
Ainda segundo informações divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, os estados de Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Sul aparecem na se-
gunda colocação, tendo utilizado 8% dos recursos para a realização de in-

vestimentos. 
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VITÓRIA – De janeiro a 
setembro deste ano, mais de 
18 mil celulares foram rou-
bados no Espírito Santo. 
Esse total representa uma 
média de 67 aparelhos rou-
bados por dia. Os dados são 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (Sesp).

O delegado Henrique Vi-
dal explicou que locais com 
grande circulação de pesso-
as são os principais pontos 
de ocorrência deste tipo de 
crime. Ele atribuiu essa inci-
dência, principalmente, à 
concentração de um maior 
número de possíveis vítimas 
e ao fato da multidão facili-
tar a fuga dos criminosos.

Os celulares são os bens 
mais visados pelos assaltan-
tes. Segundo o delegado, 
isso se deve à grande quanti-
dade de aparelhos em circu-
lação e à desatenção das víti-
mas. Por isso, ele alerta para 
os cuidados que devem ser 
tomados para evitar o roubo 
dos aparelhos.

“O conselho que as forças 
públicas dão é que tenha-se 
atenção e não use o aparelho 
em via pública. As pessoas 
estão cada vez mais desaten-
tas na rua, usando aplicati-
vos de mensagem, ligação 
de voz e se desligando total-

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

20º
26º Sensação

térmica: 26º/ 20º
Ventos: 15 km/h
UV: 6 alto

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
Acesse: www. .com.brFANOTÍCIAS

das na montagem e manu-
tenção e nem todas são ho-
nestas. Muitas estão se espe-
cializando para praticar cri-
mes de receptação e venda 
dessas peças”, explicou o 
delegado.

ORIENTAÇÕES
A Polícia Civil orienta 

que as vítimas de furtos ou 
roubos de celulares tro-
quem, imediatamente, as 
senhas de contas conectadas 
no aparelho, em especial as 
vinculadas a aplicativos ban-
cários. Em seguida, elas de-
vem procurar a polícia para 
registrar um boletim de ocor-
rência, detalhando todas as 
características e especica-
ções do aparelho.

É importante que seja in-
formado o IMEI, que é o n-
úmero de identicação im-
presso na nota scal e na 
caixa do aparelho. Também 
é possível acessar o código 
ligando para *#06# no pró-
prio aparelho. Neste caso, é 
importante que o proprietá-
rio do telefone anote a se-
quência em um lugar segu-
ro.

O boletim de ocorrência 
pode ser registrado pela in-
ternet, no site da Polícia Ci-
vil do Espírito Santo. (*G1)

mente do que está ao seu re-
dor”, orientou o delegado.

Ainda de acordo com Vi-
dal, cerca de metade (52%) 
dos celulares roubados entre 
janeiro e setembro deste ano 
foram recuperados pela polí-
cia.

No entanto, para que os 
aparelhos sejam devolvidos 
aos donos, é necessário que 
a vítima do assalto tenha 
registrado um boletim de 
ocorrência, informando as 
especicações do telefone e 
um número de contato.

Os aparelhos apreendidos 
polícia, mas que o proprietá-

rio não foi identicado, são 
encaminhados para destrui-
ção, após decisão judicial.

A polícia estima que os 
celulares não recuperados-
 são desbloqueados e vendi-
dos a receptadores, ou são 
desmontados e comerciali-
zados como sucata ou pe-
ças. O delegado armou 
que são realizados traba-
lhos de inteligência para 
desarticular esquemas co-
mo esses, mas reconhece a 
diculdade em controlar 
esse mercado.

“Hoje em dia, nós temos 
muitas pessoas especializa-

Suspeito morre
baleado durante
operação policial
no Norte do Estado

PINHEIROS – Um 
homem, ainda sem a iden-
tidade revelada pela polí-
cia, alvo de um mandado 
de prisão temporária, mor-
reu nesta sexta-feira (22) 
durante uma operação poli-
cial. A ação foi realizada 
nos municípios de Vila 
Valério, no Noroeste do 
Espírito Santo, em Jagua-
ré e Pinheiros, no Norte do 
Estado, onde a morte ocor-
reu. 

Segundo a Polícia Ci-
vil, o homem reagiu à abor-
dagem e foi baleado. Ele 
chegou a ser socorrido e 
encaminhado ao Hospital 
de Pinheiros, mas não re-
sistiu. 

O objetivo da operação 
era cumprir seis manda-
dos de prisão temporária e 
oito de busca e apreensão. 
A corporação armou que 
os alvos são suspeitos de 
estarem envolvidos no 
roubo que aconteceu no 
interior de Vila Valério em 
4 de outubro.

A Polícia Civil infor-
mou que a operação foi 
encerrada e está na fase de 
formalização dos resulta-
dos.

ASSALTO COM 
REFÉNS EM VILA 

VALÉRIO
Homens armados ren-

deram uma família em 
uma propriedade rural de 
Vila Valério na noite de 
segunda-feira (4) e leva-
ram do local sacas de café 
e cacau, sacos de pimenta-
do-reino, dois caminhões, 
um carro, joias e dinheiro.

Aos policiais que aten-
deram a ocorrência, o pro-
prietário da fazenda rela-
tou que foi abordado pelos 
criminosos armados quan-
do estava próximo à casa 
de sua lha. Segundo ele, 
os bandidos o obrigaram a 
entrar na residência e tam-
bém renderam a jovem, 
que estava com um bebê 
de 1 ano e o marido dela.

A Polícia Civil e a Polí-
cia Militar recuperaram, 
na quinta-feira (7), as 42 
sacas de café e os 81 sacos 
de pimenta-do-reino rou-
bados da fazenda. O mate-
rial foi avaliado em apro-
ximadamente R$ 103 mil. 
Dois homens, de 52 e 56 
anos, foram presos em Ja-
guaré, suspeitos de serem 
os receptadores do materi-
al roubado.

ESPÍRITO SANTO TEM 67 CELULARES
ROUBADOS POR DIA, SEGUNDO SESP

De janeiro a setembro deste ano, mais de 18 mil apare-
lhos foram furtados ou roubados nas cidades do ES. 
Dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pú-
blica (Sesp).

VITÓRIA – Mais de 50 
mil alunas da Rede Estadual 
do Espírito Santo cadastra-
das no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) e 
que têm acima de 10 anos 
irão receber absorventes 
higiênicos. Será publicado 
no Diário Ocial desta quar-

sorventes higiênicos no mês 
de novembro.

A vice-governadora Jac-
queline Moraes destaca que 
essa é mais uma política im-
portante no Espírito Santo. 
“Essa é uma ação importan-
te, porque a vulnerabilidade 
social tira essas meninas, 
muitas vezes, da escola no 
seu período menstrual. Nós 
estamos atentos à política 
social. No âmbito do ES Soli-
dário, zemos uma grande 
campanha junto à sociedade 
para a doação de absorven-
tes. Agora, nosso governo 
concretiza essa política pú-
blica”, pontuou.

ta-feira (20), o Decreto assi-
nado pelo governador Rena-
to Casagrande, instituindo o 
Programa de Fornecimento 
de Absorventes Higiênicos. 
O investimento é de aproxi-
madamente R$ 5 milhões 
por ano.

A medida visa a promoção 
da saúde e o enfrentamento 

da exclusão escolar por meio 
do combate à precariedade 
menstrual. A distribuição 
gratuita de absorventes hi-
giênicos será realizada por 
meio de cotas mensais, em 
quantidade adequada, a cada 
estudante do sexo feminino 
durante o período letivo.

De acordo com a Secreta-
ria da Educação (Sedu), os 
recursos nanceiros neces-
sários à execução do Progra-
ma serão repassados aos 
Conselho de Escola, por me-
io do Programa de Gestão 
Financeira – PROGEFE. A 
previsão é de que as alunas 
comecem a receber os ab-

GOVERNO DO ES VAI DISTRIBUIR ABSORVENTES
PARA ALUNAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

A medida visa a promoção da saúde e o enfrentamento 
da exclusão escolar por meio do combate à precarie-
dade menstrual. 

A Polícia Civil afirmou que os alvos da ação são 
suspeitos de estarem envolvidos no assalto com 
reféns no interior de Vila Valério em 4 de outubro.



ANUNCIE AQUI:
(27) 99900-2100

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
ANUNCIE AQUI:

27 99900-2100

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100 - ACESSE: WWW.FANOTICIAS.COM.BR

3Sábado, 23 de outubro de 2021

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
Acesse: www. .com.brFANOTÍCIAS

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo foi o que 
mais realizou investimen-
tos, de janeiro a agosto de 
2021, segundo aponta o Rel-
atório Resumido de Execu-
ção Orçamentária (RREO), 
divulgado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), 
do Ministério da Economia. 

De acordo com o relató-
rio, de todas as despesas li-
quidadas pelo Governo Esta-
dual, 10% foram utilizadas 
para investimentos em in-
fraestrutura, saúde, esporte, 
segurança pública, entre 
outras áreas. Ainda segundo 
informações divulgadas 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, os estados de Ala-
goas, Maranhão e Rio Gran-
de do Sul aparecem na se-
gunda colocação, tendo uti-
lizado 8% dos recursos para 
a realização de investimen-
tos. 

"Esses investimentos po-
dem ser feitos, porque esta-
mos bem organizados. O 
Espírito Santo mantém equi-

inovadoras, que beneciam 
a população capixaba", res-
saltou o secretário de Estado 
de Economia e Planejamen-
to, Álvaro Duboc.

Duboc explicou que na 
proposta orçamentária para 
2022, enviada à Assembleia 
Legislativa, o valor previsto 
para investimentos é de, 
aproximadamente, R$ 2,7 
bilhões, representando qua-
se 20% da receita líquida de 
impostos.

Marcelo Altoé também 
parabenizou as equipes das 
Secretarias da Fazenda (Se-
faz) e de Economia e Plane-
jamento (SEP), pelo traba-
lho técnico que vem desen-
volvendo em conjunto. 
"Constantemente, as equi-
pes da Sefaz e da SEP se reú-
nem para analisar as despe-
sas, receitas e investimentos 
feitos pelo Governo Estadu-
al. Esse acompanhamento 
diário dos números da ges-
tão reetem o zelo que te-
mos para com as contas pú-
blicas", pontuou.

SÃO MATEUS – Ago-
ra é ocial: a EMEF Dora 
Arnizaut Silvares (CAIC) 
foi contemplada com re-
forma e ampliação do pré-
dio escolar. O Governo do 
Estado disponibilizou 
recursos no valor de R$ 
5.397.783,15 para as me-
lhorias na Escola, que con-
ta com cerca de 1.700 alu-
nos.

O anúncio foi feito pelo 
governador Renato Casa-
grande e os valores serão 
repassados nos próximos 
dias. O Governo do Esta-
d o  v a i  d e s t i n a r  R $ 
231.809.000,00 a 75 mu-
nicípios capixabas que se 
inscreveram no edital do 
Fundo Estadual de Apoio 
à Ampliação e Melhoria 
das Condições de Oferta 
da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental no 
Espírito Santo (Funpa-
es). 

EDUCAÇÃO TEM 
PRESSA

“Nenhum local prospe-
rou sem ter uma educação 
de qualidade e precisa-
mos ter pressa. Tivemos 
um prejuízo muito grande 

por causa da pandemia e 
para recuperar é necessá-
rio um esforço gigantes-
co. O que estamos fazen-
do hoje é uma manifesta-
ção do que queremos para 
a Educação de todo o Espí-
rito Santo” – enfatizou 
Casagrande.

ESCOLAS DO 
CAMPO

O prefeito Caffeu agra-
deceu a atenção de Casa-
grande com São Mateus e 
lembrou que esteve sema-
na passada reunido com o 
governador para tratar de 
soluções para o abasteci-
mento de água no Municí-
pio. 

O prefeito destacou que 
também pretende dar uma 
atenção especial às esco-
las do campo. “Na próxi-
ma semana vamos visitar 
as nossas escolas rurais, 
levantar os problemas, 
buscar soluções. Todas as 
escolas tem que estar devi-
damente adequadas, com 
boa estrutura, merenda de 
qualidade e bom ambiente 
de trabalho para nossas 
crianças e os prossionais 
da Educação.”

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

ESPÍRITO SANTO É O ESTADO QUE
MAIS FEZ INVESTIMENTOS EM 2021

librados os gastos com pes-
soal e encargos sociais, cus-
teio e serviço da dívida, para 
que cresçam os investimen-
tos em áreas relevância soci-
al", avaliou o secretário de 
Estado da Fazenda, Marcelo 
Altoé.

“O Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária, 

divulgado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, mostra 
como o Espirito Santo é be-
neciado por uma gestão 
que cuida das contas públi-
cas de forma responsável, 
com controle de gastos, o 
que faz com que o Estado 
avance em investimentos e 
realize políticas públicas 

O tempo deve ficar instável. O volume acumulado de chuva pode chegar a 50 mm/h 
e os ventos a 60km/h.

Ainda segundo informações divulgadas pela Secre-
taria do Tesouro Nacional, os estados de Alagoas, Ma-
ranhão e Rio Grande do Sul aparecem na segunda co-
locação, tendo utilizado 8% dos recursos para a rea-
lização de investimentos.

VITÓRIA – Nada de pe-
gar um solzinho no m de 
semana. O sábado (23) e do-
mingo (24) do capixaba será 
nublado e com chuva fraca. 
Além disso, o Instituto Naci-
ona l  de  Me teo ro log ia 
(Inmet) renovou o alerta de 
chuva e ventos fortes para 
28 municípios do Espírito 
Santo. 

Segundo o Inmet, o volu-
me acumulado de chuva po-
de chegar a 50 mm/h e os 
ventos a 60km/h. O alerta 
amarelo, classicado em 
"perigo potencial", é válido 
até as 10h deste sábado. 

De acordo com o institu-

ES RECEBE MAIS UM ALERTA DE CHUVAS INTENSAS
to, há baixa possibilidade de 
corte de energia elétrica, 
queda de galhos de árvores, 
alagamentos e de descargas 
elétricas, mesmo assim, é 
preciso ter atenção.

O Inmet recomenda que, 
em caso de rajadas de vento, 
as pessoas não se abriguem 
debaixo de árvores, pois há 
risco de queda e descargas 
elétricas. Os veículos não 
devem ser estacionados pró-
ximos a torres de transmis-
são e placas de propaganda. 
O instituto também reco-
menda evitar o uso de apare-
lhos eletrônicos ligados à 
tomada.

VEJA OS MUNICÍPIOS 
DO ES EM ALERTA

Água Doce do Norte 
Águia Branca 
Alto Rio Novo 
Baixo Guandu  
Barra de São Francisco 
Boa Esperança  
Colatina 
Conceição da Barra 
Ecoporanga 
Governador Lindenberg 
Jaguaré 
Linhares  
Mantenópolis  
Marilândia 
Montanha 
Mucurici 
Nova Venécia 

Pancas
Pedro Canário  
Pinheiros 
Ponto Belo  
Rio Bananal 
São Domingos do Norte 
São Gabriel da Palha 
São Mateus 
Sooretama 
Vila Pavão  
Vila Valério

CONFIRA COMO FICA 
O TEMPO NO ES NO 

FIM DE SEMANA
De acordo com o Instituto 

Capixaba de Pesquisa, 
Ass i s tênc ia  Técnica  e 
Extensão Rural (Incaper), o 
sol deve aparecer ao longo 
do sábado (22) no Espírito 
Santo, mas há possibilidade 
de chuva fraca e passageira. 

Na região Norte, os ter-
mômetros devem registrar 
mínima de 20°C e máxima 
de 27°C.

No domingo (23), a umi-
dade marítima trazida por 
ventos oceânicos favorece a 
ocorrência de chuva em todas 
as regiões. No entanto, nas 
regiões Sul e Serrana podem 
ocorrer pancadas de chuva 
mais forte a partir da tarde. 

As temperaturas devem 
variar entre 21°C e 31°C na 
região Norte. No Noroeste do 
Estado, os termômetros das 
áreas menos elevadas devem 
chegar a 32°C. A mínima pre-
vista para a região é 22ºC. 

Governo do ES investe
mais de R$ 5 milhões
para reformar e
ampliar escola

Sete pastas tiveram mudanças de titulares e quatro no-
vos secretários já foram nomeados após Ailton Caffeu 
tomar posse. Daniel da Açaí está afastado do cargo por 
determinação da Justiça.

SÃO MATEUS – As 
Secretarias Municipais de 
Saúde e de Educação de 
São Mateus se uniram na 
articulação para vacinação 
dos estudantes do Municí-
pio. A ação é mais uma for-
ma de aumentar e acelerar 
o número de adolescentes 
vacinados em São Mateus. 
A ação teve início nesta 
q u i n t a - f e i r a  ( 2 1 )  n a 
EEEFM Pio XII e vai se-
guir um cronograma de-
nido pela Gestão Munici-
pal. 

MULTIVACINAÇÃO
“Nossa estratégia é ir 

nas escolas, local onde va-
mos encontrar boa parte 
dos adolescentes, assim, 
aproveitamos a oportuni-
dade para unir a Campanha 
de Multivacinação e a vaci-
nação contra a Covid. Será 
um mutirão de vacinação 
nas escolas municipais e 
estaduais de São Mateus” – 
observou a coordenadora 
municipal do programa de 
Imunização, Eliene Sam-
paio.

Secretarias de Saúde e
Educação se unem para
acelerar vacinação de
estudantes
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SÃO MATEUS – Com a 
compreensão de que a sani-
dade dos animais domésti-
cos interfere diretamente no 
equilíbrio do meio ambiente 
e na saúde pública, a Câmara 
Municipal aprovou por una-
nimidade a Indicação n° 
726/2021, que requer a im-
plantação de um hospital 
veterinário público em São 
Mateus. A proposta partiu 
do presidente do Legislativo 
Municipal, vereador Paulo 
Fundão, e foi aprovada na 
s e s s ã o  d e  t e r ç a - f e i r a 
(19/10).

“A instalação de um hos-
pital veterinário público se 
baseia em uma estratégia 
que visa compreender e re-
solver os problemas con-
temporâneos de saúde cria-
dos pela convergência huma-
na, animal e ambiental, con-
ceito conhecido como ‘Saú-
de Única’”, argumenta Pau-
lo Fundão.

Na justicativa da propo-
sição, o presidente da Câma-
ra Municipal acrescenta que 
os animais domésticos são 
tutelados pelo Estado, “e sua 
proteção é assegurada pelo 
Artigo 225 da Constituição 

Operação prende
dez pessoas por
caçar em reservas
do Norte do ES

SÃO MATEUS – A 3ª 
Companhia do Batalhão de 
Polícia Militar Ambiental 
(BPMA), com sede em São 
Mateus, divulgou nesta 
quarta-feira (20) o resulta-
do da Operação Queda de 
Órion. A operação foi reali-
zada entre os dias 20 de 
agosto e 19 de outubro, 
com objetivo de combater 
os crimes de caça no entor-
no e vias internas de acesso 
das principais Unidades de 
Conservação do Norte do 
Espirito Santo.

As unidades scalizadas 
foram: Reserva Biológica 
de Sooretama, Reserva 
Biológica do Córrego do 
Veado, Reserva Biológica 
do Córrego Grande, Flo-
resta Nacional do Rio Pre-
to, Parque Estadual de Itaú-
nas, APA da Pedra do Ele-
fante e APA de Conceição 
da Barra.

Durante os trabalhos de 
scalização, que se dividiu 
em quatro etapas, foram 
realizadas ações policiais 
de patrulhamento ostensi-
vo noturno; pontos de blo-
queio viário em locais es-
tratégicos com abordagens 
a pessoas e a veículos; 
além do cumprimento de 
diversos mandados de bus-
ca e apreensão. As ações 
empreendidas tiveram por 
base as denúncias anôni-
mas encaminhadas pela 
população ao serviço Dis-
que-Denúncia, o 181, as-
sim como os Levantamen-
tos Complementares reali-
zados pelas equipes de ser-
viço da 3ª Companhia 
Ambiental.

o todo, durante as diver-
sas etapas da Operação Qu-
eda de Órion, foram apre-
endidos: três revólveres 
calibre 38; 11 espingardas 
de calibres variados; qua-
tro ries; três carabinas; 
uma garrucha; 1.015 muni-
ções de calibres variados; 

silenciadores; miras a laser 
noturna; diversos recipien-
tes contendo pólvora, ba-
gos de chumbo e espoletas; 
cerca de 15 kg de carne de 
animais silvestres abati-
dos; além de diversos pe-
trechos usados durante a 
atividade de caça. Sete 
mandados de busca e apre-
ensão foram cumpridos e 
10 pessoas foram detidas e 
conduzidas à Delegacia de 
Polícia por crimes de caça, 
porte/posse irregular de 
arma de fogo e munições e 
cativeiro irregular de ani-
mais silvestres.

Segundo o comandante 
da 3ª Companhia Ambien-
tal, capitão Fabrício Perei-
ra Rocha, o sucesso da Ope-
ração foi alcançado graças 
à participação da comuni-
dade e também ao empe-
nho do efetivo da subuni-
dade, que trabalhou incan-
savelmente durante o des-
dobramento da Operação.

O capitão Fabrício in-
formou, ainda, que a Ope-
ração Queda de Órion foi 
desencadeada após a 3ª 
Companhia ter tomado 
ciência de um exemplar de 
Harpia, espécie em extin-
ção e que também conheci-
da como Gavião Real, foi 
encontrada morta na Zona 
de Amortecimento da Re-
serva Biológica de Soore-
tama, sendo que a carcaça 
animal, segundo análise de 
veterinários do ICMBio, 
apresentava sinais de per-
furação por projetil de ar-
ma de fogo utilizada por 
caçadores.

“Foi para dar uma respos-
ta a ações criminosas e in-
consequentes como essa, 
que a Polícia Ambiental em-
preendeu a Operação. Con-
tinuaremos rmes no com-
bate aos crimes ambientais, 
com o apoio da comunidade 
e do Disque-Denúncia 181”, 
nalizou o ocial.

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

cona que, “chegando oci-
almente ao chefe do Poder 
Executivo, com seu espírito 
sensível às necessidades do 
povo e desejoso por ajudar, 
o requerimento será atendi-
do e a sociedade terá cada 
vez mais certeza de que a 
harmonia entre os poderes é 
o melhor caminho para o 
desenvolvimento de nosso 
Município”.

VEREADOR REQUER HOSPITAL
VETERINÁRIO PÚBLICO PARA 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

VITÓRIA – A Secretaria 
de Estado da Fazenda do 
Espírito Santo (Sefaz-ES) 
publicou edital para abertura 
de concurso público para o 
cargo de consultor do Tesou-
ro Estadual. As informações 
estão na edição do Diário 
Ocial do Estado desta 
sexta-feira (22). 

Serão ofertadas 14 vagas, 
sendo 10 para área de forma-
ção em Ciências Econômi-
cas e quatro para Ciência 
Contábeis. O concurso tam-
bém servirá para formação 
de cadastro de reserva de 
100 vagas, sendo 50 para 
cada área de formação.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ES ABRE
CONCURSO COM SALÁRIO DE R$ 9,6 MIL

frisa que atualmente os ani-
mais têm obtido cada vez 
mais espaço nas questões 
cotidianas dos cidadãos e 
“o respeito a eles é marca 
de uma sociedade ética que 
reete no bem comum de 
todos”.

Diante de relevante inte-
resse público na implanta-
ção desse hospital veteriná-
rio, o presidente da Câmara 

O  s a l á r i o  é  d e  R $ 
9.653,06, mais auxílio-
alimentação de R$ 300. A 
carga horária é de 40 horas 
semanais.

As inscrições podem ser 
feitas de 1º de novembro a 
10 de dezembro, no endere-
ço eletrônico da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). A 
taxa de participação é de R$ 
91,06.

O edital indica que pesso-
as com deciência, hipossu-
cientes, doadores de medu-
la óssea e eleitores convoca-
dos e nomeados pela Justiça 
Eleitoral, que prestaram ser-
viços nas eleições político 

partidárias, têm direito à 
isenção da taxa. O prazo pa-
ra pedir o benefício vai de 1º 
a 4 de novembro.

As provas serão aplicadas 
no dia 20 de fevereiro de 
2022, em dois horários: das 
9h às 13h será o exame de 
conhecimentos básicos e 
das 15h às 19h será a vez do 
teste de conhecimentos espe-
cícos e discursivo. Os 
candidatos farão os testes 
em Vitória.

O prazo de validade do 
concurso será de dois anos, 
podendo ser prorrogados 
pelo mesmo período.

Consultor coordena até 

Inscrições para o cargo de consultor do Tesouro Nacional serão abertas a partir de 1º 
de novembro e as provas estão marcadas para fevereiro de 2022.

Federal, bem como pelo Arti-
go 32 da Lei de Crimes 
A m b i e n t a i s  ( n º 
9.605/1998)”.

Conforme o vereador, “a 
disponibilidade de servi-
ços públicos veterinários é 
essencial, tendo como prin-
cipal objetivo o atendi-
mento com dignidade e res-
peito, de modo gratuito e 
universal”. Paulo Fundão 

A proposta partiu do presidente do Legislativo Municipal, vereador Paulo Fundão, e 
foi aprovada na sessão de terça-feira (19/10).

prestação de contas do go-
vernador do ES

O consultor do Tesouro é 
responsável por coordenar 
as nanças públicas do Espí-
rito Santo. O trabalho com-
preende desde a etapa inicial 
de elaboração do orçamento 
público, do acompanhamen-
to da execução de pagamen-
tos e transferências intergo-
vernamentais até a elabora-
ção da prestação de contas 
do governador. 

O trabalho vem sendo 
reconhecido em nível nacio-
nal, tendo em vista que o 
Espírito Santo é um dos úni-
cos entes públicos a obter 
Nota A de avaliação pelo 
Tesouro Nacional nos últi-
mos 10 anos.

CONFIRA O 
CONTEÚDO 

ABORDADO NAS 
PROVAS

Conhecimentos Gerais: 
Língua Portuguesa, Racio-
cínio Lógico-Matemática, 
Informática, Matemática 
nanceira/estatística, Fi-
nanças Públicas, Orçamento 
Público, Direito Adminis-
trativo, Direito Constitucio-
nal e Direito Tributário.

Conhecimentos especí-
cos para Ciências Contábe-
is: contabilidade geral, con-
tabilidade de custos e conta-
bilidade pública.

Conhecimentos especí-
cos para Ciências Econômi-
cas: Microeconomia e Ma-
croeconomia

Brinquedos, doces e chocolate também foram entregues a 
crianças do Centro de Vivência I e Centro de Vivência II, em 
Vitória, além do Lar Semente do Amor, localizado na Serra.
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PF PRENDE FORAGIDA QUE COMANDOU
TRÁFICO DE DROGAS EM SÃO MATEUS
E CONCEIÇÃO DA BARRA

SÃO MATEUS – Ela é 
a última integrante da qua-
drilha armada de Robocop, 
tracante extremamente 
violento com envolvimen-
to em vários homicídios na 
disputa pelo controle das 
áreas de venda de drogas

Uma tracante foragida, 
identicada como Bilzi-
nha, foi presa, na noite des-
ta quinta-feira (21), em 
uma ção conjunta entre Po-
liciais Federais do Espírito 
Santo e da Delegacia da PF 
de Campos dos Goytaca-
zes, no Rio de Janeiro.

Ela é integrante de uma 
perigosa organização cri-
minosa que, mesmo em 
outro Estado, era uma das 
responsáveis pelo tráco 
de drogas em São Mateus e 
Conceição da Barra.

A ação teve por objetivo 
prender a última remanes-
cente ainda em liberdade 
de uma organização crimi-
nosa dedicada ao tráco de 
drogas que aterrorizava o 
cidades do norte capixaba.

OUTRO INTEGRANTE 
FOI PRESO EM 

GOIÂNIA
Robocop foi surpreendi-

do e preso por Policiais Fe-
derais em um quarto de ho-
tel, em Goiânia (GO), em 
junho deste ano. No mes-
mo mês, outro importante 
membro da organização, 
Mirim, foi preso em Nanu-
que (MG), por Policiais 
Federais da Delegacia de 
São Mateus, com o apoio 

da Polícia Militar de Minas 
Gerais.

Dando continuidade aos 
trabalhos de busca e captu-
ra, no mês de agosto, a 
FICCO (Força Integrada 
de Combate ao Crime Orga-
nizado), de Governador 
Valadares, prendeu outros 
dois integrantes da quadri-
lha de Robocop, conheci-
dos como Mykon e Guzi-
nho.

Guzinho, tido como um 
dos executores da organi-
zação criminosa, é suspeito 
de ter envolvimento em 
mais de 20 homicídios na 
região de Jaguaré, no norte 
do Espírito Santo.

A prisão de Robocop 
gerou uma debandada em 
seu grupo criminoso, for-
çando os integrantes de 
relevo da organização a se 

Ela é integrante de uma perigosa organização crimi-
nosa que, mesmo em outro Estado, era uma das res-
ponsáveis pelo tráfico de drogas em São Mateus e 
Conceição da Barra.

esconderem em outros Esta-
dos brasileiros para evitar a 
prisão no Espírito Santo e 
para viabilizar a continui-
dade do tráco de drogas 
no norte capixaba.

A prisão de Bilzinha 
mostra a importância e o 
sucesso do modelo de for-
ça-tarefa no desmantela-
mento de organizações cri-
minosas.

Durante as investiga-
ções que objetivavam loca-
lizar e prender a integrante 
da organização criminosa, 
um morador da periferia de 
Guriri, chegou a armar a 
um dos Agentes Federais 
de São Mateus:

“Uma vez um conhecido 
meu lá do Ribeirão foi na 
casa de BILZINHA pedir 
pra ela descobrir quem ti-
nha assaltado ele no bairro. 

Ele me disse que tinham 
seis armas em cima da me-
sa, que ela estava limpan-
do. Aí chegou uns caras e 
ela foi entregando as armas 
e disse: Vai lá e mata todo 
mundo que tiver lá, não 
deixa ninguém (sic).

FORÇA-TAREFA 
SERÁ REALIZADA NO 

ESPÍRITO SANTO
Todas as prisões foram 

conduzidas pela equipe de 
busca e captura da PF, a 
qual passa a integrar a For-
ça Tarefa de Segurança Pú-
blica, que já estará operan-
do nos próximos dias.

Para o Superintendente 
da PF, Eugênio Ricas, as 
prisões realizadas demons-
tram de forma cabal a e-
ciência do modelo de tra-
balho de  uma Força-
Tarefa. Para ele, a capilari-
dade da PF, que tem unida-
des em todo o território na-
cional, e o trabalho de coo-
peração com outras forças, 
de outros Estados, foram 
fundamentais para colocar 
m a uma organização 
criminosa que aterrorizou, 
por muito tempo, o Espírito 
Santo.

Nos próximos dias a For-
ça-Tarefa de Segurança 
Pública no Espírito Santo, 
que já conta com a adesão 
da PF, da PRF e das Guar-
das Municipais de Vitória e 
Vila Velha, começará a ope-
rar com foco no combate à 
criminalidade organizada e 
violenta.

SÃO MATEUS – O Fest-
ival de Verão Guriri 2022 foi 
conrmado e a presença de 
vários artistas que são refe-
rência no cenário musical já 
é certa!

Os shows estão previstos 
para começar a partir do di-
a 1º de janeiro no Balneário 
de Guriri, no norte do Espíri-
to Santo.

De sertanejo ao pagode, 
os artistas que são sucesso 
em todo o Brasil vão sacudir 
Guriri a partir do primeiro 
mês de 2022.

Gusttavo Lima, Os Barões 
da Pisadinha, Sorriso Maro-
to, Marília Mendonça, Léo 
Santana, Tierry, Pedro Sam-
paio, Dilsinho, Alok, Mathe-
us Fernandes, Dubdogz, 
Ze  Vaqueiro e Menos é Ma-
is. Essa é a galera conrmada 
até o momento!

Os ingressos já podem ser 
comprados antecipadamente 

FESTIVAL DE VERÃO GURIRI 2022 TERÁ
GUSTTAVO LIMA E MARÍLIA MENDONÇA

pelo site brasilticket.com.br. 
Mais informações podem ser 
acompanhadas pelo Insta-
gram do festival @festival-
deveraoguriri.

Vereadores
manifestam apoio
a demandas dos
guardas municipais

SÃO MATEUS – Colo-
car a Guarda Municipal 
em plena operação, equi-
pada, capacitada e com 
respaldo legal completo. 
Com esta pauta, uma co-
missão de guardas munici-
pais, escolhida em assem-
bleia da categoria, procu-
rou a Câmara de São Mate-
us. Em reunião no início 
da noite de terça-feira 
(19/10), após a sessão ordi-
nária, os 11 vereadores 
ouviram as principais de-
mandas dos prossionais e 
manifestaram, de imedia-
to, apoio às questões colo-
cadas em pauta que visam 
a regulamentação e a es-
truturação da Guarda Mu-
nicipal. Contudo o presi-
dente Paulo Fundão pon-
derou que, como a questão 
envolve servidores, os pro-
cedimentos legais devem 
ter origem no Poder Exe-
cutivo.

Na abertura da reunião, 
Fabrícia Nascimento Au-
rélio lembrou que a Guar-
da Municipal de São Mate-
us foi reestruturada pela 
L e i  M u n i c i p a l 
1.661/2018, que cria três 
seções: Guarda Patrimo-
nial, Guarda Cidadã e Gu-
arda de Trânsito. Ela ob-
servou, entretanto, que a 
legislação precisa de ajus-
tes para suprimir lacunas.

De acordo com Fabrí-
cia, a reunião teve o obje-
tivo de angariar apoio do 
Legislativo, iniciando o 
processo de preparação 
para plena operação, que 
inclui outras demandas. 
Fabrícia relata que, nesse 
processo de estruturação, 
há carência de equipa-
mentos para condições 
adequadas de trabalho, 
fardamentos completos, 
cursos de formação e iden-
ticação funcional dos 
agentes, além da instala-
ção da Corregedoria e da 
Ouvidoria.

Na comissão de 11 pes-
soas que estiveram na Câ-
mara, além de Fabrícia 
quem mais usou a palavra 
para sensibilização da 
causa foi o também advo-
gado e recém-integrado 
Ronaldo Neves Esteves, 
que armou que São Mate-

us é o único município 
capixaba, entre os que 
têm mais de 100 mil habi-
tantes, ainda sem guarda 
atuante.

AVALIAÇÃO
“Pelo olhar da comis-

são, a reunião foi um su-
cesso, com vereadores 
muito solícitos, realmente 
querendo apoiar a estrutu-
ração da Guarda Munici-
pal, querendo que funcio-
ne, que vá para frente de 
acordo com a legalidade. 
Saímos da reunião con-
antes de que a categoria 
vai realmente receber o 
apoio da Câmara” – co-
mentou a guarda munici-
pal Fabrícia Aurélio.

Conforme a comissão, 
São Mateus possui mais 
de 200 guardas municipa-
is, que trabalham princi-
palmente com proteção 
de bens, equipamentos e 
prédios públicos, sem ain-
da estrutura adequada e 
amparo para as ações ma-
is abrangentes previstas 
na própria lei que a rees-
truturou há três anos.

VEREADORES
Em breves manifesta-

ções, os vereadores Paulo 
Fundão, Kacio Mendes, 
Ciety Cerqueira, Deler-
mano Suim, Gilton Go-
mes, Lailson da Aroeira, 
Carlinho Simião, Isael 
Agui la r,  Rober t inho 
Assis, Cristiano Balanga 
e Adeci de Sena aponta-
ram exemplos de ações 
bem-sucedidas envolven-
do guardas municipais no 
Espírito Santo.

Os parlamentares re-
forçaram inclusive que, 
para desenvolver São Ma-
teus, é preciso ampliar a 
sensação de segurança 
pública em todo o Muni-
cípio. Por isso entendem 
que é possível até ampliar 
as atribuições da Guarda 
Municipal com atuação 
na área ambiental, con-
forme previsto na lei que 
a reestruturou. A contri-
buição para melhoria no 
trânsito da Cidade tam-
bém foi destacada, assim 
como apoio às ações das 
comunidades rurais.

Em reunião no início da noite de terça-feira (19/10), após a 
sessão ordinária, os 11 vereadores ouviram as principais 
demandas dos profissionais.

5Sábado, 23 de outubro de 2021

Os shows estão previstos para começarem a partir do 
dia 1º de janeiro.
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REAGE, BRASIL!
Há algum tempo li, na 

respeitada BBC, séria 
notícia que deveria ser 
objeto de reexão por 
cada brasileiro. Princi-
palmente por aqueles que 
habitam um tal de “uni-
verso institucional”.

A matéria expõe que 
“um levantamento inédi-
to - obtido pela BBC 
News Brasil - que integra 
o Mapa de Conitos de 
Mineração 2020, mostra 
que as mineradoras es-
trangeiras, a maioria de 
países ricos com rígidas 
regras ambientais e tra-
balhistas, são pivôs da 
maior parte das disputas 
e acusações envolvendo 
populações vulneráveis 
no Brasil”.

Detalhou-se que “es-
sas gigantes internacio-
nais são apontadas como 
“violadoras” em 48,7% 
dos conitos ocorridos 
no ano passado, enquan-
to empresas nacionais 
responderam por 23,8% 
e o garimpo ilegal por 
19,4%”.

A reportagem - longa - 
cita, então, casos vários. 
Todos de extrema gravi-
dade. E lança a discussão 
sobre se nos países de 
origem das transnaciona-
is mencionadas seria pos-
sível um quadro como o 
vericado aqui no Brasil.

Veio-me à memória 
singular artigo publicado 
pelo conceituado jorna-
lista Elio Gaspari nos 
idos de 2007, intitulado 
“Os laboratórios e a cli-
entela de babuínos”. Tra-
tava das diferenças entre 
as indenizações pagas 
nos EUA e aqui a consu-
midores vítimas de medi-
camentos impróprios pa-
ra consumo. Transcrevo 
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CrônicaDUPLICAÇÃO DA BR-101 NORTE VAI COMEÇAR
POR TRECHO ENTRE SERRA E JOÃO NEIVA

VITÓRIA – Esta será a 
primeira fase da obra segun-
do informou a concessioná-
ria Eco101, que conrmou 
ter recebido do Ibama, as 
guias para o pagamento das 
taxas para licença prévia.

A duplicação no Trecho 
Norte da BR 101 será inicia-
da pela parte da rodovia que 
vai da Serra até João Neiva. 
De acordo com a Eco101, 
concessionária responsável 
pela obra, essa é a primeira 
fase cuja viabilidade ambi-
ental para a duplicação foi 
atestada pelo Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama). O restante, 
até a divisa com a Bahia, 
ainda permanece em discus-
são.

O deputado federal Ted 
Conti (PSB), que preside a 
Comissão de Fiscalização 
Externa do contrato da via 
na Câmara dos Deputados, 
informou que a concessio-
nária deverá pagar taxas que 
oscilam em torno de R$ 150 
mil para ter acesso à licença 
prévia.

O primeiro trecho a ser 
duplicado no Norte, segun-
do o parlamentar, está com-
preendido entre trevo de 
acesso à BR 259 (Km 
203+700) no município de 
João Neiva, até o entronca-
mento do Contorno do Mes-
tre Álvaro (km 247+500) no 
município da Serra, contor-
nando os centros urbanos 
dos municípios de Fundão-
 (a leste da área urbana) e Ib-
iraçu (a oeste da área urba-
na).

Em suas redes sociais, o 
deputado federal Evair de 
Melo (PP) divulgou um ví-
deo, ao lado do ministro do 

seu último parágrafo: 
“Colecionando derrotas, 
o laboratório ofereceu 
um acordo a 47 mil víti-
mas (nos EUA). Custará 
US$ 4,85 bilhões. Em 
Pindorama, a responsa-
bilidade social da empre-
sa levou-a a informar à 
freguesia que estava pron-
ta para reembolsá-la, no 
exato valor pago pelas 
caixinhas do remédio 
(R$ 21 a R$ 81, depen-
dendo da dose)”.

Lembrei-me de outros 
três episódios: uma gran-
d e  e m p r e s a  n o r t e -
americana viu-se obriga-
da a indenizar em uns R$ 
7,5 mil uma chilena que 
quebrou dois dentes ao 
comer um sanduíche 
com um pedaço de broca 
dentro. Talvez mais dolo-
rosa tenha sido a expe-
riência de uma estudante 
chinesa, mordida por um 
rato dentro de uma lan-
chonete desta mesma em-
presa. Determinou-se 
que, por conta do ataque 
deste intrépido roedor, a 
chinesa deveria ser inde-
nizada em uns R$ 550.

Enquanto estes graves 
episódios aconteciam no 
Chile e na China um ca-
chorro norte-americano 
ganhou uns US$ 20 mil 
de indenização por danos 
morais ao ter tido a ponta 
de seu dente quebrada 
durante uma consulta 
veterinária realizada na 
California.

Pois é.

Meio Ambiente, Joaquim 
Leite, informando sobre a 
autorização ambiental para 
as obras. “Licença da BR 
101 para a duplicação, tra-
zendo mais desenvolvimen-
to e garantindo a proteção 
ambiental o empreendedor 
deve começar as obras assim 
que pagar as taxas”, disse o 
ministro.

De acordo com Evair, -
cam de fora das obras os con-
tornos e ainda o trecho que 
corta a Reserva Biológica de 
Sooretama, cerca de 25 qui-
lômetros, que não poderá ser 
duplicado por não obter auto-
rização para a obra do Insti-
tuto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade 
(ICMBio).

CONCESSIONÁRIA JÁ 
RECEBEU AS GUIAS 

PARA PAGAMENTO DA 
TAXA

Por nota, a Eco101 infor-
ma que o Ibama disponibili-
zou as guias relativas às ta-
xas necessárias para a obten-

ção da Licença Prévia, etapa 
que antecede a Licença de 
Instalação, que efetivamen-
te autoriza o início das 
obras.

"A concessionária irá efe-
tuar o pagamento destas ta-
xas dentro do prazo estipula-
do pelo órgão ambiental pa-
ra ter acesso à Licença Pré-
via e suas condicionantes", 
informa o texto.

A empresa informa ainda 
que, em posse desta licença, 
"poderá desenvolver os pro-
gramas ambientais e apri-
morar os projetos para ob-
tenção da Licença de Insta-
lação, que permitirá a reali-
zação das obras".

Esclarece ainda em sua 
nota que o processo de li-
cenciamento ambiental é 
feito por etapas. "Essa é a 
primeira fase, na qual o Iba-
ma atestou a viabilidade 
ambiental para a duplica-
ção do trecho da Serra a Jo-
ao Neiva (restante do Tre-
cho Norte permanece em 
discussão de viabilidade), 

apresentou as exigências 
técnicas a serem atendidas 
pela Eco101 e submetidas à 
análise do órgão ambiental 
como: a elaboração de pro-
gramas ambientais e tam-
bém aprimoramentos nos 
projetos feitos pela conces-
sionária", diz.

Informa ainda que após a 
aprovação pelo Ibama dos 
programas ambientais e dos 
projetos detalhados, o órgão 
emitirá a Licença de Instala-
ção, documento que, junto 
às autorizações de supressão 
vegetal e de manejo de fau-
na, autorizam o início das 
obras por segmentos na rodo-
via.

"A Eco101 rearma seu 
total interesse com a evolu-
ção do processo e já está 
com as equipes ambientais 
mobilizadas para atender as 
condicionantes e possíveis 
diretrizes estabelecidas pelo 
órgão ambiental, visando 
alinhamento técnico e maior 
celeridade das próximas eta-
pas", diz, em nota.

Prevenção é a principal orientação para evitar a doença que já provocou 188 mortes 
este ano no Espírito Santo, segundo dados da Sesa.

PEDRO CANÁRIO – 
Com o propósito de incenti-
var o empreendedorismo e a 
inovação e contribuir com o 
desenvolvimento dos jovens 
no mundo da tecnologia, a 
Suzano está com inscrições 
abertas para a 4ª edição do 
JA Startup, realizado em par-
ceria com a Junior Achieve-
ment e StartSe.

Trata-se de um programa 
de aprendizagem prática pa-
ra que os jovens conheçam 
conceitos, ferramentas e de-
senvolvam as habilidades 
necessárias para transformar 
suas ideias em startups de 
alto impacto, atreladas aos 
ODS (Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável), 
sustentabilidade, diversida-
de e inclusão, com a mento-
ria de colaboradores(as) vo-
luntários(as) da Suzano.

SUZANO ABRE INSCRIÇÕES PARA
PROGRAMA QUE IMPULSIONA JOVENS A
TRANSFORMAREM IDEIAS EM STARTUPS

A iniciativa faz parte do 
Programa Voluntariar da Su-
zano e é realizada em parce-
ria com a Junior Achieve-
ment, uma das maiores orga-
nizações sociais incentiva-
doras de jovens do mundo, 
que conta com o apoio da 
StartSe, escola de negócios 
que oferece cursos on-line.

Para fazer parte da turma, 
é preciso ter de 15 a 26 anos, 
ser morador de Nova Viçosa 
ou Mucuri (BA); Braço do 
Rio ou Sayonara, região de 
Conceição da Barra (ES), ou 
já ter participado de algum 
programa do Voluntariar na 
Bahia. As vagas são limita-
das e por ordem de inscrição. 
O programa acontecerá de 
forma 100% on-line, por isso 
é importante ter acesso à in-
ternet.

As inscrições para partici-

par desta jornada estão aber-
tas e vão até o dia 29 de outu-
b r o ,  p e l o  l i n k 
 https://forms.ofce.com/r/4
LTxxT9NTZ.

Desde 2009, a parceria da 
Suzano com a Junior Achie-
vement capacitou mais 
5.700 jovens, de 48 escolas e 
instituições, com a mentoria 
de cerca de 1.100 voluntári-
os(as) das mais diversas re-
giões do Brasil onde a em-
presa atua.

VOLUNTARIAR
O Programa Voluntariar 

tem como objetivo estreitar 
o relacionamento da Suzano 
com as comunidades próxi-
mas, estimulando colabora-
dores(as), prestadores(as) de 
serviço, familiares e parcei-
ros(a) a realizarem ações 
voluntárias, fortalecendo o 

protagonismo social e geran-
do uma mudança positiva na 
sociedade, trabalhando de 
forma colaborativa pela edu-
cação, sustentabilidade, di-
versidade e inclusão.

Além do JA Startup, a em-
presa tem outras iniciativas 
como: Formare (que capaci-
ta jovens em situação de vul-
nerabilidade social para o 
mercado de trabalho, em par-
ceria com a Fundação Ioch-
pe); Contribuindo para o Fu-
turo (em parceria com Insti-
tuto Joule); Fundo Juntos 
Somos Mais, entre outras.

Qualquer pessoa interes-
sada em exercitar a solidarie-
dade, mesmo que de forma 
remota, pode consultar o G-
uia Remoto de Voluntariado, 
que está disponível no site da 
Suzano: www.suzanocontra-
ocoronavirus.com.br
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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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COMUNICADO
Torezani Cafes do Brasil  Ltda, torna público que  REQUEREU da SEMMA através do proces-
so n° 05994/2015, Licença Ambiental de Regularização - LAR, para a atividade de Torre-
fação e Moagem de Café, localizada na Avenida  Industrial Sterwesson Bigossi, SN, São 
Benedito, município de SÃO MATEUS  - ES.
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