
Frota disponibilizada pelo Governo do estado está virando sucata no pátio 
da Escola professor João Pinto Bandeira.
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SÃO PAULO – A pande-
mia teve impacto na vida de 
bebês e crianças brasileiras: 
pobreza, subnutrição, falta 
de assistência em saúde e 
educação, além da perda da 
mãe, do pai ou de responsá-
veis para a covid-19. Diante 
da crise sanitária e econômi-
ca, as crianças deixaram até 
mesmo de ser vacinadas e, 
assim, cumprir o esquema 
previsto para a infância, -
cando vulneráveis a diversas 
enfermidades. As informa-
ções fazem parte da Epico-
vid-19, pesquisa realizada 
pela Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel) em par-
ceria com o Ibope.

Dados inéditos da Epico-
vid-19, a maior pesquisa 
epidemiológica sobre a doen-
ça feita no Brasil, são apre-
sentados hoje (6), no IX Sim-
pósio Internacional de De-
senvolvimento da Primeira 
Infância, realizado pelo Nú-
cleo Ciência Pela Infância 
(NCPI). A pandemia teve 
impactos indiretos e diretos 
na vida das crianças. Até 
setembro deste ano, 867 cri-
anças de até 4 anos e 194 
crianças de 5 a 9 anos morre-
ram no Brasil por covid-19. 
O estudo mostra ainda que 
também foram vítimas da 
doença 273 adolescentes de 
10 a 14 anos e 808, de 15 a 
19 anos.

“Temos que pensar em 
termos amplos, em políticas 
públicas de combate à po-
breza, de estimulação inte-
lectual, de assistência médi-
ca - por exemplo, as vacina-
ções que foram perdidas -, 
de escolaridade, e assim por 
diante. Programas potenci-
almente efetivos como o 
Criança Feliz precisam ser 
revitalizados, pois a pande-
mia afetou marcadamente a 
frequência das visitas domi-
ciliares visando a estimular 
a interação entre crianças e 
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o percentual passou para 
10%. 

MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA

Em nota, o Ministério da 
Cidadania diz que, em de-
corrência da necessidade de 
isolamento social, o atendi-
mento remoto foi autorizado 
e os visitadores do Criança 
Feliz passaram a desenvol-
ver atividades por meio de 
videochamadas e encami-
nhar o conteúdo aos pais e 
responsáveis por meio de 
plataformas digitais. 

"Em casos de famílias 
com diculdade de acesso à 
tecnologia, os encontros pre-
senciais foram mantidos, 
seguindo todos os protocolos 
de segurança. Eventualmen-
te, as atividades foram entre-
gues na porta da casa dos be-
neciários e recolhidas pos-
teriormente. Além de abordar 
temas relacionados à primei-
ra infância, as visitas incluí-
ram também informações e 
orientações para combater a 
covid-19", diz a pasta. 

De acordo com o ministé-
rio, em 2020 o programa 
bateu o recorde de 1,1 mi-
lhão de atendidos pelos 26 
mil visitadores espalhados 
pelo país. Ao longo do ano, 
foram realizadas 40 milhões 
de visitas. Em agosto deste 
ano, ultrapassou a marca de 
50 milhões de visitas e está 
presente nos lares de mais de 
1,2 milhão de brasileiros.

ESTADO VAI PAGAR BÔNUS
PARA MAIS DE 15 MIL
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

PANDEMIA TEVE IMPACTOS DIRETOS
PARA BEBÊS E CRIANÇAS, DIZ ESTUDO

seus familiares”, defende o 
professor emérito de Epide-
miologia na UFPel e coorde-
nador do Epicovid, Cesar 
Victora. 

Tanto a covid quanto ou-
tras doenças infecciosas, em 
crianças pequenas, segundo 
Victora, são mais preocu-
pantes, pois elas “têm um 
sistema imunológico imatu-
ro e morrem mais do que 
crianças maiores devido a 
pneumonia, diarreia e mui-
tas outras infecções”, diz. 

De acordo com a pesqui-
sa, as crianças também dei-
xaram de ser vacinadas. Du-
rante o período pandêmico, 
22,7% das crianças mais 
pobres deixaram de ser vaci-
nadas. Entre as mais ricas, o 
índice é de 15%. O maior 
impacto é o fato de que as 
crianças que já estão fragili-
zadas pela subnutrição re-
sultante do aumento na po-
breza, cam ainda mais 
suscetíveis a outras doenças 
infecciosas que podem ser 
prevenidas pela imuniza-
ção”, diz o coordenador do 
estudo. 

O pesquisador defende 
uma atenção especial à in-
fância e o reforço de políti-
cas públicas: “Investir na 
primeira infância e minimi-
zar os efeitos da pandemia é 
essencial para garantir não 
apenas a saúde das próximas 

gerações, mas também o 
capital humano que permiti-
rá o desenvolvimento de 
nosso país nas próximas dé-
cadas”.

Nacionalmente, o Progra-
ma Criança Feliz é uma das 
principais iniciativas volta-
das para a infância. O pro-
grama atende a famílias com 
crianças entre zero e 6 anos. 
Por meio de visitas domicili-
ares às famílias participan-
tes do Cadastro Único, as 
equipes do Criança Feliz 
acompanham e orientam o 
desenvolvimento delas.

Victora apresenta tam-
bém dados de entrevista 
com participantes do pro-
grama Criança Feliz que 
mostram que 11% das crian-
ças deixaram de ser vacina-
das em setembro de 2020. 
Em janeiro de 2021, o índice 
foi para 10%. Além disso, 
6% das grávidas faltaram às 
consultas pré-natais em se-
tembro de 2020. Em janeiro, 

Empréstimos de até
R$ 21 mil e cursos
para 10 mil
empreendedores

SÃO PAULO – A nova 
linha de crédito foi lança-
da em comemoração ao 
Dia Nacional da Micro e 
Pequena Empresa, cele-
brado na última terça (5). 
Junto com ela, a Aderes 
lançou um novo programa 
de parcerias com o Senai e 
o Senac, para a disponibi-
lização de cursos de for-
mação prossional gratui-
tos voltados para os pe-
quenos empreendedores.

Serão oferecidos cursos 
de capacitação empreen-
dedora, por meio de uni-
dades móveis do Senai, 
nas áreas de alimentação, 
confecção, elétrica e auto-
motiva.

Haverá ainda cursos de 
capacitação empreende-
dora nas áreas de beleza, 
costura, gastronomia e 
artesanato, nas unidades 
do Senac.

Para garantir uma vaga 
em um dos cursos, o em-
preendedor deve procurar 
a associação que represen-
ta a categoria, para fazer 
uma solicitação junto à 
Aderes.

Se a pessoa ainda não 
for empreendedora, ela 
pode entrar em contato 
com a Agência para tirar 
dúvidas e ver qual a capa-
citação mais adequada. O 

site é aderes.es.gov.br.
Também pelo site, já é 

possível solicitar a nova 
linha de crédito, e também 
o microcrédito PF, que já 
existia para as pessoas físi-
cas que desejam empreen-
der.

“Trata-se de uma nova 
fase do nosso programa de 
crédito. Não tem prazo 
para terminar, as solicita-
ções carão abertas por 
tempo indeterminado. A 
estimativa é contemplar 
10 mil pessoas, mas se ma-
is empresários forem apro-
vados, eles poderão rece-
ber o empréstimo”, disse o 
diretor-presidente da Ade-
res, Alberto Farias Gavini 
Filho.

Ele explicou que a libe-
ração do crédito depende 
da capacidade de o reque-
rente comprovar tudo o 
que for pedido, como uma 
ideia de negócio ou inten-
ção de ampliar a empresa. 
Também é necessário apre-
sentar o último faturamen-
to.

“Serão liberados até R$ 
21 mil com juros de, em 
média, 0,9% ao mês. O 
empresário terá até 6 me-
ses de carência, antes de 
começar a quitar a dívida, 
e um prazo de, no máxi-
mo, 36 meses para pagar.”

BRASÍLIA – O governo 
do Estado vai pagar bônus 
de desempenho a mais de 15 
mil prossionais da Educa-
ção da rede estadual. O Pro-
jeto de Lei do Executivo 
que garante o pagamento 
aos professores foi aprova-
do na quarta-feira (6) pela 
Assembleia Legislativa. 

Segundo o governador 
Renato Casagrande, o bô-
nus será pago a 15.123 pro-
ssionais da Educação. 
Mais de R$ 44 milhões se-

rão investidos para o paga-
mento dessa bonicação.

"Outra boa notícia é que 
os prossionais afastados 
com sintomas gripais no 
ano de 2020 não perderão a 
bonicação, que será paga 
junto à folha de outubro", 
informou ele.

Recebem esse bônus ser-
vidores vinculados à Secre-
taria de Estado da Educação 
(Sedu) sejam eles efetivos, 
comissionados ou por de-
signação temporária (DT's). 

Recebem esse bônus servidores vinculados à Secreta-
ria de Estado da Educação (Sedu) sejam eles efetivos, 
comissionados ou por designação temporária (DT's). 

As informações fazem parte da Epicovid-19, pesquisa 
realizada pela Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) em parceria com o Ibope.

O governo do Estado lançou programa com crédito 
para micro e pequenos empresários, e cursos gra-
tuitos de formação profissional.
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SÃO MATEUS – Não foi 
a primeira vez e provavel-
mente não será a última que 
as águas do Rio Cricaré -
cam improprias para o con-
sumo humano.  O Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to (Saae) informou que o 
aumento do sal na água do 
rio já ultrapassou 1000%.

O diretor interino do ór-
gão, Antônio dos Santos, 
explicou que - para que a 
água seja considerada ade-
quada para consumo - o ní-
vel máximo de sal presente 
nela deve ser de 250 ppm 
(partes por milímetro). No 
entanto, a última medição 
realizada no Rio São Mateus 
indicou 3.050 ppm.

Em função da água salo-
bra e imprópria para consu-
mo, moradores da região 
estão sofrendo mais uma vez 
com o desabastecimento e 
têm como única alternativa a 
utilização da água proveni-
ente de poços artesianos e de 
caminhões-pipa.

Por causa da quantidade 
de sal, o Saae decidiu, na 
última semana, mudar tem-
porariamente o ponto de cap-
tação de água para um local 
do rio onde havia menos sali-
nidade. Contudo, o proble-
ma persiste, já que no novo 
ponto o nível de sal também 
já está aumentando e novas 
mudanças poderão ser ne-
cessárias.

No antigo ponto de capta-
ção de água do rio, as bom-
bas estão desativas. Está fun-
cionamento apenas uma, que 
retira água de poços artesia-
nos e a envia para o trata-
mento. Contudo, essa água 
não tem força para chegar às 
casas de todos os moradores, 

decretou estado de emergên-
cia devido à grande estia-
gem e a Secretaria de Estado 
da Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e Pesca 
(Seag) formalizou um como-
dato com a Prefeitura  Mun-
icipal para ajudar na distri-
buição de água potável nas 
comunidades mateenses.

OUTRO LADO
O FA NOTÍCIAS entrou 

em contato telefônico, com 
o Secretário Municipal de 
Comunicação da Prefeitura 
de São Mateus, jornalista 
Júnior Alves Eler Ramos e o 
mesmo solicitou que a de-
manda fosse enviada por e-
mail, sendo prontamente 
atendido.

Júnior disse ainda que iria 
procurar informações e tão 
logo emitiria uma nota de 
esclarecimento.

Até o fechamento da edi-
ção, a Secretaria de comuni-
cação não havia respondido 
o e-mail.

SÃO MATEUS – A co-
missão liderada pelo prefe-
ito de São Mateus em exer-
cício, Ailton Caffeu, cuja 
missão foi levar reivindi-
cações ao governador Re-
nato Casagrande na Capi-
tal para amenizar o proble-
ma da água salinizada, trou-
xe boas notícias: Casa-
grande determinou a con-
tratação de 10 caminhões-
pipa para servir o Municí-
pio, licitação de cinco po-
ços artesianos e a ainda a 
elaboração de projeto para 
construção de barragem 
para captação de água potá-
vel para o SAAE. 

Caffeu explicou que os 
caminhões-pipa deverão 
chegar ao Município no 
máximo dentro de uma 
semana a 10 dias, e carão 
à disposição da Prefeitura 
enquanto durar a crise hí-
drica.

POÇOS 
ARTESIANOS

Ainda de acordo com o 
prefeito em exercício, será 
feito um estudo para iden-
ticar as localidades onde 
há a maior população em 
vulnerabilidade social e 
com mais diculdade de se 
fazer chegar água potável. 
“O governador determinou 
a licitação de poços de pro-
dução em grande escala. A 
nossa intenção é atender o 
maior número de pessoas 
possível, e para isso vai ser 
feito um estudo que apon-
tará os locais estratégicos 

onde os poços artesianos 
serão construídos” – expli-
cou Caffeu. 

BARRAGEM
Renato Casagrande ga-

rantiu ainda a elaboração, 
com o custo bancado pelo 
Estado, de um projeto de 
construção de barragem 
para captação do Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to (SAAE), tratamento e 
distribuição à população. 
“O governador ainda fez o 
compromisso, de acordo 
com o valor que vai car a 
barragem, de nos ajudar 
com uma contrapartida. Só 
temos a agradecer ao Casa-
grande e toda a sua equipe, 
que abraçaram a causa, 
pois quem tem sede não 
pode esperar” – destacou o 
prefeito em exercício. 

A comitiva de São Mate-
us foi formada por Caffeu, 
o superintendente de Con-
trole Governamental Uriel 
Moreira, e os vereadores 
Paulo Fundão (presidente 
da Câmara) e Delermano 
Suim. 

Também participaram 
da reunião com o governa-
dor o diretor-presidente do 
Idaf, Mário Louzada, o dire-
tor-presidente da Cesan, 
Carlos Aurélio Linhalis 
(Cael), o secretário estadu-
al de Saneamento, Habita-
ção e Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), Marcus 
Vicente, e o deputado esta-
dual José Eustáquio Frei-
tas.

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

Casagrande garante
10 caminhões-pipa,
construção de 5 poços
artesianos e projeto
de barragem para
São Mateus

CAMINHÕES-PIPA DOADOS
PELO GOVERNO DO ESTADO ESTÃO
VIRANDO SUCATA EM PÁTIO

fazendo com que parte deles 
quem desabastecidos.

Segundo o Saae, desde 
semana passada, 18 carros-
pipa atuam todas as noites 
para abastecer a população. 
Já durante o dia, nove deles 
cam á disposição na cida-
de, enquanto outros nove 
vão para o interior.

Em nota, a Prefeitura de 
São Mateus, cujo comando 
foi assumido recentemente 
pelo vice Ailton Caffeu (Ci-
dadania) após a prisão do 
prefeito Daniel Santana 
(sem partido) por suspeita 
de corrupção, informou que 
uma comissão foi criada pa-
ra avaliar a possibilidade de 
novos pontos de captação de 
água no rio.

Além disso, o prefeito 
armou que após reunião 
com Casagrande, o Governo 
do Espírito Santo vai dispo-
nibilizar mais 10 carros-
pipa, licitação para constru-
ção de 5 poços artesianos, 
além de elaboração do pro-

jeto de uma barragem no 
Município.

O Governo do Estado já 
disponibilizou em outra oca-
sião vários caminhões-pipas 
para amenizar o problema 
da água salobra de São Mate-
us.

Atualmente estes cami-
nhões estão virando sucatas 
no pátio da Escola Munici-
pal Professor João Pinto Ban-
deira e moradores indigna-
dos com a depreciação do 
bem público, enviaram fotos 
dos veículos com a seguinte 
pergunta:

Não é mais fácil dar manu-
tenção nos veículos, ao in-
vés de depreciar o patrimô-
nio público, evitando assim 
pagar por caminhões aluga-
dos?

A  e q u i p e  d o  F A 
NOTÍCIAS foi até o local e 
constatou o descaso com o 
patrimônio público. A frota 
foi disponibilizada pelo en-
tão Governador Paulo Har-
tung, que em maio de 2016, 

NOVA CLASSIFICAÇÃO DO MAPA DE RISCO 
COMEÇA A VALER NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA 
(02)

Frota disponibilizada pelo Governo do estado está virando sucata no pátio da Esco-
la professor João Pinto Bandeira.

BRASÍLIA – O presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) promulgou a Lei nº 
14.216/2021 , que proíbe o 
despejo ou a desocupação 
de imóveis até o m deste 
ano, em razão da pandemia 
de Covid-19. A medida ha-
via sido vetada por Bolso-
naro em agosto, mas o veto 
foi derrubado pelo Con-
gresso Nacional no mês pas-
sado .

A regra se aplica a alu-
gueis de até R$ 600, em ca-
so de imóveis residenciais, 
e até de R$ 1,2 mil para os 
comerciais. Para isso, os 
locatários deverão compro-
var que a sua situação nan-
ceira mudou devido à crise 
econômica agravada pela 

GOVERNO PROMULGA LEI QUE PROÍBE
DESPEJO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA

pandemia, o que impossibi-
litou o pagamento do alu-
guel.

O texto também suspen-
de atos judiciais, extrajudi-
ciais ou administrativos que 
imponham a desocupação 
forçada de imóveis urba-
nos, seja eles privados ou 
públicos. Negociações para 
o despejo durante a crise 
também estão proibidas. A 
Justiça deverá interromper 
os processos em curso. 

A medida abrange a dec-
isões editadas ou proferi-
das desde 20 de março do 
ano passado. Mas não vale 
para ocupações ocorridas 
após 31 de março de 2021 
ou para as desocupações já 
concluídas.

Renato Casagrande garantiu ainda a elaboração, com o 
custo bancado pelo Estado, de um projeto de construção 
de barragem para captação do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE), tratamento e distribuição à população. 

Mas não vale para ocupações ocorridas após 31 de mar-
ço de 2021 ou para as desocupações já concluídas.
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SÃO PAULO – A obesi-
dade tem aumentado nos 
últimos anos na população 
brasileira. Em 2018, um estu-
do coordenado pelos pes-
quisadores da Unifesp (Uni-
versidade Federal de São 
Paulo) em parceria com a 
Universidade de Harvard, 
nos Estados Unidos, apon-
tou que o IMC acima de 25 
amplia em até treze vezes o 
risco de tumores canceríge-
nos. “A qualidade de vida é 
um fator determinante para a 
redução dos riscos de cân-
cer. Alimentação saudável e 
exercícios regulares são as 
duas principais indicações 
para os pacientes”, orienta o 
oncologista Ramon Andra-
de de Mello, professor da 
disciplina de oncologia clí-
nica da Unifesp, da Uninove 
e da Escola de Medicina da 
Universidade do Algarve 
(Portugal).

De novo? Preço da
gasolina e do gás
de cozinha sobe
mais 7% hoje

BRASÍLIA – A Petro-
bras vai reajustar o preço 
do gás de botijão e da gaso-
lina em mais de 7% a partir 
deste sábado (9). Em am-
bos os casos são reajustes 
para as distribuidoras, ou 
seja, o aumento do preço 
nal para o consumidor 
será diferente.

O  preço médio de venda 
do gás passará de R$ 3,60 
para R$ 3,86 por kg, equi-
valente a R$ 50,15 por 
13kg, reetindo reajuste 
médio de R$ 26 por kg, 
após 95 dias com preços 
estáveis.

No caso da gasolina, o 
preço médio de venda pas-
sará de R$ 2,78 para R$ 
2,98 por litro, reetindo 
reajuste médio de R$ 0,20 

por litro. Foram 58 dias de 
preços estáveis.

Segundo a empresa, "es-
ses ajustes são importantes 
para garantir que o mercado 
siga sendo suprido em ba-
ses econômicas e sem ris-
cos de desabastecimento".

No m de setembro, a 
Petrobras já havia reajusta-
do o diesel em 8,9%. Nos 
três casos, o preço nas bom-
bas depende de tributos e 
de ganhos das distribuido-
ras.

Os aumentos ocorrem 
em meio à alta da cotação 
internacional do petróleo, 
que chegou ao maior nível 
em três anos nesta semana. 
A cotação é uma referência 
para todos os derivados do 
petróleo.
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27 99900-2100

surgimento e crescimento 
dos hormônios dependentes. 
Entre eles, aqueles relacio-
nados com o câncer de ma-
ma e de ovários”, explica o 
professor da Unifesp.

O pesquisador esclarece 
ainda que a obesidade pro-
voca um estado inamatório 
crônico no organismo, redu-
zindo a sua imunidade: “O 
paciente vai car com suas 
defesas baixas, o que amplia 
as chances das células tumo-
rais de se proliferarem”.

Os alimentos com exces-
so de sal, condimentados, 
defumados e gordurosos 
estão na lista daqueles que 
contribuem, por exemplo, 
para o aparecimento de tu-
mores no estômago: “O con-
sumo frequente de álcool e o 
tabagismo também aumen-
tam as chances do organis-
mo desenvolver um câncer”, 
alerta Ramon de Mello.

OBESIDADE AUMENTA EM ATÉ 13 VEZES
RISCO DE CÂNCER, DIZ ONCOLOGISTA
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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

SÃO MATEUS – Uma 
cena de amor chamou a aten-
ção até de prossionais que 
atuam no Hospital Roberto 
Arnizaut Silvares, em São 
Mateus. O caso aconteceu 
nesta segunda-feira (4).

O senhor Fernando, mari-
do de uma paciente, Maria 
Timóteo, de 67 anos, que 
estava internada desde o dia 
24 de agosto, levou um bu-
quê de ores para a esposa, 
demostrando sua cumplici-
dade e companheirismo. 
Eles são casados há 50 anos.

O médico Bernardo, que 
registrou o momento disse 
que foi a cena mais linda que 
já viu durante seus nove anos 
de formado e fez questão de 
compartilhar o momento em 
suas mídias sociais.

Por não ser permitida a 
entrada de ores no hospital, 
a paciente foi conduzida até 
a recepção onde o marido a 
esperava. Além de entregar o 
buquê de ores, seu Fernan-
do deu um belo beijo em sua 
amada. Uma cena que chega 
para servir de exemplo a to-
do o mundo, espalhando 
amor e compaixão.

Para o médico, esse foi, 
sem dúvida o melhor remé-
dio que a paciente poderia 
ter tomado nesse período. 
Coincidência ou não, dona 
Maria Timóteo recebeu alta 
hoje, dia seguinte ao caso. 

CASADOS HÁ 50 ANOS: ESPOSA RECEBE
EM HOSPITAL FLORES E BEIJO DO MARIDO

Comemorado no dia 11 
de outubro, o Dia Nacional 
de Prevenção da Obesidade 
serve de alerta para essa epi-
demia silenciosa, que afeta 
todos os países. Segundo 
dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geograa e 
Esta t ís t ica) ,  em 2020, 
61,7% da população adulta 
brasileira estava com exces-

so de peso. Entre 2002 e 
2003, esse percentual era de 
43,3%.

Os pacientes obesos po-
dem desenvolver diversos 
tipos de câncer como os de 
mama, de fígado, próstata, 
esôfago e colorretal. “A gor-
dura no organismo pode pro-
vocar o aparecimento de 
hormônios, que estimulam o 

O oncologista Ramon Andrade de Mello ressalta a im-
portância de uma vida saudável.

Para o médico, esse foi, sem dúvida o melhor remédio que a paciente poderia ter to-
mado nesse período. Coincidência ou não, dona Maria Timóteo recebeu alta hoje, dia 
seguinte ao caso.

O senhor Fernando, marido de uma paciente, Maria Timóteo, de 67 anos, que estava 
internada desde o dia 24 de agosto, levou um buquê de flores para a esposa, demos-
trando sua cumplicidade e companheirismo. Eles são casados há 50 anos.

Homem estava trabalhando quando o trator no qual ele 
estava encostou em um fio de alta tensão. Ao receber a 
descarga elétrica, ele não resistiu.

Loja maçônica
agradece apoio da
Câmara em doação
de terreno

SÃO MATEUS – Em 
ofício protocolizado na 
Câmara Municipal, a Loja 
Maçônica Estrela de Guriri 
externou “apreço e grati-
dão” a todos os vereadores 
“pela el e irrestrita dedi-
cação e prestimoso apoio” 
no trâmite e na aprovação 
da  Le i  Mun ic ipa l  n º 
1.968/2021, de 12 de se-
tembro, relativa à doação 
de terreno localizado na 
Avenida Espera Feliz, Lote-
amento Jardim Caiçaras, 
em Guriri. A área doada 
pelo Município será utili-

zada para construção da 
sede da instituição.

Em nome de todos os 
maçons reunidos na Loja 
Estrela de Guriri, o docu-
mento é assinado pelo vene-
rável mestre Jesus Lobo 
(presidente), Nelson Ferre-
ira (orador) e José Luiz Pa-
zito (secretário).

Ao dar ciência dos agra-
decimentos aos colegas 
vereadores, o presidente 
Paulo Fundão destacou o 
trabalho social desenvolvi-
do pela Loja Maçônica 
Estrela de Guriri.

Homem estava trabalhando quando o trator no qual ele 
estava encostou em um fio de alta tensão. Ao receber a 
descarga elétrica, ele não resistiu.
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VITÓRIA – O m de 
semana de feriadão de Nos-
sa Senhora Aparecida deve 
ser com ressaca no mar. O 
Climatempo informou que 
no Espírito Santo são espe-
radas ondas de até 5 metros 
em alto-mar neste sábado 
(9) e domingo (10).

Essa ressaca em alto-mar 
também deve ocorrer na 
costa do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Sul da Bahia, se-
gundo o instituto.

Já na região mais próxi-
ma da costa, as ondas de-
vem chegar a até 2,5 me-

tros.
O Climatempo ainda 

alerta para o risco de tem-
poral no Estado a partir de 
domingo (10). A chuva de-
ve chegar acompanhada de 
muitos raios e de rajadas de 
vento que podem chegar a 
80 km/h durante a chuva 
mais intensa.

Cidades do Estado, in-
cluindo a Grande Vitória, 
podem registrar volume de 
chuva de até  100 milíme-
tros acumulados entre do-
mingo e segunda-feira (11), 
conforme o instituto.

12 MIL NO ESTADO TÊM DE DEVOLVER
DINHEIRO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Ressaca e ondas de
até 2,5 metros durante
feriadão no ES

BRASÍLIA – O Ministé-
rio da Cidadania está envi-
ando mensagens de celular 
(SMS) para 627 mil pessoas 
que receberam indevida-
mente o auxílio emergencial 
para orientar sobre a devolu-
ção dos recursos à União.

No Estado, cerca de 12 
mil pessoas ainda têm que 
devolver os valores referen-
tes ao benefício.

Serão noticados por 
mensagem os trabalhadores 
que ao declararem o Impos-
to de Renda de 2021 gera-
ram DARF para a restituição 
de parcelas do auxílio emer-
gencial, mas ainda não efe-
tuaram o pagamento.

No momento da declara-
ção do Imposto de Renda 
referente ao exercício de 
2020, o programa da Receita 
Federal automaticamente 
identicou aqueles que 
receberam o auxílio emer-
gencial indevidamente (pes-
soas com rendimentos tribu-
táveis anuais, sem contar o 
auxílio, em valor acima de 
R$ 22.847,76).

Também serão notica-
dos cidadãos que receberam 
recursos de forma indevida 
por não se enquadrarem nos 
critérios de elegibilidade do 

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

CIDADES CAPIXABAS EM ALERTA PARA
INVASÃO DE ANIMAIS SELVAGENS

VITÓRIA – Cidades do 
Espírito Santo, que fazem 
divisa com Minas Gerais, 
estão em alerta para uma 
possível invasão de javalis e 
javaporcos. Integrantes do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) 
têm percorrido municípios 
capixabas do Noroeste para 
informar as prefeituras a 
respeito da preocupação 
com a chegada desses ani-
mais selvagens. 

Nesta semana, eles se reu-

niram com a secretária muni-
cipal de Meio Ambiente de 
Barra de São Francisco, Lis-
lei Moreira Batista. A titular 
da pasta informou que não é 
para os moradores entrarem 
em pânico, mas reforçou a 
preocupação com a invasão 
desses animais. 

"O Ibama está preocupa-
do, porque a quantidade des-
ses animais é grande. Eles 
podem atacar as pessoas e 
por onde passam podem des-
truir plantações", armou 
ela.

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro das principais
notícias do Norte capixaba

Além de Barra de São 
Francisco, a secretária disse 
que equipes dos municípios 
como Água Doce do Norte, 
Ecoporanga e Mantenópolis 
também já se reuniram com 
representantes do Ibama.

"Eles não sabem quando 
esses animais vão chegar, 
mas eles deram uma certeza 
que isso vai acontecer. Uma 
hora eles vão chegar na nos-
sa região com alguém tra-
zendo ou por conta própria", 
relatou Lislei sobre o que foi 
passado pelo Ibama.

Prefeituras capixabas estão sendo informadas pelo Ibama sobre o risco de invasão 
desses animais.

O instituto informou aos 
municípios que o foco onde 
esses animais se encontram 
é na região Sul do Minas Ge-
rais, por isso essas cidades 
capixabas estão sendo aler-
tadas para esse risco de inva-
são. 

A secretária informa que 
o trabalho de conscientiza-
ção dos moradores está sen-
do feito. "Temos um traba-
lho de mostrar como é o ani-
mal, conscientização e in-
formação para as pessoas 
carem em alerta para caso 
ver um animal semelhante a 
um porco que avisam a Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente", disse ela. 

A pasta vai fazer a inter-
mediação entre os morado-
res e as autoridades compe-
tentes pela captura desses 
animais. 

com gov.br. Qualquer SMS 
enviado de números diferen-
tes desses, com este intuito, 
portanto, deve ser desconsi-
derado.

A devolução poderá ser 
feita por meio do pagamento 
da DARF já em aberto. Qu-
em não tem DARF em aber-
to, mas tem valores a devol-
ver, precisa acessar o site 
gov.br/devolucaoae e inserir 
o CPF do beneciário, ge-
rando uma Guia de Recolhi-
mento (GRU).

programa.
Este grupo inclui ainda 

pessoas com indicativo de 
recebimento de um segundo 
benefício assistencial do 
governo federal, como apo-
s e n t a d o r i a ,  s e g u r o -
desemprego ou Programa 
Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda 
(BEm).

Segundo o Ministério da 
Cidadania, em agosto, cerca 
de 650 mil pessoas já tinham 
sido noticadas que deveri-

am restituir os recursos à 
União.

Após o envio do primeiro 
lote de SMS, foram devolvi-
dos aos cofres públicos apro-
ximadamente R$ 40,6 mi-
lhões até o dia 21 de setem-
bro, de acordo com a União.

PROCEDIMENTO
As mensagens são envia-

das por meio dos números 
28041 ou 28042 e contêm o 
registro do CPF de cada be-
neciário e o link iniciado 

Ministério da Cidadania começou a notificar quem recebeu ajuda de forma indevida, a 
fim de cobrar pagamento de guia para devolução.

Cidades capixabas também podem registrar grandes volu-
mes acumulados de chuva.

BRASÍLIA – Um total 
de 2.369 detentos do Sis-
tema Prisional do Espíri-
to Santo foram benecia-
dos com a saída temporá-
ria do Dia das Crianças, 
que tem início nesta sex-
ta-feira (08). O número 
foi divulgado pela Secre-
taria de Justiça do Estado 
(Sejus).

O benefício, que está 
previsto na lei de execu-
ção penal, é concedido 
pelo Poder Judiciário, que 
divide as datas de saída de 
forma escalonada. O pe-
ríodo do benefício é de 7 
dias. 

Os internos que não 
retornarem à unidade pri-
sional no período determi-
nado serão considerados 
foragidos da Justiça.

MAIS DE 60 PRESOS 
NÃO VOLTARAM NO 

DIA DOS PAIS
Mais de 60 detentos que 

foram liberados para a 'sai-
dinha' de Dia dos Pais, em 
agosto, não voltaram para 
as penitenciárias do Espí-
rito Santo. 

No dia 4 de agosto, 
1.390 internos do regime 
semiaberto receberam o 
benefício e deveriam re-
tornar uma semana depo-
is, no dia 11. No entanto, 
segundo a Secretaria de 
Estado da Justiça (Se-
jus), 63 deles não volta-
ram.

Além disso, segundo a 
Sejus, três dos benecia-
dos foram detidos come-
tendo crimes no período 
em que estavam em liber-
dade.

São vetados desta libe-
ração, os condenados pela 
prática de crimes hedion-
dos, ou seja, crimes com 
características de perver-
sidade como: homicídio, 
lesão corporal e estupro, 
genocídio, entre outros.

Mais de 2,3 mil detentos
recebem o benefício
da "saidinha" do Dia
das Crianças 

Os internos que não retornarem à unidade prisional no pe-
ríodo determinado serão considerados foragidos da Justi-
ça.
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ESTRANHA ALMA
A humanidade, em to-

cante testemunho de fé, 
construiu catedrais belís-
simas - diante das quais 
passou a Santa Inquisição 
a torturar e queimar vivos 
em fogueiras tantos seme-
lhantes nossos.

Redigimos obras de 
excepcional conteúdo 
humano. Fascinantes pe-
la profundidade losó-
ca. E que foram solene-
mente ignoradas, confor-
me fazem prova as inni-
tas guerras que nos age-
laram.

Nosso engenho levou à 
concepção de maravilhas 
tecnológicas verdadeira-
mente sublimes. Uma 
imensa parte delas, po-
rém, utilizada para ceifar 
a vida ou a saúde de popu-
lações inteiras.

Graças a avanços cien-
tícos notáveis produzi-
mos medicamentos capa-
zes de debelar doenças as 
mais terríveis - não os dis-
tribuímos a todos os nos-
sos semelhantes, porém, 
por conta de interesses 
comerciais os mais mes-
quinhos.

Criamos sistemas de 
comunicação poderosos 
ao extremo, capazes de 
levar iluminação e sabe-
doria a praticamente to-
dos os seres humanos - 
porém entregamos vasta 
parcela dele a conglome-
rados empresariais cujos 
interesses destoam da-
queles da humanidade.

Com coragem e sacrifí-
cio cortamos os mares e 
desbravamos todo o pla-
neta - no mais das vezes, 
porém, levando pouco 
mais que a violência, o 
saque e a escravidão.

De forma responsável 
construímos sistemas po-
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CrônicaMÉDICO CAPIXABA TIRA 10
DÚVIDAS SOBRE CÂNCER DE MAMA

SÃO PAULO – O cân-
cer de mama é o mais inci-
dente entre mulheres no 
Brasil e no mundo. Somen-
te de janeiro a setembro 
deste ano, foram registra-
das 188 mortes por causa 
da doença no Espírito San-
to, segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), e 
997 internações no mesmo 
período. Para reduzir as 
estatísticas, a prevenção 
segue sendo a principal 
orientação.

Em 2020, foram 355 óbi-
tos e 1.711 internações no 
Estado relacionadas a tu-
mor de mama. Em relação 
às mamograas, que aju-
dam a diagnosticar a doen-
ça de forma precoce, foram 
realizados 32.894 exames 
de janeiro a julho deste 
ano, e 48.781 em 2020. Os 
dados foram fornecidos 
pela Sesa.

Reforçando a campanha 
Outubro Rosa, criada para 
a conscientização sobre a 
prevenção do câncer de 
mama, o médico radiotera-
peuta Guilherme Rebello, 
do Instituto de Radiotera-
pia Vitória (IRV), tira 10 
dúvidas sobre a doença e 
rearma a importância do 
diagnóstico precoce.

1-O que pode causar o 
câncer de mama?

Guilherme Rebello – O 
câncer de mama é causado 
pela multiplicação desor-
denada de células anormais 
da mama, que forma um 
tumor que pode invadir 
outros órgãos. Segundo o 
Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), 66.280 novos 
casos devem ser diagnosti-
cados este ano.

Os fatores mais associa-
dos são idade avançada, 
história familiar de câncer 
de mama, estilo de vida 
(dieta pobre em bras e 
rica em gordura), irradia-
ção prévia, reposição hor-
monal pós-menopausa, 
menstruação precoce, me-
nopausa tardia, primeira 
gestação tardia, mutações 

genéticas (BRCA1/2), den-
tre outros.

2-Qual é a importância 
do diagnóstico precoce?

Quanto mais precoce é o 
diagnóstico, maiores são as 
chances de controle da do-
ença.

3-Quais são os exames 
que permitem esse diag-
nóstico precoce?

Os mais utilizados são a 
mamograa e a ultrassono-
graa das mamas.

4-Existe algum dia cer-
to no mês para realizar o 
autoexame?

Não existe um dia obri-
gatório do mês para reali-
zar o autoexame. A orienta-
ção, segundo o Inca, é de 
que as mulheres sejam en-
corajadas a observar e pal-
par suas mamas sempre 
que se sentirem confortá-
veis, seja no banho, no mo-
mento da troca de roupa ou 
em outra situação cotidia-
na, tentando manter sem-
pre uma periodicidade. 

5-A mamograa de 
rotina em mulheres deve 
ser feita a partir de qual 
idade?

De maneira geral deve-

se iniciar o rastreio anual a 
partir dos 50 anos. 

6-É verdade que nos 
últimos anos, os casos de 
câncer têm aumentado 
entre as mulheres na casa 
dos 30 anos? Por quê?

A incidência entre mu-
lheres jovens vem aumen-
tando no mundo todo. Tal 
fato tem se relacionado a 
alguns fatores ligados ao 
estilo de vida, como menor 
número de lhos, gestação 
tardia e alimentação inade-
quada, devido à correria do 
dia a dia.

7-A reposição hormo-
nal aumenta o risco de 
câncer de mama?

Sim, a reposição hormo-
nal, principalmente nas 
pacientes que passaram da 
menopausa, aumenta a 
chance do desenvolvimen-
to da doença.

8-Por que o câncer de 
mama é o mais letal entre 
as mulheres brasileiras?

Além do fato de ser o 
câncer mais frequente nas 
mulheres, ainda encontra-
mos muitas barreiras, co-
mo a conscientização da 
necessidade do rastreio, 
diculdade no acesso ao 

diagnóstico precoce até 
mesmo no tratamento ade-
quado. 

9-Como é realizado o 
tratamento com radiote-
rapia para câncer de ma-
ma?

É realizado através de 
um aparelho especíco, 
chamado acelerador linear. 
Com ele, conseguimos dire-
cionar o feixe de radiação 
com precisão, apenas na 
mama acometida. O trata-
mento é indolor, dura cerca 
de 10 minutos por dia e, na 
maioria dos casos, são pres-
critas 15 sessões.

10-Quais os sintomas e 
os tipos de câncer de ma-
ma?

A apresentação mais co-
mum é a assintomática, 
com a descoberta acidental 
em exames de rastreio. 
Com o avançar da lesão, 
pode-se ter desde um nódu-
lo palpável indolor até "ín-
gua" axilar, assimetria das 
mamas, vermelhidão e dor 
local. 

Existem alguns subtipos 
de câncer de mama, dentre 
os mais frequentes o ductal 
e o lobular, podendo ser 
não invasivos ou invasi-
vos.

PRF INAUGURA UNIDADE OPERACIONAL
NA BR 262, NO ESPÍRITO SANTO

SÃO PAULO – Para aju-
dar as famílias de baixa ren-
da do país, bastante prejudi-
cadas pela pandemia da Co-
vid-19, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
decidiu proibir o corte de 
energia elétrica por falta de 
pagamento da conta de luz. 
No entanto, a medida deixa-
rá de valer em 1º de outubro.

Em resumo, a Aneel ha-
via tomado essa decisão no 
nal de março. À época, 

fora acordado que a decisão 
valeria até 30 de junho. No 
entanto, a agência acabou 
prorrogando o período para 
até 30 de setembro. Isso 
quer dizer que a partir da 
próxima sexta-feira (1º), os 
consumidores de baixa ren-
da que estiverem com con-
tas de luz em atraso poderão 
ter sua energia cortada.

A medida estava valen-
do, especicamente, para 
consumidores beneciados 

pelo programa Tarifa Soci-
al. Todas as distribuidoras 
do país deveriam cumprir a 
decisão da Aneel no perío-
do. De acordo com a Aneel, 
não há previsão para outra 
prorrogação, ou seja, os ina-
dimplentes podem sofrer 
corte de energia ainda nesta 
semana.

Vale ressaltar que a medi-
da suspendia a interrupção 
do serviço de energia elétri-
ca nos meses determinados. 

Contudo, isso não signica-
va dizer que o pagamento 
das contas também estava 
suspenso. Na verdade, a 
Aneel assegurou aos consu-
midores de baixa renda o 
uso ininterrupto de energia, 
mesmo em situação de ina-
dimplência.

Embora as distribuidoras 
voltem a ter o direito de cor-
tar a energia dos inadim-
plentes, precisam enviar 
noticação aos consumido-
res. Em suma, a noticação 
deve ser “escrita, especíca 
e com entrega comprovada 
ou, alternativamente, im-
pressa em destaque na fatu-
ra”, segundo a Aneel.

Aliás, o envio da noti-
cação deve ocorrer com 
uma antecedência mínima 
de 15 dias. No caso das famí-
lias de baixa renda, pode 
haver parcelamento dos dé-
bitos.

Com as novas instalações, a PRF proporciona um melhor atendimento aos usuários 
e aos policiais.

líticos e administrativos 
absolutamente sérios - 
para depois profaná-los 
da forma mais vil.

Nossa mente, nal-
mente, concebeu siste-
mas jurídicos fabulosos. 
A eles dedicamos biblio-
tecas inteiras. E parado-
xalmente nosso desprezo, 
na medida em que acinto-
samente os transforma-
mos em letra morta - que 
o digam nossas masmor-
ras, habitadas quase que 
exclusivamente por mise-
ráveis.

É este o aspecto que 
gostaria de abordar: o do 
sistema legal que pratica-
mente não considera o 
quão contraditórios e desi-
guais são os homens. Que 
relega a um constrange-
dor segundo plano os séri-
os contrastes de nossa 
civilização.

Humildemente sugiro, 
a propósito, dois temas 
para reexão. Inicio pela 
redenição do que seja 
“exercício de poder”: fun-
ção temporária ou carrei-
ra? Ele deve mesmo ser 
atribuído no mais das ve-
zes a uma só pessoa?

E o ato de julgar? Deve 
ser mesmo atribuído a um 
só? Não seria mais pru-
dente conarmos na sabe-
doria de colegiados cuja 
composição deveria ser a 
mais plural possível, con-
sideradas as peculiarida-
des do caso?

Eis aí, de toda sorte, 
um debate para os sécu-
los.

Prevenção é a principal orientação para evitar a doença que já provocou 188 mortes 
este ano no Espírito Santo, segundo dados da Sesa.
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AGROPECUÁRIA BONOMO S/A 
RESUMO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADAS EM 24 DE JUNHO DE 2021

COMUNICADO
JULIAN ARAÚJO SILVA, torna público que  REQUEREU da SEMMA através do processo n° 
19603/2021, Licença Ambiental de Regularização - LAR, para a atividade de Ocina 
mecânica sem pintura por aspersão, localizada na Rua Elias Jogaib, número 130, bairro 
Boa Vista, município de SÃO MATEUS  - ES.
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