacionais, que o CEO 
da Petrocity Ferrovias ante-
cipou apenas serem europe-
us e asiático. A construção 
será feita por uma empresa 
brasileira que tem expertise 
em construções ferroviárias 
mundo afora, a Odebrecht 
Engenharia.

De acordo com José Ro-
berto, algumas empresas já 
estão trabalhando no proje-
to:“A Bios, brasileira, do 
Paraná, especializada em 
regularização fundiária, já 
está fazendo trabalho de 
campo, sob coordenação de 
Wagner Barroso, por conta 
da necessidade de atraves-
sar áreas particulares. A 
BWL está fazendo ambien-
tal, para elaboração de ter-
mos de referência dentro do 
padrão denido para ferro-
vias dentro do governo. A 
Extreme Tecnologia, que 
tem o maior contrato dentro 
do Governo, junto com a 
Amazon, está com outra 
empresa, a Smart, desenvol-
vendo ferramentas de tecno-
logia para a operação. Ou 
seja, estamos dando os pri-
meiros passos”.

A holding Petrocity hoje é 
composta por quatro empre-
sas: a Petrocity Ferrovias; 
Petrocity Energia, Petrocity 
Navegação e Petrocity Por-
tos. Em todas elas a empresa 
mãe tem participação socie-
tária. Em cada uma, porém, 
há sócios diferentes, com 
presença de investidores 
nacionais e internacionais.

SÃO MATEUS – Come-
çou a implantação da sinaliza-
ção horizontal e vertical, viá-
ria e turística de Guriri, obe-
decendo a projeto elaborado 
através de cooperação técnica 
entre os Departamentos de 
Engenharia do Detran-ES e 
da Secretaria de Defesa Soci-
al de São Mateus. As ações 
contemplam faixas de trânsi-
to e pedestres, sinalização de 
pontos turísticos, ciclovias e 
vagas de estacionamento.

O objetivo das interven-
ções é organizar o tráfego, o 
estacionamento e facilitar a 
circulação, dando mais segu-
rança a pedestres, ciclistas e 
condutores, já prevendo o au-

mento do uxo turístico para o 
balneário no Verão que se apro-
xima. O prazo de execução 
está sendo estimado em cerca 
de 30 dias, se as condições 
climáticas forem favoráveis.

ILUMINAÇÃO DE LED
Em outra ação da Prefeitu-

ra, dessa vez em parceria com 
a EDP Espírito Santo e tam-
bém visando a segurança de 
quem frequenta Guriri, a orla 
está ganhando um reforço na 
iluminação pública: todas as 
lâmpadas da Avenida Oceano 
Atlântico estão sendo substi-
tuídas por conjuntos de led, 
mais ecientes, duráveis e 
econômicos.

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

Balneário de Guriri
ganha sinalização
viária e iluminação
de led

FERROVIA IPATINGA-SÃO MATEUS:
“VAI SER REVOLUÇÃO NA REGIÃO”,
DIZ CEO DA PETROCITY

(PSD), vice-líder do Gover-
no no Senado. O coordena-
dor da bancada capixaba, 
deputado federal Da Vitória 
(Cidadania), porém, justi-
cou a ausência por estar par-
ticipando da audiência pú-
blica em Conceição da Bar-
ra para discutir a exploração 
de sal gema no município.

O sal gema de Conceição 
da Barra, segundo José Ro-
berto, será um dos beneci-
ados pela estrutura logística 
que está sendo montada pe-
lo Grupo Petrocity, com por-
to em São Mateus, navios de 
cabotagem, que serão cons-
truídos no Estaleiro Ensea-
da, na Bahia, e, agora, a fer-
rovia autorizada pelo Go-
verno Federal. O início da 
exploração da riqueza mine-
ral deverá coincidir com a 
inauguração da ferrovia.

“A ferrovia permitirá o 
transporte de sal gema para 
as indústrias de Minas Gera-
is e nosso porto mandará, 
por cabotagem, esse produ-
to para o Norte e Sul do Pa-
ís”, disse José Roberto.

A ferrovia já está dando 
os primeiros passos: “A equi-
pe técnica já está realizando 
estudos para denir os loca-
is onde teremos peras de 
manobras para permitir a 
passagem de trens em senti-
dos opostos. Em princípio, 
já sabemos que isso ocorre-
rá nas cidades onde teremos 
as UTACs (Unidades de 
Transbordo e Armazena-
gem de Cargas), São Mateus 
e Barra de São Francisco, no 
Espírito Santo, e Governa-
dor Valadares e Ipatinga, em 
Minas Gerais. Vamos estu-
dar se precisaremos ter ou-
tras peras em outros trechos 

da ferrovia”, disse José Ro-
berto.

Na construção do primei-
ro projeto havia previsão de 
4.500 empregos, mas, com a 
redução da extensão da fer-
rovia, José Roberto Barbosa 
da Silva prevê em torno de 2 
mil empregos na obra, pre-
vista para começar em 2023.

“Será uma obra relativa-
mente rápida, com três a 
quatro anos para execução, 
mas a quantidade de empre-
gos que a ferrovia vai gerar 
no Norte-Noroeste do Espí-
rito Santo e Leste de Minas 
ainda precisa ser melhor 
dimensionado. É importan-
te salientar que não é uma 
questão dos empregos que 
serão gerados na construção 
da ferrovia, mas em toda a 
cadeia e na rede produtiva 
que se criará nessa região. 
Daqui a 30 anos, o Brasil 
será outro. É o Brasil de nos-
sos netos. Vamos tomar um 
chá e contemplar o resulta-
do do que estamos fazendo 
agora”, disse o executivo.

A previsão do Ministério 
da Infraestrutura é que as 
ferrovias passem a respon-
der por 40% dos modais de 
transporte brasileiros. “No 
passado, zemos escolhas 
ruins”, disse o ministro Tar-
císio Gomes de Freitas, ao 
assinar as primeiras dez au-
torizações para construção 
de ferrovias privadas no Pa-
ís, dentre elas da Petrocity 
Ferrovias, que ligará o Vale 
do Aço ao Centro Portuário 
de São Mateus, da Petrocity 
Portos, em Urussuquara, no 
litoral Norte capixaba. 
“Mas agora estamos nos 
reencontrando com a histó-
ria ferroviária brasileira”, 

VITÓRIA – No Estado, 
2,4 mil vidas foram salvas 
pela vacina contra a Covid-
19. É o que aponta a Nota Téc-
nica “Inuência da vacinação 
sobre o número de óbitos por 
Covid-19 no Espírito Santo”, 
divulgada pelo Núcleo Inte-
rinstitucional de Estudos Epi-
demiológicos (NIEE), coor-
denado pelo Instituto Jones 
dos Santos Neves (IJSN).

O estudo, que foi divulga-
do na última sexta-feira (03), 
foi elaborado em comple-
mentação à NT nº09/2021 – 
Primeiras observações sobre 
os efeitos da vacinação na 
população acima de 80 anos 
no Estado, e traz os resultados 
observados em todas as faixas 
etárias até o dia 10/07/21.

Segundo o coordenador do 
NIEE, Pablo Lira, o objetivo 
da pesquisa foi avaliar as vari-
ações nas porcentagens de 
óbitos semanais por faixa 
etária ao longo da pandemia e 
estimar o possível número de 
vidas salvas devido à utiliza-
ção das vacinas contra o novo 
Coronavírus (Covid-19). Par-
ticiparam também da elabora-
ção o pesquisador do IJSN, 
Hélio Gomes Filho, e o pro-
fessor da UFES, Etereldes 
Gonçalves Júnior.

A pesquisa tomou como 
base os dados disponíveis no 
Painel Covid-19 do Espírito 
Santo, extraídos no dia 28 de 
julho deste ano. Foram consi-
derados todos os registros de 
casos conrmados no Estado 
a partir da primeira semana 
epidemiológica em que foram 
registrados mais de 100 óbi-

tos (26/04/20), até o dia 10 de 
julho passado. As duas últi-
mas semanas foram desconsi-
deradas, uma vez que os da-
dos ainda não estavam conso-
lidados.

“Há uma relação entre as 
datas de início da vacinação 
da faixa etária e a redução da 
sua representatividade dentre 
os óbitos. Dessa forma, pode-
mos estimar qual poderia ser 
o número de óbitos caso não 
houvesse a vacinação, supon-
do que essas proporções con-
tinuassem constantes”, expli-
cou Pablo Lira.

RESULTADOS
A pesquisa apresentou a 

estimativa de vidas preserva-
das pela vacinação contra a 
Covid-19 no Espírito Santo 
entre os dias 28 de fevereiro de 
2021, data de início das aplica-
ções no Estado, até o dia 10 de 
julho deste ano, em conjunto 
com os óbitos acumulados des-
de 26 de abril de 2020. O docu-
mento revela que até essa data, 
2.469 vidas foram salvas. Caso 
seja considerado um intervalo 
de conança de 95%, o número 
de vidas salvas pode variar 
entre 1.265 e 4.946.

“Mesmo que essas redu-
ções não sejam totalmente 
atribuídas ao processo de vaci-
nação, pode-se observar que 
são devido a fatores que não 
ocorreram no ano de 2020. 
Além disso, é difícil levantar 
hipóteses que justiquem a 
ordem com que ocorreram as 
reduções, senão graças à vaci-
nação”, argumentou o pesqui-
sador Hélio Gomes Filho.

Vacina contra a Covid-19
salvou 2,4 mil vidas no
ES, diz estudo

José Roberto e o ministro Tarcisio Gomes mostra a autorização para a ferrovia, ao la-
do dos deputados Evair de Melo e Soraya Manato.

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

As ações contemplam faixas de trânsito e pedestres, sina-
lização de pontos turísticos, ciclovias e vagas de estacio-
namento.
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SÃO PAULO – Quem já 
não teve a sensação de aco-
rdar cansado? Ou então, mes-
mo dormindo as oito horas 
recomendadas de sono des-
pertar exausto? Se você se 
viu representado nestas duas 
perguntas, faz parte de uma 
multidão de pessoas que so-
frem de privação do sono. 
Segundo estatísticas do Dia 
Mundial do Sono, proble-
mas na hora de dormir fazem 
parte de uma “epidemia glo-
bal que ameaça a saúde e a 
qualidade de vida de até 45% 
da população mundial”.Mas 
será que obedecer às reco-
mendações médicas de dor-
mir oito horas de sono é su-
ciente para não sentir os sin-
tomas de cansaço ao acor-
dar? Um estudo publicado 
nesta semana na Itália mos-
tra que não. A pesquisa relata 
que 13 pessoas, por volta dos 
20 anos, que dormiram 30% 
menos do que o necessário 
por 10 noites não recupera-
ram totalmente a maior parte 
de seu processamento cogni-
tivo, mesmo depois de dor-
mirem bem após uma sema-
na.

Segundo o especialista do 
Centro de Medicina do Sono 
da Clínica Mayo, nos Esta-
dos Unidos, Bhanu Prakash 
Kolla, mesmo dormindo por 
algumas noites seguidas, o 
processo que envolve o raci-

PRF do ES apreende
310 mil maços de
cigarros
contrabandeados
do Paraguai

VITÓRIA – O agrante 
ocorreu na tarde desta quinta-
feira (09), em Guarapari/ES 
quando agentes realizavam 
patrulhamento no km 335 da 
BR101 e foram informados 
por populares que havia um 
caminhão e duas vans em ati-
tude suspeita nas proximida-
des de um "galpão", no bairro 
Portal Clube, daquele municí-
pio. Disseram que o galpão, 
possivelmente é utilizado pa-
ra “desmanche” de veículos, 
além de depósito para alocar 
cargas roubadas.

De imediato as equipes se 
deslocaram para o endereço 
e, ao chegar no local, visuali-
zaram uma van saindo do 
galpão. As equipes realiza-
ram a abordagem, identi-
cando um motorista que in-
formou aos agentes que o 
veículo estaria carregado 
com uma carga de cigarros 
oriundos do Paraguai.

As equipes adentraram o 
galpão e localizaram outra 

van, também carregada com 
cigarros do Paraguai da mar-
ca Gift, prontas para distri-
buição e um caminhão esta-
cionado. No local, havia ma-
is dois homens que se identi-
caram como motoristas dos 
veículos.

Foram contabilizadas, no 
interior do galpão e dentro 
das Vans, 620 (seiscentas e 
vinte) caixas de papelão, 
contendo, cada uma, 50 paco-
tes com 10 maços de cigarro 
em cada, totalizando 31.000 
(trinta e um mil) pacotes, 
310.000 (trezentos e dez 
mil) maços e 6.200.000 (seis 
milhões e duzentas mil) uni-
dades de cigarro.

Os três homens de 38, 37 
e 34 anos assumiram a auto-
ria do ilícito e se negaram a 
dar quaisquer informações.-
 Eles foram detidos e enca-
minhados com os veículos e 
a mercadoria à Delegacia de 
Polícia Federal em Vila Ve-
lha/ES.

LINHARES – O projeto 
de criação de abelhas sem 
ferrão está com vagas aber-
tas para seleção de interes-
sados em atuar com as ati-
vidades de meliponicultura 
em cinco localidades de 
Linhares, na foz do rio Do-
ce, no Espírito Santo. Ao 
todo, cerca de 80 famílias 
impactadas nas comunida-
des de Regência, Povoa-
ção, Areal, Entre Rios e De-
gredo poderão ser contem-
pladas.

São disponibilizadas até 
16 vagas por comunidade. 
Os interessados podem se 
inscrever por meio do 
WhatsApp (11) 99817-
6358. As inscrições estarão 
abertas até dezembro ou 

mas e sabor. Em um cenário 
de resgate e valorização de 
ingredientes brasileiros, os 
produtos das abelhas nati-
vas foram adotados por 
grandes chefs e gradativa-
mente vêm ganhando espa-
ço na casa dos brasileiros.

SERVIÇO
Projeto: Criação de abe-
lhas sem ferrão (meliponi-
cultura) 
Localidades:  Regência, 
Povoação, Areal, Entre Ri-
os e Degredo, em Linhares.
Inscrições: WhatsApp (11) 
99817-6358
Prazo: vagas limitadas e 
abertas até dezembro/2021

enquanto durarem as va-
gas.

Os participantes recebe-
rão treinamentos gratuitos, 
de uma instituição especia-
lizada para se capacitarem 
no processo de criação das 
abelhas. Além disso, terão 
o acompanhamento de pro-
ssionais experientes para 
iniciarem as atividades.

"O projeto é uma oportu-
nidade para quem deseja ter 
uma fonte de renda com a 
comercialização de produ-
tos beneciados como mel, 
própolis, cera e pólen, ou 
até mesmo a venda ou alu-
guel das colmeias", diz Ka-
dio Serge Aristide, analista 
de Programas Socioeconô-
micos da Fundação Reno-
va.

ATIVIDADE 
SUSTENTÁVEL

A meliponicultura é uma 
atividade sustentável de 
criação de abelhas nativas 
sem ferrão destinada à pro-
dução de mel e derivados, 
preservação das espécies e 
conservação da biodiversi-
dade. A escolha das abelhas 
sem ferrão, diferentemente 
da apicultura, levou em con-
sideração a vocação da re-

gião, a segurança dos pro-
dutores e a facilidade de 
manipulação. A produção 
também pode ser feita em 
área urbana, e o mel é consi-
derado de excelente quali-
dade e  de a l to  cus to -
benefício no mercado.

Cerca de 90% das espé-
cies de árvores da Mata 
Atlântica dependem das 
abelhas sem ferrão para se 
reproduzirem, pois elas são 
responsáveis pela poliniza-
ção.

O mel das abelhas sem 
ferrão também é valorizado 
pela gastronomia, pois esse 
ingrediente tem mais aci-
dez e mais nuances de aro-
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duas semanas – e que pensa-
vam que estavam bem – não 
desempenhavam atividades 
de maneira produtiva e ti-
nham baixo desempenho em 
testes cognitivos. O mesmo 
resultado foi observado em 
pessoas que foram privadas 
de qualquer sono por duas 
noites inteiras.

Os cientistas explicam 
que o cérebro precisa de ci-
clos de sono ininterruptos 
para absorver novas habili-
dades, formar memórias-
chave e reparar o corpo do 
desgaste do dia. E é o sono 
que ajuda o corpo a fazer 
essas reparações.

Quando não dormimos o 
necessário ou simplesmente 
passamos a noite em claro, a 
capacidade de prestar aten-
ção, aprender coisas novas, 
ser criativo, resolver proble-
mas e tomar decisões cam 
prejudicadas.

A recomendação dos mé-
dicos e cientistas do sono é 
dormir de sete a dez horas 
por noite e priorizar o des-
canso. Evitar bebidas alcoó-
licas ou estimulantes e não 
fumar horas antes de dormir 
também ajudam o cérebro a 
entender que é hora de de-
scansar. Além disso, segun-
do os especialistas, a prática 
de atividades físicas e uma 
boa alimentação melhoram a 
regularidade do sono.

DORMIR MAL AFETA CAPACIDADE DE
RACIOCÍNIO DE 45% DA POPULAÇÃO

Suspeitos de gerar
prejuízo de R$ 1 milhão
em golpe são presos

LINHARES – A Polícia 
Civil prendeu duas pessoas 
suspeitas de fazerem parte de 
uma associação criminosa que 
aplicavam o golpe do ‘falso 
trading’. O crime fez dez víti-
mas e gerou um prejuízo de R$ 
1 milhão a moradores de Ara-
cruz, João Neiva e Ibiraçu. 

De acordo com a polícia, 
as duas pessoas suspeitas 
foram presas no bairro De-
carli, em Aracruz, e no centro 
de João Neiva na quinta-
feira. Um outro suspeito está 
foragido, segundo as investi-

gações, mas já foi identica-
do e denunciado.

As investigações apontam 
que os suspeitos criaram um 
aplicativo que possibilita à 
vítima acessar uma suposta 
conta do investimento, para 
acompanhar o rendimento 
do dinheiro e, se quiser, sacar 
os fatores. 

Entretanto, esse aplicati-
vo não tinha lastro no merca-
do, sendo manipulado pelos 
criminosos, e os valores que 
eram adicionados a título de 
‘lucro’ não eram reais.

ocínio cou prejudicado. 
“Este é um estudo bem feito, 
embora pequeno, com várias 
medidas para examinar o 
impacto da privação parcial 
do sono. Os tempos de rea-
ção melhoraram ao longo de 
sete dias e voltaram aos níve-
is basais, enquanto outras 
tarefas cognitivas, incluindo 
a precisão, não se recupera-
ram completamente”, disse o 
médico em entrevista à rede 
CNN internacional.

O professor assistente de 
medicina clínica na Keck 
School da Universidade de 
Medicina da Califórnia, Raj 
Dasgupta, conrma que o 
sono altera os componentes 
da capacidade de cognição. 
“A memória e a velocidade 

de processamento mental 
não serão restauradas tão 
rapidamente. Denitiva-
mente, a maior parte da per-
da de sono pode ser recupe-
rada, mas há coisas que você 
simplesmente não vai conse-
guir rapidamente. É por isso 
que é tão importante não ter 
essa dívida de sono em pri-
meiro lugar”, armou à 
CNN.

O CÉREBRO PRECISA 
DESCANSAR

Especialistas armam 
que, assim como o corpo, o 
cérebro precisa entrar em 
repouso. Pesquisas norte-
americanas revelam que pes-
soas que dormiam menos de 
seis horas por noite durante 

Durante reforço no policiamento, em virtude das concen-
trações de caminhoneiros, a Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu 310.000 maços de cigarros contrabandeados.

Projeto de expansão protocolado junto à Prefeitura pre-
vê a construção de um novo galpão de 18 mil metros 
quadrados.

Dados estatísticos do Dia Mundial do Sono falam em 
epidemia mundial que prejudica saúde e qualidade de 
vida.

Cerca de 80 núcleos impactados nas comunidades de 
Regência, Povoação, Areal, Entre Rios e Degredo pode-
rão participar da iniciativa.
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SÃO MATEUS – Um 
crime brutal assustou mo-
radores da localidade de 
Santa Maria, no interior 
de São Mateus, no Norte 
do Estado. Um homem, 
de 48 anos, foi morto a 
facadas, pauladas, pedra-
das e ainda teve parte do 
corpo queimado. 

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado 
pela Polícia Militar, o 
crime aconteceu na fa-
zenda onde a vítima, 
identicada pelos mili-
tares como Everaldo 
Andrade, morava. 

Um amigo da vítima 
relatou aos policiais que 
foi ao local para chamar 
Everaldo, conhecido na 
região como Vaqueiro, 
para irem juntos ao traba-
lho.

O amigo informou aos 
militares que ao entrar na 
casa de Everaldo obser-
vou bastante sangue e, do 
lado de fora da residên-
cia, encontrou Everaldo 
caído no chão.

Segundo ele, o homem 
estava desgurado, com-
 ferimentos provocados 
por arma branca, pedras e 
pauladas, além de parci-
almente queimado.

A perícia da Polícia 
Civil foi ao local e cons-
tatou que a vítima levou 
uma facada no peito ao 

sair da residência e, logo 
após, sofreu as demais 
agressões. 

Moradores da região 
disseram aos policiais 
que, na noite de domingo  
(5),  a vítima foi vista em 
companhia de um jovem, 
de 21 anos, que estiveram 
na casa de um homem, de 
57, onde estavam beben-
do. 

Os moradores ainda 
relataram que esse ho-
mem teria dado fuga ao 
jovem após o crime, em 
um Fiat Siena prata, com 
destino a Carlos Chagas, 
em Minas Gerais. 

Os policiais de São Ma-
teus passaram as infor-
mações para os policiais 
da cidade mineira, que 
realizaram a prisão, nessa 
terça-feira (7).

De acordo com a Polí-
cia Civil do Estado, o sus-
peito possui um mandado 
de homicídio aberto em 
Linhares.

"Nesse momento, a 
equipe da Delegacia de 
Homicídio e Proteção à 
Pessoa (DHPP) de São 
Mateus, está realizando 
diligências na região e 
aguardará a transferência 
do suspeito para o Centro 
de Detenção Provisória 
(CDP) de Linhares, para 
ser interrogado", infor-
mou a PC em nota.

CÂMARA APROVA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS,
SEMENTES E INSUMOS A PRODUTORES

Homem é
morto a facadas,
pedradas e tem
corpo queimado

SÃO MATEUS – Por 
unanimidade, a Câmara Mu-
nicipal aprovou em turno 
único, com emenda aditiva-
, o  P r o j e t o  d e  L e i  N ° 
018/2021 (do Poder Execu-
tivo),que cria o Programa 
Municipal de Distribuição 
de Mudas, Sementes e Insu-
mos a produtores rurais.

Por requerimento dos vea-
dores, a apreciação da pro-
posta foi acelerada, propor-
cionando a votação da maté-
ria navolta aos trabalhos 
pós-feriado, nesta quarta-
feira (8).

O objetivo do Programa é 
de apoio a implantação de 
lavouras e reorestamento 
aos produtores no desenvol-
vimento de suas atividades 
agropecuárias, sendo a ges-
tão das distribuições de res-
ponsabilidade da Secretaria 
Municipal de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca.

REQUISITOS
Para participar do Progra-

ma é preciso cumprir cumu-
lativamente os seguintes 
requisitos: Estar devida-
mente inserido no cadastro 
de produtor rural da Secreta-
ria Municipal de Agricultura 
Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca; preencher e assinar 
formulário de solicitação 
especíco do programa, 
munido de documentos pes-
soais em forma de cópia (Re-
gistro Geral – RG e Cadastro 
de Contribuinte Pessoa Físi-
ca – CPF, cópia do compro-
vante de endereço do propri-
etário da terra (ou responsá-
vel legal), cópia da nota s-
cal do produtor, comprovan-
do que guia seus produtos no 
município, cópia do CCIR e 
Certidão Negativa de Débi-
tos Municipais.

A distribuição será para a 
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toda propositura que chega 
ao plenário com intuito de 
estimular o desenvolvimen-
to do campo e da cidade, este 
Parlamento dará o seu aval 
sem protelar. Logo, este pro-
jeto se tornará lei e beneci-
ará os nossos queridos pro-
dutores”, ressaltou o presi-
dente da Câmara, vereador 
Paulo Fundão.

“É um projeto muito im-
portante para os nossos agri-
cultores. O prefeito, junto à 
secretaria de agricultura está 
muito empenhado para que 
seja feita essa distribuição 
aos nossos produtores”, dis-
se o vereador Cristiano Ba-
langa, líder do prefeito na 
Câmara.

“Nos dois mandatos me-
us, eu sempre lutei pela cria-
ção deste projeto e não foi 
criado. Agora o prefeito aten-
deu os vereadores, a Câmara 
com este projeto. Estou mui-
to satisfeito. É um projeto de 
grande envergadura”, ar-
mou o vereador CarlinhoSi-
mião.

implantação de lavoura pere-
ne, anual e ou de curto ci-
clo;renovação de lavoura 
perene; recuperação de áre-
as degradadas; controle bio-
lógico do solo e das plantas; 
controle de pragas e doenças 
das plantas e manutenção da 
lavoura, destacando ser proi-
bida a distribuição de mudas 
e sementes geneticamente 
modicadas.

O Município poderá pro-
por a efetivação de convênio 
com entidades que possuam 
objetivos comuns para a exe-
cução do programa, poden-
do ser criada para funciona-
lidade da lei, uma comissão 
especíca.

Para ns de funciona-
mento do programa, ca 
autorizado o Poder Executi-
vo Municipal, com fulcro no 
art. 9º, II da Lei Orgânica 
Municipal, a cobrar preço 
público, podendo este isen-
tar a cobrança nos termos 
desta Lei.O preço público 
relativo ao programa será 
instituído através de decreto 

municipal.

ISENÇÃO
Haverá isenção da co-

brança para produtores que 
comprovarem fazer parte 
doPRONAF – Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar;-
Programa Desenvolvimento 
Sustentável de Territórios 
Rurais;Programa de Desen-
volvimento Sustentável de 
Projetos de Assentamentos 
ePrograma Apoio ao peque-
no e médio produtor.

A cobrança e o pagamen-
to dos serviços será através 
de DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal).

O Poder Executivo regu-
lamentará a Lei no prazo de 
90 dias, a partir da data de 
sua publicação.

“O Agro é a base forte da 
nossa economia e apoiar o 
homem do campo, dando 
expressa autorização a um 
programa importante como 
este, é uma das pautas capi-
tais desta Casa de Leis. A 

SÃO MATEUS – Um 
homem suspeito roubar 
carro morreu após con-
fronto com a polícia em 
São Mateus, nas proximi-
dades da BR-101. 

A Polícia Militar foi 
acionada durante a madru-
gada por um homem que 
ouviu o próprio carro, um 
Gol, que cava estaciona-
do na rua, sendo ligado e 
levado. Os suspeitos fugi-
ram com o veículo pe-
la BR 101, em direção ao 
bairro Seac.

Os bandidos foram avis-
tados pelos policiais em 
dois carros diferentes, o 
Gol e uma Fiat Strada, que 
teria dado cobertura à 
ação. Neste momento, de 
acordo com a Polícia Mili-
tar, os suspeitos efetuaram 
diversos disparos de arma 
de fogo contra os policiais 
e iniciaram fuga.

Os ocupantes do Gol 
desembarcaram às mar-
gens da rodovia e fugi-

ram para região de mata, 
de onde efetuaram mais 
disparos em direção aos 
militares, que revidaram. 
Os suspeitos do outro veí-
culo conseguiram fugir. 
A Polícia Militar não in-
formou o número de indi-
víduos envolvidos no 
roubo.

Os policiais realizaram 
buscas, mas não consegui-
ram localizar nenhum sus-
peito na região. Posterior-
mente, a guarnição retor-
nou ao ponto inicial da 
ação e recebeu informa-
ções de que um indivíduo 
encontrava-se caído às 
margens da BR 101, pró-
ximo de onde ocorreu o 
confronto.

O homem teve o óbito 
constatado e foi reconhe-
cido como um dos crimi-
nosos que havia participa-
do do confronto. A perícia 
foi acionada e a ocorrência 
foi encaminhada à Polícia 
Civil.

Bandido morre
em confronto com a
polícia em São Mateus 

PEDRO CANÁRIO RECEBE NESTE DOMINGO A
3º ETAPA DA COPA NORTE DE MOUNTAIN BIKE

PEDRO CANÁRIO – 
Cerca de 300 ciclistas, em 
21 categorias nos grupos 
“Sport” e “Pró” devem par-
ticipar da 3ª Etapa da Copa 
Norte Capixaba de Moun-
tain Bike (MTB). O evento 
acontecerá no próximo do-
mingo (12) em Pedro Caná-
rio, norte do Estado.

O organizador da com-
petição, Marcelo Duarte, 
destacou a importância da 
realização do evento. “A 
realização da 3º etapa da 
Copa Norte Capixaba de 
Mountain Bike representa a 
evolução do esporte em nos-
so estado. É a primeira vez 
que o município de Pedro 
Canário receberá a compe-
tição e estamos ansiosos 
para a largada” - disse. 

“Estamos de portas aber-

sentar tantas diculdades 
como elevações ou obstá-
culos. (Por Daniel Viana)

tas para receber os ciclistas, 
durante a prova os atletas 
vão desfrutar das belezas 
naturais do nosso municí-
pio. O esporte promove saú-
de e principalmente a inte-
gração social", - declarou o 
secretário Municipal de 
Esporte e Lazer, Rogério 
Moura.

Os ciclistas enfrentarão 
diculdades e bastante 
aventura, a categoria Pró, 
com maior nível de dicul-
dade, os competidores vão 
percorrer 58 quilômetros e 
a categoria Sport percorrerá 
45 quilômetros. A largada e 
a chegada serão no Ginásio 
de Esportes Osman Santana 
Moura.

Outra novidade, é a cate-
goria familiar, com o Grupo 
“Passeio Panabike”, cujas 

características são peculia-
res de uma recreação, pró-
pria para famílias, sem apre-

É a primeira vez que o município de Pedro Canário re-
ceberá a competição e estamos ansiosos para a larga-
da”, disse marcelo Duarte.

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro das principais
notícias do Norte capixaba

Por requerimento dos veadores, a apreciação da proposta foi acelerada, proporcionan-
do a votação da matéria na volta aos trabalhos pós-feriado, nesta quarta-feira (8).

O homicídio está sendo investigado pela 18ª Dele-
gacia Regional de São Mateus.

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

O site mais acessado de São Mateus
também está nas redes sociais.
= Você sempre informado.
fonte: alexa.com
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DE BEM E DO BEM
Há no mundo pessoas 

de bem. Honestas. Aves-
sas a fazer o mal. Que 
não se corrompem. Que 
repudiam a violência. 
Elas são a maioria - uma 
maioria silenciosa, po-
rém. A elas contrapõem-
se pessoas afeitas ao mal. 
Corruptas. Que despre-
zam a felicidade e a pró-
pria vida dos seus seme-
lhantes. São uma mino-
ria - porém extraordina-
riamente ativa.

Pense em um adminis-
trador corrupto que este-
ja a desviar verbas da saú-
de pública em plena pan-
demia. Eis algo abjeto. 
Inadmissível sob todo e 
qualquer aspecto. Pode-
mos armar, sem reto-
ques, ser esta pessoa as-
sassina - responsável di-
reta pela morte dos que 
tombaram aguardando 
um tratamento que, po-
dendo vir, jamais viria.

Reita que um ato 
desses não passa desa-
percebido. Dos órgãos de 
controle à população, do 
sistema de justiça crimi-
nal a funcionários, diver-
sas pessoas tomarão co-
nhecimento do mal prati-
cado.

Imagine, agora, que 
elas simplesmente se 
omitam. Silenciem por 
medo de retaliações. A-
nal, o corrupto é podero-
so e rico. Pode literal-
mente comprar sua ino-
cência abusando dos ines-
gotáveis recursos das 
leis. Tudo daria em nada 
mesmo - e eventual sa-
crifício pessoal seria inú-
til. Ademais, seria ingê-
nuo ver a vida em “preto 
e branco” - haveria, aqui 
e ali, tons de cinza. Eis 
um daqueles momentos 
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CrônicaEMPRESÁRIOS CAPIXABAS VÃO APRENDER
DICAS DE COMO VENDER PARA CHINA

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

VITÓRIA – Se você sem-
pre viu a China como um 
"bicho papão", chegou a 
oportunidade de derrubar 
mitos e conhecer tudo sobre 
o segundo maior mercado 
consumidor do mundo. É 
que a Assembleia Legislati-
va realiza nesta sexta-feira 
(10), às 14h, no plenário Dir-
ceu Cardoso, o lançamento 
da Frente Parlamentar Bra-
sil-Espírito Santo-China, 
com a palestra do advogado 
e empresário Thomas Law, 
presidente do Instituto Soci-
ocultural Brasil-China (Ibra-
china).

Thomas, que também é 
presidente da Coordenação 
das Relações Bilaterais Bra-
sil-China na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
Nacional, doutor em Direito 
Comercial e especialista na 
Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD), vai falar sobre 
o tema: “As relações comer-
ciais e de negócios bilaterais 
Brasil-China” e lançar um 
livro. Também será assinado 
um termo de cooperação co-
mercial.

Mas, essencialmente, será 
uma oportunidade para os 
empresár ios  capixabas 
aprenderem dicas importan-
tes de como dominar o Dra-
gão Chinês, atingindo o obje-
tivo de levar seus produtos 
com segurança para o Gi-
gante Asiático, garantindo a 
margem de lucro.

“A China é um parceiro 
comercial importante para o 
Brasil. E o Estado tem voca-
ção para muitas das opera-
ções que são realizadas entre 
o País e a China. Muitas de-
las passam pelo Espírito San-
to. Vamos dar uma ambiên-
cia nesta relação. É a Assem-
bleia Legislativa interagindo 
com o setor produtivo do 
Estado”, declarou o presi-
dente da Frente Parlamentar 
Bras i l -Esp í r i to  Santo-
China, deputado estadual 
Bruno Lamas (PSB), que 
tem o apoio do também par-
lamentar Rafael Favatto (Pa-
triota) no cargo de secretá-
rio-executivo.

Um dos convidados para 
o debate, que terá transmis-
são pela TV Assembleia e 
pelo canal do YouTube, é o 
coordenador estadual  da 
OAB das Relações Bilatera-
is Brasil-China no Espírito 
Santo, José Carlos Ceolin 
Júnior.

De acordo com Ceolin, a 
China é uma das parceiras 
mais estratégicas para o Espí-

rito Santo, o que torna essen-
cial a apresentação das po-
tencialidades capixabas, 
além da discussão de proje-
tos e incentivo a demandas 
institucionais e comerciais.

“Mediante promoção do 
estreitamento do relaciona-
mento sino-brasileiro, bus-
camos identicar oportuni-
dades para investimentos e 
acordos de cooperação em 
áreas como tecnologia, co-
mércio e cultura, incremen-
tando a economia e impulsi-
onando o crescimento do 
Estado”, explicou.

Ele disse também que o 
Espírito Santo possui como 
grande diferencial a sua loca-
lização estratégica. E nesse 
aspecto há grande oportuni-
dade de investimentos en-
volvendo o país asiático, que 
já detém expressivo e recor-
dista uxo comercial com o 
Estado.

José Carlos Ceolin Júnior 
destacou que há 12 anos con-
secutivos a China tem sido a 
principal parceira do Brasil 
no comércio internacional e 
na realização de investimen-
tos. Citou ainda que em 
2020, apesar da pandemia e 
a consequente crise na eco-
nomia global, os chineses 
contribuíram com cerca de 
dois terços do superávit bra-
sileiro na balança comercial.

“Além disso, mais de um 
terço de todo o uxo de ex-
portação do Brasil vai para a 
China. Ainda assim, é latente 
o potencial de ampliação do 
uxo de negócios e das tran-
sações entre os dois países”, 
avaliou Ceolin.

POTENCIAL
Segundo ele, a Asia já 

compra muita pimenta, gra-
nito, hortifrutigranjeiros, 
fruticultura, gengibre, café e 

celulose do Espírito Santo, 
mas o estado tem ainda um 
potencial gigantesco que 
ainda não foi desbravado.

“Temos uma possibilida-
de logística extraordinária – 
basta vermos as melhorias 
que estão sendo feitas no 
aeroporto de Linhares, que 
vai abarcar todo o Sul do Ba-
hia para exportação, e a Ime-
tame, que está fazendo seu 
próprio porto. Em cerca de 3 
anos, teremos um canal de 
exportação barato. Temos 
tudo para crescer. As vendas 
para os chineses podem mais 
que quadruplicar no período 
de até 5 anos. Por outro lado, 
temos uma agroturismo aqui 
muito atrativo”, lembrou.

Para Ceolin, o empresário 
capixaba precisa de mais 
acesso à informação. Tam-
bém avalia como necessári-
as as melhorias nas legisla-
ções tributária e ambiental, 
com incentivos scais.  

“A relação com o governo 
estadual tende a se fortale-
cer. É o que a gente espera. A 
interlocução está caminhan-
do. O deputado (Bruno) vai 
nos ajudar nisso. Hoje, já 
temos esta conversa mais 
consolidada com Mato Gros-
so, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro”, contou.

Para o coordenador esta-
dual da OAB, a China traz a 
oportunidade de estudo, de 
negócios e abre portas para a 
Asia como um todo.

“O deputado comprou a 
ideia de aproximar esses mer-
cados e estamos dispostos 
em transformar essa aproxi-
mação em oportunidades”, 
declarou, lembrando que é 
também mais um nicho de 
negócios para a advocacia 
capixaba, na área de Direito 
Internacional e também da 
Lei Geral de Proteção de Da-

dos e Tecnologia da Infor-
mação.  

Ele lembrou que há uma 
tendência de convênio com a 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) para 
iniciar um curso de ensino de 
mandarim gratuito, além de 
parcerias na área da Assis-
tência Social por meio do 
Instituto Ibrachina.

CINCO MOTIVOS 
PARA INVESTIR NO 
MERCADO CHINÊS
Segundo um documento 

exclusivo elaborado pela 
ConnectAmericas, a China 
experimenta uma ascensão 
que tem se sustentado duran-
te as últimas décadas. Isso 
signica uma ótima oportu-
nidade para os produtos e 
serviços da América Latina e 
Caribe.

Enorme população e força 
de trabalho: A China é o país 
mais populoso do mundo e 
lar de aproximadamente 1,4 
bilhão de pessoas. Isso signi-
ca que aproximadamente 1 
em cada 5 pessoas do mundo 
vivem neste país.

Sua força de trabalho che-
ga a 806,5 milhões de indiví-
duos, os quais são o motor do 
seu crescimento econômico.

Liderança econômica: A 
proporção do PIB chinês em 
relação à produção mundial 
passou de 2,5% em 1980 
para 17,2% em 2015.

Importância do comércio 
exterior: O comércio inter-
nacional está incorporado ao 
DNA da economia chinesa, 
uma vez que representa 47% 
do seu PIB.

A China já é o maior ex-
portador de mercadorias do 
mundo e o segundo maior 
importador.

Classe média em ascen-
são: Desde 2015, a China 
possui a maior classe média 
do mundo, superando a dos 
Estados Unidos. A riqueza 
da classe média chinesa teve 
um aumento de seis vezes 
(600%) neste século, em 
comparação com 115% em 
todo o mundo, e 280% na 
Índia.

Aumento do consumo: A 
capacidade chinesa cresceu 
muito mais que em outros 
países, em termos absolutos. 
Entre 2000 e 2010 passou de 
650 bilhões para 1,4 trilhão 
de dólares. O aumento das 
rendas familiares e o aumen-
to dos gastos discricionários 
são outros fatores que impul-
sionaram o consumo e con-
verteram a China em um mer-
cado muito atrativo.

nos quais a virtude não 
apresenta-se recomendá-
vel. Finalmente, tem ele 
condições de ser grato - 
até institucionalmente - 
pela benevolência de-
monstrada. É assim, sem 
retoques, que pessoas de 
bem se vendem pelo pre-
ço mais vil!

Sim, a vida pode ser 
“cinzenta”. Sim, ela ofe-
rece alguma margem de 
tolerância. Há porém, 
uma linha - a do crime. A 
do mal. Além dela - vá à 
janela e contemple o ce-
nário para ter certeza - 
não há que países intei-
ros degradados.

Não estou, com estas 
palavras, a sugerir cruza-
da alguma. Ou a louvar a 
Santa Inquisição. Não há 
necessidade de nada do 
tipo. Basta que, serena-
mente, haja o cumpri-
mento do dever - e nada 
mais. É suciente não 
sermos escada para os 
ladrões. Simples assim.

Há não muitos anos 
Martin Luther King, em 
sério alerta para a huma-
nidade, exclamou que “o 
que mais preocupa não é 
o grito dos violentos, 
nem dos corruptos, nem 
dos desonestos, nem dos 
sem-ética. O que mais 
preocupa é o silêncio dos 
bons”. É verdade. Não 
basta sermos pessoas de 
bem - o momento históri-
co exige que sejamos 
também pessoas do bem.

Presidida por Bruno Lamas, Frente aberta pela Assem-
bleia Legislativa busca, em parceria com a OAB/ES, es-
treitar as relações capixabas com os chineses, incre-
mentar negócios e reforçar laços culturais
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DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

030/2021
PODER LEGISLATIVO
CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ HONORÁRIO 
“CIDADÃ MATEENSE”.

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 Orgâni-
ca do Município de São 
Mateus FAZ SABER que a 
Câmara Municipal apro-
vou e ele promulga o se-
guinte.

DECRETO 
LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedida à 
Senhora FABIANA 

CABRAL FRANCISCO o 
TÍTULO DE CIDADÃ 

HONORÁRIO “CIDADÃ 
MATEENSE”

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 031/2021

PODER LEGISLATIVO
CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ HONORÁRIO 
“CIDADÃ MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal 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 SABER que 
a Câmara Municipal aprovou 
e ele promulga o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1°. Fica concedida à 
Senhora OZANA LUZIA 
GALVÃO BALDOTTO o 

TÍTULO DE CIDADÃ 
HONORÁRIO “CIDADÃ 

MATEENSE”.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 032/2021

PODER LEGISLATIVO
CONCEDE TÍTULO DE 

CIDADÃO HONORÁRIO 
“CIDADÃO MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal 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 SABER que 
a Câmara Municipal aprovou 
e ele promulga o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1°. Fica concedido ao 
Senhor YULIER RAMON 

DESDIN ARIAS o TÍTULO 
DE CIDADÃO 

HONORÁRIO “CIDADÃO 
MATEENSE”.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 033/2021

PODER LEGISLATIVO
CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ HONORÁRIO 

“CIDADÃ MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal 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 SABER que 
a Câmara Municipal aprovou 
e ele promulga o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1°. Fica concedida à 

Senhora MARÍLIA ALVES 
CHAVES SILVEIRA o 
TÍTULO DE CIDADÃ 

HONORÁRIO “CIDADÃ 
MATEENSE”.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 034/2021

PODER LEGISLATIVO
CONCEDE TÍTULO DE 

CIDADÃO HONORÁRIO 
“CIDADÃO MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-

nicipal 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 SABER que 
a Câmara Municipal aprovou 
e ele promulga o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1°. Fica concedido ao 
Senhor OVERLAN REIS 

OLIVEIRA o TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO 
“CIDADÃO MATEENSE”,

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 035/2021

PODER LEGISLATIVO
CONCEDE TÍTULO DE 

CIDADÃO HONORÁRIO 
“CIDADÃO MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal 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 SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e ele promulga o 
seguinte.

DECRETO 
LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido ao 
Senhor HASSAN 

REZENDE 
SPADAROTTI BULLUS 
o TÍTULO DE CIDADÃO 

HONORÁRIO 
“CIDADÃO 

MATEENSE”

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

036/2021
PODER LEGISLATIVO
CONCEDE COMENDA 
DE MÉRITO “ANDRÉ 

ORTOLANI 
NARDOTTO”.

O Presidente da Câmara 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - PODER LEGISLATIVO

COMUNICADO
Renan Barbosa de Aguiar torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
São Mateus, através do Processo nº 17679/2021, a Licença Ambiental de Regularização - LAR para 
a atividade de Aterro de Resíduo da Construção Civil - Classe A, localizado na Rua Pedro Alves 
Ribeiro, SN, Mariricu, São Mateus - ES.

MUITO
OBRIGADO!

DEDICADOS À TRANSPARÊNCIA, CREDIBILIDADE
E AO COMPROMISSO COM SÃO MATEUS
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Venha morar em um lugar com Infra-estrutura completa: Saneamento
básico, drenagem 

pluvial,
calçamento,
rede de água
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Venha morar em
um lugar com

Infra-estrutura
completa!


