
Nova classificação do mapa de risco começa a valer na próxima segunda-
feira (22).
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VITÓRIA – As ações de 
reparação da bacia do rio Doce 
realizadas pela Fundação Re-
nova abrangem 39 municípios 
nos estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo em várias fren-
tes de trabalho. No Espírito 
Santo, as iniciativas incluem 
áreas como indenização de 
pessoas atingidas, qualicação 
de mão de obra, fomento à eco-
nomia, educação, saúde, infra-
estrutura, restauração orestal 
e apoio a produtores rurais, 
entre outros.

O pagamento de indeniza-
ção atingiu R$ 2,5 bilhões no 
estado até setembro de 2021 – 
crescimento de 92% em rela-
ção a maio deste ano. Deste 
valor, R$ 1,8 bilhão foram pa-
gos para 18,3 mil pessoas por 
meio do Sistema Indenizatório 
Simplicado, que permitiu que 
categorias de difícil compro-
vação de danos causados pelo 
rompimento da barragem de 
Fundação, em Mariana (MG), 
como pescadores de subsistên-
cia e informais, lavadeiras, 
artesãos, areeiros e carrocei-
ros, sejam indenizados. O sis-
tema foi instituído em agosto 
de 2020 por decisão da 12ª Va-
ra da Justiça Federal.

Além do avanço das indeni-
zações, o estado recebeu R$ 
365 milhões para estradas, 
verbas para saúde, educação, 
capacitação prossional, sane-
amento, apoio a produtores 
rurais e restauração orestal.

IMPACTO
Nas cidades capixabas, o 

impacto do pagamento das 
indenizações por meio do Sis-
tema Indenizatório Simplica-
do está sendo positivo para 
economias e comunidades 
locais. Em muitos casos, o va-
lor pago foi superior à arreca-
dação anual das cidades.

Em Linhares, por exemplo, 
uma das principais cidades 
fora do eixo metropolitano, 
foram pagos, até setembro, 
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Pedagogo dá dicas
de como controlar a
ansiedade antes do Enem

SÃO PAULO – Com a 
proximidade da prova do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), que vai 
acontecer nos dias 21 e 28 
de novembro, os estudan-
tes começam a car ansio-
sos e com medo de não 
conseguirem uma boa pon-
tuação ou não ingressar no 
curso e faculdade que tan-
to desejam. Essa ansieda-
de pode ser extremamente 
prejudicial.

O pedagogo e coorde-
nador do curso de Pedago-
gia da Faculdade Pitágo-
ras, José Edson Mora, des-
taca que a ansiedade inter-
fere diretamente no de-
sempenho do aluno na pro-
va. "A ansiedade atrapalha 
a concentração do estu-
dante e as sinapses não 
uem como deveriam, 
fazendo com que as infor-
mações sejam desconexas 
e falhas. Perguntas simples 
podem não ser compreen-
didas corretamente levan-
do o aluno ao erro e, às ve-
zes, até o desespero, choro 
e depressão", pontua.

De acordo com o pros-
sional é importante separar 
um período para o descan-
so da mente, respeitando o 
período estipulado para os 
estudos sem sobrecarregar 
a mente, passo fundamen-
tal para controle da ansie-
dade. "Atitudes como res-
pirar profundamente e cor-
retamente fazem uma dife-
rença enorme para reduzir 
a ansiedade, relaxar o cor-
po e aliviar a tensão, espe-
cialmente em um momen-
to tão importante na vida 
do estudante", comenta.

O especialista explica 
que é natural sentir um cer-
to nervosismo, mas avalia 
que é necessário contornar 
o sentimento para que não 
interra no foco na hora da 
avaliação. "Cada ser huma-
no é único e precisa enten-
der o que funciona para 
ele. Mas, de forma geral, 

boas dicas são dormir cedo 
e relaxar com atividades 
como lmes, esportes, 
alimentação adequada, 
leitura, meditação etc. No 
dia da prova, procure acor-
dar cedo, tomar café da 
manhã e ter um dia calmo 
com pessoas que o façam 
se sentir tranquilo", sugere 
José Edson.

Para auxiliar os estu-
dantes a aliviar a tensão e 
ansiedade pré-Enem, o 
pedagogo elencou alguns 
pontos:

- Prepare-se para a pro-
va: é fundamental uma 
preparação antecipada, 
pois quanto mais bem pre-
parado você estiver, me-
nos ansioso se sentirá;

- Pratique exercícios 
físicos: o exercício é fun-
damental para aliviar a 
tensão e a mente. Opte por 
praticar suas atividades 
após o período de estudo;

- Faça exercícios de res-
piração: sente em posição 
ereta no chão ou em uma 
cadeira, puxe o ar pelo na-
riz, de forma lenta e pro-
funda. Na hora de soltar, 
faça um biquinho com a 
boca, pois diminui o atrito 
do dente e da língua para a 
saída do ar e faz com que a 
respiração seja mais har-
mônica. Isso auxilia na 
normalização dos bati-
mentos cardíacos e redu-
ção da ansiedade;

- Descanse bem antes da 
avaliação: durma bem na 
noite anterior à prova. Des-
cansar é o remédio para 
combater a ansiedade. Qu-
ando dormimos melhor, 
acordamos com a mente e 
corpo descansados e pron-
tos para os próximos desa-
os;

- Antecipe sua chegada 
ao local da prova: não dei-
xe para chegar nos minu-
tos nais. Chegar ao local 
de prova com antecedên-
cia ajudará a reduzir a ansi-
edade.

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E
RECURSOS COMPENSATÓRIOS MOVIMENTAM
ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

cerca de R$ 454 milhões em 
indenizações para 4,6 mil pes-
soas. A arrecadação própria do 
município em 2020 foi de R$ 
166 milhões. Em São Mateus, 
o cenário é parecido. Foram 
pagos cerca de R$ 310 milhões 
a cerca de 2,7 mil moradores. 
Já o município recebeu R$ 75 
milhões de receita própria e R$ 
56 milhões de ICMS em 2020.

Em Aracruz, polo industrial 
do norte do estado, foram pa-
gos R$ 243 milhões a 2,4 mil 
moradores. A arrecadação pró-
pria anual do município em 
2020 foi de R$ 183 milhões. 
São recursos que movem seto-
res como comércio, prestação 
de serviços, mercado imobiliá-
rio e empreendedorismo.

INFRAESTRUTURA E 
EDUCAÇÃO

A infraestrutura do Espírito 
Santo também recebeu aportes 
importantes para o desenvolvi-
mento regional. Cerca de R$ 
365 milhões foram repassados 
pela Agenda Integrada (ação 
conjunta entre a Fundação Re-
nova, governos de Minas Gera-
is e Espírito Santo e 38 prefei-
turas da região) para investi-
mentos em três trechos rodo-
viários na foz do rio Doce: ES-
010, entre Vila do Riacho e 
Regência; ES-440, entre a BR-

Além do avanço das indenizações, o estado recebeu R$ 365 
milhões para estradas, verbas para saúde, educação, capa-
citação profissional, saneamento, apoio a produtores rura-
is e restauração florestal.

101 e Regência; e ES-248, en-
tre a ES-358 e Povoação. O 
objetivo é fomentar o turismo 
na região.

A educação recebeu R$ 58 
milhões da Agenda Integrada, 
que serão destinados para 
obras de modernização e aqui-
sição de equipamentos para as 
escolas da rede pública estadu-
al e municipal em Colatina, 
Linhares, Baixo Guandu e Ma-
rilândia. Os recursos irão bene-
ciar cerca de 70 mil alunos 
matriculados em 269 escolas.

SAÚDE
A área de saúde também 

vem recebendo iniciativas im-
portantes da Fundação Reno-
va. Aproximadamente 440 
prossionais de saúde do 
Sistema único de Saúde (SUS) 
de Baixo Guandu, Colatina, 
Marilândia e Linhares e Ara-
cruz começaram a receber, em 
junho, capacitação remota 
com temas voltados ao moni-
toramento da situação de saú-
de da população. A iniciativa 
foi viabilizada por meio do 
acordo de cooperação técnica 
do Programa de Capacitação 
para os prossionais que atu-
am no SUS dos municípios 
considerados impactados e 
Superintendências Regionais 
de Saúde.

Paralelamente, R$ 60 mi-
lhões, homologados pela 12ª 
Vara Federal, serão emprega-
dos no Sistema Único de Saú-
de (SUS). O dinheiro será apli-
cado na UPA Linhares, UPA 
Colatina, Hospital Baixo Guan-
du e para aquisição de ambu-
lância e equipamentos. A ho-
mologação dos recursos ocor-
reu em agosto e a Fundação 
Renova realizou o depósito 
judicial em setembro deste 
ano.

O estado teve apoio durante 
a pandemia. Até setembro de 
2021, foram destinados mais 
de R$ 18 milhões para aquisi-
ção de 250 respiradores ao 
Espírito Santo para o combate 
à Covid-19. Também foram 
destinados, até o momento, 
mais de R$ 6,2 milhões para 
reformas e adequações no Hos-
pital e Maternidade Sílvio Avi-
dos, em Colatina, e no Hospi-
tal Geral de Linhares; e para 
ampliação de leitos no Hospi-
tal Estadual de Urgência e 
Emergência de Vitória. Ao 
todo, para essas iniciativas 
estão previstos mais de R$ 6,8 
milhões em investimentos, 
com a construção e/ou moder-

nização de 95 leitos, sendo 33 
novos leitos de UTI.

DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO
A reparação da bacia do rio 

Doce também se faz com de-
senvolvimento socioeconômi-
co, apoio ao empreendedoris-
mo e capacitação de mão de 
obra local. Mais de 400 empre-
gos diretos e indiretos foram 
monitorados pelas ações da 
Fundação Renova no Espírito 
Santo em setembro, sendo que 
289 foram ocupados por traba-
lhadores locais.

Em outubro, foram rma-
dos 214 contratos ativos com 
empresas prestando serviços 
no Espírito Santo, totalizando 
R$ 251,66 milhões. Desse to-
tal, 150 contratos são com em-
presas locais, no valor de R$ 
83,17 milhões. E o Fundo De-
senvolve Rio Doce já desem-
bolsou, até 31 de agosto, cerca 
de R$ 11 milhões para 400 em-
presas capixabas, ajudando a 
manter 771 empregos no esta-
do.

A parceria entre a Fundação 
Renova e a BrazilFoundation 
buscou promover o desenvol-
vimento econômico e o empre-
endedorismo nos municípios 
afetados pelo rompimento da 
barragem de Fundão. Ao todo, 
foram apoiados 23 projetos em 
11 municípios, em Minas Gera-
is e no Espírito Santo, e desti-
nados mais de R$ 1,1 milhão, 
beneciando diretamente 
1.095 pessoas e suas famílias. 
No Espírito Santo, quatro pro-
jetos foram apoiados pela par-
ceria, em Baixo Guandu.

DESENVOLVIMENTO 
SOCIOAMBIENTAL

A recuperação socioambi-
ental do Espírito Santo segue 
avançando. Cerca de 360 nas-
centes estão em processo de 
recuperação em 196 proprie-
dades dos municípios de Cola-
tina, Marilândia, Pancas e São 
Roque do Canaã. Outras 610 
nascentes estão em fase de 
inscrição por meio do Edital de 
Adesão de Produtores Rurais 
aos Programas de Restauração 
Florestal. E 203,89 hectares de 
áreas de preservação perma-
nente (APPs) e recarga hídrica 
em recuperação em 78 propri-
edades rurais nos municípios 
de Colatina, Marilândia e Pan-
cas.

Paralelamente, 4.086 hecta-
res estão em fase de inscrição 
no Edital de Adesão de Produ-
tores Rurais aos Programas de 
Restauração Florestal, em par-
ceria com a WWF-Brasil, nos 
municípios de Baixo Guandu, 
Laranja da Terra, Colatina, São 
Roque do Canaã, Pancas, Mari-
lândia, Rio Bananal e Linha-
res.

Produtores e produtoras 
rurais devem atuar no reores-
tamento de mais de 13 mil hec-
tares nas bacias dos rios Ma-
nhuaçu, Santa Maria do Doce, 
Bananal, Pancas, Corrente 
Grande e Guandu. Além disso, 
a ação deve recuperar 960 nas-
centes nas bacias dos rios Bana-
nal, Pancas, Corrente Grande, 
Rio Turvo Limpo, São João 
Grande e São João Pequeno.

Especialista da Faculdade Pitágoras alerta que 
esse tipo de crise pode interferir no desempenho do 
aluno na prova.
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SÃO MATEUS – O pre-
feito  de São Mateus Ailton 
Caffeu recebeu esta sema-
na a visita do Secretário de 
Estado da Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Educação 
Prossional e Desenvolvi-
mento Econômico Tyago 
Hoffmann. Segundo noti-
ciou a Prefeitura, um dos 
assuntos levantados por 
Hoffmann foi a necessida-

município. O encontro con-
tou também com as pre-
senças dos secretários mu-
nicipais de Planejamento, 
Captação de Recursos e 
Desenvolvimento Econô-
mico, Eng. Monteiro, de 
Defesa Social, Hassan Re-
zende, e de Governo, Fran-
cisco Botelho Neto, além 
do vereador Lailson da 
Aroeira.

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

de de privatização do Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) de São Ma-
teus, “para que o problema 
da falta d’água e sanea-
mento básico possam ser 
resolvidos de vez em São 
Mateus”.

Segundo o secretário 
estadual há um novo mode-
lo de privatização, em que 
a autarquia se torna sócia 

da empresa privada. Um 
novo encontro, agora na 
capital Vitória, será agen-
dado para os próximos dias 
para discutir o assunto.

Ainda de acordo com a 
Prefeitura, o encontro foi 
uma visita cordial em que 
o secretário de Estado apro-
veitou para se colocar à 
disposição para colaborar 
com o desenvolvimento do 

SÃO MATEUS – O pre-
feito Ailton Caffeu rece-
beu o Perito Ocial Crimi-
nal (POC) chefe dos interi-
ores do Estado, Carlos 
Alberto Dal-Cin, e o perito 
do Município, o médico 
Ronaldo Thomazini . O 
encontro aconteceu atra-
vés de indicação do depu-
tado Freitas, e Caffeu rece-
beu os dois peritos em seu 
gabinete para tratar do Ser-
viço Médico Legal (SML) 
na cidade.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, Hen-
rique Follador, o projeto está 
sendo viabilizado com o inte-
resse do Município e da Dele-
gacia Regional da Polícia 
Civil para a implantação do 
SML em São Mateus, que 
atenderia a região do extre-
mo norte capixaba. A Prefei-
tura, por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, está 
discutindo a cessão de parte 
do imóvel do Pronto Atendi-
mento Municipal.

“A questão envolve a Se-
gurança Pública do Municí-
pio. É um sonho antigo do 
prefeito Caffeu de implantar 
em São Mateus e região, o 
Serviço Médico Legal e, 
com ele, o serviço de períci-
as, vericação de óbitos, 
entre outras atividades de-
senvolvidas na perícia”, dis-
se Henrique.

“O Estado tem total inte-
resse em constituir um SML 
aqui na região. São Mateus é 
um Município que por coo-
perar, agir e ser uma grande 
referência no norte, com mui-
to potencial, foi escolhido 
para fazer parte da família da 
perícia no Espírito Santo”, 
armou o perito Carlos 
Alberto Dal-Cin.

Caffeu debate instalação
do Serviço Médico
Legal em São Mateus

PRIVATIZAÇÃO DO SAAE FOI ASSUNTO
APRESENTADO EM VISITA DE SECRETÁRIO

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Henrique Follador, o projeto está sendo viabilizado com o inte-
resse do Município e da Delegacia Regional da Polícia Civil para a implantação do SML em São Mateus, que aten-
deria a região do extremo norte capixaba.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Henri-
que Follador, o projeto está sendo viabilizado com o 
interesse do Município e da Delegacia Regional da Polí-
cia Civil.

A privatização do Saae foi um dos assuntos discutidos na visita do secretário.

SÃO MATEUS – O pre-
feito Ailton Caffeu recebeu 
o Perito Ocial Criminal 
(POC) chefe dos interiores 
do Estado, Carlos Alberto 
Dal-Cin, e o perito do Muni-
cípio, o médico Ronaldo 
Thomazini. O encontro 
aconteceu através de indi-
cação do deputado Freitas, 
e Caffeu recebeu os dois 
peritos em seu gabinete pa-
ra tratar do Serviço Médico 

CAFFEU DEBATE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO
MÉDICO LEGAL EM SÃO MATEUS

Legal (SML) na cidade.
De acordo com o secretá-

rio municipal de Saúde, 
Henrique Follador, o proje-
to está sendo viabilizado 
com o interesse do Municí-
pio e da Delegacia Regio-
nal da Polícia Civil para a 
implantação do SML em 
São Mateus, que atenderia a 
região do extremo norte 
capixaba. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Munici-

pal de Saúde, está discutin-
do a cessão de parte do imó-
vel do Pronto Atendimento 
Municipal.

“A questão envolve a 
Segurança Pública do Muni-
cípio. É um sonho antigo do 
prefeito Caffeu de implan-
tar em São Mateus e região, 
o Serviço Médico Legal e, 
com ele, o serviço de períci-
as, vericação de óbitos, 
entre outras atividades de-

senvolvidas na perícia”, 
disse Henrique.

“O Estado tem total inte-
resse em constituir um SML 
aqui na região. São Mateus 
é um Município que por coo-
perar, agir e ser uma grande 
referência no norte, com 
muito potencial, foi escolhi-
do para fazer parte da famí-
lia da perícia no Espírito 
Santo”, armou o perito 
Carlos Alberto Dal-Cin.

BRASÍLIA – O Gover-
no do Espírito Santo anun-
ciou, nesta sexta-feira (19), 
o novo mapa de risco da 
Covid-19, que terá vigên-
cia desta segunda (22) até o 
próximo domingo (28).

Nesta semana, 77 cidades 
estavam avaliadas como 
risco baixo para o novo coro-
navírus e uma foi classica-
da como risco moderado.

Para a próxima classi-
cação, apenas Afonso Clau-
dio está em risco modera-
do. Os outros 77 municípi-
os estão em risco baixo.

O Espírito Santo não 
tem cidades em risco muito 
baixo, alto e extremo para 
Covid-19.

NOVA MATRIZ DE 
RISCO

Desde segunda-feira (8), 
uma nova matriz de risco 

Apesar da possibilidade, 
nenhuma região do Espíri-
to Santo conseguiu atingir 
a meta de vacinação de ado-
lescentes, adultos e doses 
de reforço para ser avaliada 
em risco muito baixo.

passou a valer em todo o 
Espírito Santo para avaliar 
o potencial de transmissão 
da Covid-19. Com a mu-
dança, além das classica-
ções já existentes (risco 
baixo, moderado, alto e 

extremo) as cidades podem 
ser avaliadas ainda como 
em risco muito baixo.

O cálculo passará a co-
nsiderar o índice de vacina-
ção dos municípios para 
denir o risco deles.

ES TEM APENAS UMA CIDADE EM
RISCO MODERADO PARA COVID-19

Nova classificação do mapa de risco começa a 
valer na próxima segunda-feira (22).

VITÓRIA – A imuniza-
ção dos adolescentes con-
tra a Covid-19 é funda-
mental no processo de en-
fretamento à pandemia de 
Covid-19 e o Governo do 
Espírito Santo anuncia ma-
is uma estratégia para in-
centivar adesão desse pú-
blico: a vacinação nas esco-
las estaduais e municipais. 
A ação será realizada entre 
os dias 22 a 26 de novem-
bro, em locais e horários 
pré-determinados pelas 
Secretarias Municipais de 
Saúde. 

Serão disponibilizadas 
doses da imunizante Pzer/ 
BioNTech aos alunos de 12 
a 17 anos, sendo necessário 
apresentar o termo de auto-
rização assinado pelos pais 
ou responsáveis do menor 
de idade. O documento com 
as informações e orienta-
ções será encaminhado pela 
direção escolar. 

A coordenadora do Pro-
grama Estadual de Imuni-
zações e Vigilância das Do-
enças Imunopreveníveis da 
Secretaria da Saúde (Sesa), 
Danielle Grillo, destaca que 
estimular a vacinação é es-
sencial no combate ao vírus 
e que toda a população apta 
deve completar o esquema 
vacinal contra a doença. 

“Para vencermos a Co-

vid-19 é importante que 
todos entendam a impor-
tância das vacinas disponi-
bilizadas contra o vírus. O 
Estado está empenhado em 
garantir que a população 
apta seja imunizada e, para 
isso, está disponibilizando, 
em parceria com os municí-
pios, pontos de vacinação 
para alcançar todos os pú-
blicos, sendo a vacinação 
nas escolas um exemplo 
disso”, frisou a coordena-
dora. 

MULTIVACINAÇÃO 
NAS ESCOLAS

Além da aplicação de 
doses contra Covid-19 nos 
alunos de 12 a 17 anos, os 
adolescentes poderão ser 
imunizados com vacinas da 
Campanha Nacional de Mul-
tivacinação, como Hepatite 
B, Febre amarela, Tríplice 
viral, Difteria e tétano adul-
to, Meningocócica ACWY, 
HPV, entre outras. 

A campanha acontecerá 
no Estado até o próximo dia 
30 de novembro. Para mais 
i n f o r m a ç õ e s  a c e s-
se: https://cutt.ly/tTQQvsu. 
Vale destacar que a coadmi-
nistração das demais vaci-
nas com a especíca para 
Covid-19 é permitida de 
acordo com orientação do 
Ministério da Saúde.

Governo do Estado anuncia
vacinação dos adolescentes
em escolas capixabas
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VITÓRIA – A Estrada 
d e  F e r r o  J u s c e l i n o 
Kubtscheck, projetada pela 
Petrocity Ferrovias para 
ligar Barra de São Francis-
co a Brasília, numa exten-
são de 1.200 km, teve o seu 
traçado aprovado pela 
Agência  Nacional  de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) e, agora, só depen-
de de o Ministério da Infra-
estrutura (Minfra) autori-
zar sua construção, por con-
ta e risco da iniciativa pri-
vada. 

A EFJK é uma das cinco 
primeiras ferrovias aprova-
das pela ANTT para os tra-
çados propostos pelos pro-
ponentes, dentro da mode-
lagem do novo Marco Fer-
roviário Nacional, estabe-
lecido pela MP 1065/2021, 
que teve sua validade pror-
rogada pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), até 6 de fevere-
iro. Paralelo a isso, tramita 
na Câmara dos Deputados 
o PLS 261/2018, de autoria 
do senador José Serra (SP), 
já aprovado no Senado e, 
assim que for aprovado na 
Casa, transformará o mode-
lo de autorização em lei.

Outra ferrovia beneci-
ando o Espírito Santo tam-
bém está no grupo das cin-
co primeiras aprovadas pe-
la ANTT, somando R$ 47,5 
milhões em investimentos: 
Presidente Kennedy (ES) a 
Conceição do Mato Dentro 

Polícia prende ex que
confessou ter
assassinado técnica
de enfermagem no ES

SÃO MATEUS – A 
Polícia Civil prendeu na 
madrugada desta sexta-
feira (19) o homem que 
confessou ter assassinado 
a facadas a técnica de en-
fermagem Ancila Viana 
dos Santos, de 34 anos, 
em São Mateus, no mês 
passado. Romildo José de 
Almeida, de 58 anos, era 
ex-namorado da vítima e 
estava em Ibiraçu quando 
foi preso por policiais ci-
vis.

Na época do crime, o 
homem se apresentou à 
delegacia e confessou ter 
matado Ancila Viana dos 
Santos, porém, alegou ter 
agido em legítima defesa. 
No entanto, o resultado 
dos laudos da perícia cons-
tatou que o depoimento 
prestado não tinha emba-
samento. Após a conclu-
são da investigação, con-
cluiu-se o crime de femi-
nicídio, razão pela qual 
foi representada a prisão 
preventiva do suspeito.

“Ele residia em São 
Mateus, fugiu da cidade 
tornando-se um foragido 
da Justiça e, após inúme-
ras diligências, chegou-se 
em dois possíveis endere-
ços, sendo um deles em 
Ibiraçu e o outro em Ara-
cruz, conrmando-se, ao 
nal, que o foragido en-
contrava se na cidade de 
Ibiraçu, na casa de uma de 
suas irmãs, onde com o 
apoio da Polícia Civil da-
quela cidade foi preso 
sem oferecer resistência”, 
disse o titular da Delega-
cia de Homicídio e Prote-
ção à Pessoa (DHPP) de 
São Mateus, delegado 
José Eustáquio.

As investigações apon-
taram também que o sus-
peito se relacionava inti-
mamente com a vítima e, 
após uma briga, ele desfe-
riu dezenas de facadas em 
várias partes do corpo de-
la, inclusive em suas cos-
tas. O suspeito foi enca-
minhado à Delegacia de 
Ibiraçu, onde foi dado o 
cumprimento do manda-
do e será encaminhado ao 
sistema prisional.

“AGORA ELA 
DESCANSA EM PAZ”

Selma Viana, aposen-
tada e mãe de Ancila, con-
ta que ia à delegacia fre-
quentemente e estava 
inquieta por uma respos-
ta. Ela encontrou a lha 
morta e desconou de 
Romildo. “Procurei ele. 
Eu queria ver o Romildo 
atrás das grades. Tive 
sentimento de ódio e rai-
va. A morte dela foi o mo-
mento de maior desgosto 
da minha vida. Estou ma-
is aliviada, mas queria 
perguntar para ele se ela 
merecia isso? Fica muita 
saudade da Ancila, era 
minha única lha mu-
lher, minha condente. 
Eu falei que iria lutar até 
o último centavo para ele 
ir para a cadeia e ela esta-
rá em paz”, relatou a 
mãe, emocionada.

O CASO
Ancila era técnica de 

enfermagem e trabalha-
va há dois anos no posto 
de saúde do bairro Santo 
Antônio e no US3, em 
São Mateus. Ela foi mor-
ta dentro de casa. À épo-
ca, o investigador da Polí-
cia Civil, Claudio Caran, 
relatou que a cena pare-
cia um lme de terror. “A 
mulher estava toda en-
sanguentada, havia san-
gue nas paredes, por to-
do o chão”.

A partir de depoimen-
tos de familiares, a in-
vestigação identicou 
Romildo como suspeito. 
“Um Celta prata parou 
em frente à casa da mu-
lher, e o homem que esta-
va no carro entrou. Víti-
ma e suspeito ingeriram 
bebidas alcoólicas e, de-
pois, algumas testemu-
nhas ouviram gritos da 
ví t ima. O homicídio 
ocorreu por volta das 3h 
da madrugada. As teste-
munhas foram determi-
nantes para identicar 
que o carro pertencia ao 
ex-namorado da víti-
ma”, armou o investi-
gador. 

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

FERROVIA LIGANDO BARRA DE SÃO
FRANCISCO A BRASÍLIA É APROVADA

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 – O Espírito 
Santo abriu 16 mil novas 
vagas de educação em tem-
po integral os estudantes que 
já são alunos da Rede Esta-

ES ABRE 16 MIL NOVAS VAGAS PARA
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

dual de Ensino para o próxi-
mo ano letivo, de 2022.

A modalidade é ofertada 
pelo governo em 40 novas 
escolas, localizadas em 26 

municípios. Essas vagas são 
para alunos que estão na eta-
pa de rematrícula ou transfe-
rência interna.

A solicitação por uma 

vaga integral deve ser feita 
através do Sistema Estadual 
de Gestão Escolar (Se-
ges) até o próximo dia 30 de 
novembro.

Já os novos alunos, aque-
les que são de outras redes 
de ensino e desejam ingres-
sar em alguma escola de tem-
po integral da Rede Estadu-
al, devem aguardar até o pe-
ríodo da Pré-Matrícula, que 
será de 1º a 22 de dezembro.

Educação em Tempo Inte-
gral

Ao todo, o Espírito Santo 
tem 52 mil vagas de tempo 
integral em escolas públi-
cas. São 22.500 vagas para 
os anos nais do Ensino 
Fundamental e 29.500 para 
o Ensino Médio. 

mentos para R$ 117 bi-
lhões.

O Marco Legal das Fer-
rovias, criado pela Medida 
Provisória 1.065/2021, 
abriu a possibilidade de a 
malha ferroviária do país 
ser ampliada por meio do 
capital privado, graças ao 
instrumento da outorga por 
autorização. Ele também 
avança no Congresso Naci-
onal, após a aprovação pelo 
Senado Federal do PLS 
261/18. O texto agora será 
analisado pela Câmara dos 
Deputados. Caso aprovado 
sem mudanças pelos depu-
tados, a tramitação se con-
clui e o projeto poderá ser 
sancionado pelo presidente 
Bolsonaro.

da ANTT”, disse o presi-
dente da Petrocity Ferrovi-
as, José Roberto Barbosa 
da Silva.

Ao todo, o Ministério da 
Infraestrutura já recebeu 24 
propostas de novas ferrovi-
as a serem implantadas por 
13 entes privados pelo regi-
me de autorizações. Elas 
somam  R$ 100,92 bilhões 
em investimentos previstos 
e 7.590,69 quilômetros de 
extensão em novos trilhos, 
cruzando 14 unidades da 
Federação. Outros três pro-
jetos estão em fase inicial, 
de conferência de docu-
mentação pela equipe da 
SNTT: quando devidamen-
te formalizadas, eles podem 
elevar a projeção de investi-

(MG) e Sete Lagoas (MG), 
apresentada pela Macro 
Desenvolvimento. As ou-
tras três foram as seguintes: 
Cascavel (PR)  a Chapecó 
– da Ferroeste; Alcântara 
(MA) a Açailândia (MA) – 
da GrãoPará Multimodal: e 
Ipojuca (PE) a Curral Novo 
do Piauí (PI) – da Planalto 
Piauí  Par t ic ipações  e 
Empreendimentos.

A Petrocity Ferrovias 
ainda tem outra ferrovia em 
análise no Estado, a Estra-
da de Ferro Minas-Espírito 
Santo (EFMES), ligando o 
Vale do Aço ao Porto de 
São Mateus, passando por 
Barra de São Francisco. 
“Estamos aguardando a 
aprovação no próximo lote 

Ao todo, o Ministério da Infraestrutura já recebeu 24 propostas de novas ferrovias a 
serem implantadas por 13 entes privados pelo regime de autorizações. 

A modalidade é ofertada pelo governo em 40 novas escolas, localizadas em 26 mu-
nicípios. Essas vagas são para alunos que estão na etapa de rematrícula ou transfe-
rência interna.

Ancila era técnica de enfermagem e trabalhava há dois 
anos no posto de saúde do bairro Santo Antônio e no US3, 
em São Mateus.
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QUATRO ESCOLAS DE SÃO MATEUS
SUSPENDEM AULAS APÓS CASOS DE COVID

SÃO MATEUS – Em 
menos de 24 horas, três esco-
las da rede municipal de ensi-
no e uma da rede estadual 
em São Mateus suspende-
ram as aulas presenciais 
após conrmação de alunos 
e professores contaminados 
pela Covid-19. Os estudan-
tes dessas unidades seguirão 
até o nal deste mês com 
atividades remotas, com 
retorno presencial previsto 
para 1º de dezembro.

A Secretaria de Educação 
do município decretou a sus-
pensão das atividades pre-
senciais na Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental 
(EMEF) Arnóbio Alves de 
Holanda, no bairro Forno 
Velho, após duas professo-
ras e quatro alunos testarem 
positivo para a doença. Na 
mesma escola, outros três 
professores e quatro alunos 
estão com sintomas e aguar-
dam os resultados dos exa-
mes.

No mesmo dia, também 
foi decidida a suspensão das 
aulas no Centro de Educa-
ção Infantil (Ceim) bairro 
Boa Vista, que teve dois ca-
sos conrmados e há mais 
quatro aguardando os resul-
tados dos exames.

tende ampliar esse alcance. 
Equipes de vacinação esta-
rão na manhã desta quinta-
feira na escola Arnóbio, e no 
Ceim Boa Vista, das 8h às 
10h30 da manhã, vacinando 
os prossionais que ainda 
não foram imunizados ou 
que ainda estão com o siste-
ma vacinal incompleto.

ESCOLA DA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL 

TAMBÉM TEVE AULAS 
SUSPENSAS

A Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental e Médio 
(EEEFM) Nestor Gomes tam-
bém teve as aulas suspensas 
nesta quarta-feira (17). De-
mandada pela reportagem, a 
Superintendência Regional 
de Educação de São Mateus 
informou que há oito casos na 
escola, entre alunos do Ensi-
no Médio e da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e fun-
cionários. As aulas presencia-
is, segundo o órgão, podem 
ser retomadas na próxima 
terça-feira (23) — neste pe-
ríodo, os alunos continuarão 
estudando de forma remota. A 
Superintendência destacou 
ainda que "todos os protoco-
los foram seguidos junto à 
vigilância sanitária".

SÃO PAULO – A compra 
de serviços e produtos em 
lojas on-line conrma uma 
tendência que se intensicou 
na pandemia. Segundo espe-
cialista, o uso de APIs facili-
tou a transformação digital, 
principalmente para quem 
quer iniciar no e-commerce.

Os brasileiros estão, cada 
vez mais, se rendendo às faci-
lidades da Internet. Se em 
2021 a frequência de com-
pras on-line aumentou 71% 
em relação a 2020, para o 
próximo ano a tendência é 
que 49% vão comprar ainda 
mais em lojas virtuais. Os 
dados são da pesquisa Pano-
rama da Experiência do Con-
sumidor, realizada pela Opi-
nion Box e Bornlogic, e mos-
tram que estar fora do comér-
cio virtual não é mais uma 
opção para quem quer ven-
der.

De forma geral, as empre-
sas já entenderam isso, espe-
cialmente as de pequeno e 
médio portes. Levantamento 
da Serasa Experian realizado 
em maio deste ano mostrou 
que 83,1% das pequenas e 
médias empresas pretendem 
continuar a aposta no sistema 
on-line para fazer negócios, 
mesmo após o m da pande-
mia. Nesse cenário, automa-
tizar as vendas, com a me-
lhoria de sites e criação de 
aplicativos é um investimen-
to que não pode ser adiado. 
Essa tarefa se tornou mais 

QUASE METADE DOS BRASILEIROS QUER
COMPRAR PELA INTERNET EM 2022

fácil com o surgimento da 
chamada Interface de Pro-
gramação de Aplicação, ma-
is conhecida como API, da 
sigla em inglês.

Com mais de 20 anos de 
experiência na área de tecno-
logia da informação, José 
Ricardo Alves Mororó expli-
ca que o uso das APIs para a 
criação de plataformas de 
vendas tende a facilitar toda 
a operação, especialmente 
para quem vai iniciar no mer-
cado on-line. “As APIs têm a 
vantagem de viabilizar no-
vos serviços ou melhorar os 
já existentes, voltados para 
os mais diversos tipos de fun-
ções, evitando fraudes, di-
versidade e modalidades de 
pagamento, emissão de no-
tas, recomendação de produ-
tos, além da automação do 
marketing e da logística”, 
esclarece.

Mororó explica também 
que outra vantagem do uso 
da API no desenvolvimento 
de sistemas digitais para 
empresas, seja vendendo 
produtos ou serviços ou, 
ainda, usando para melhorar 
sistemas internos de produ-
ção, é a possibilidade de inte-
gração com interfaces já 
existentes, sem a necessida-
de de se criar tudo desde o 
início. “Com esse grau de 
integração há uma garantia 
maior de eciência, uma vez 
que automatizando as ativi-
dades que levariam muito 

Usuários da Vivo relatam
dificuldade para fazer e
receber ligações no ES

VITÓRIA – A sexta-
feira (19) começou fora do 
ar para alguns usuários de 
telefonia móvel da opera-
dora Vivo no Espírito San-
to. O principal problema 
relatado pelos capixabas é 
a diculdade para fazer e 
receber ligações. 

No site DownDetector, 
que reúne comentários de 
falha em aplicativos e re-
des sociais, os problemas 
começaram a ser relatados 
por volta das 8h. Até às 
10h48 desta sexta, havia 
mais de 150 reclamações 
da operadora. 

Os relatos são de morado-
res de vários municípios ca-
pixabas. "Aqui em Ara-

cruz/ES sem sinal", escreveu 
um usuário da operadora. 

Já outro, fala sobre o 
problema na Serra: "em 
Serra/ES, não faz e nem 
recebe ligações, 4G osci-
lando", escreveu. 

Procurada pela equipe 
de reportagem, a Vivo in-
formou que alguns clientes 
da região da Grande Vitó-
ria podem encontrar di-
culdades ao utilizar os ser-
viços de telefonia móvel e 
dados, devido a falhas em 
equipamentos de transmis-
são que atendem a região. 

A equipe técnica já atua 
no local para solucionar a 
instabilidade no menor 
prazo possível.
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Na Escola Pluridocente 
Municipal Palmito, na Co-
munidade de Palmito, uma 
professora foi conrmada 
com a Covid-19. Por este 
motivo, a Prefeitura de São 
Mateus esclarece que a uni-
dade entrou em sistema re-
moto somente no período 
matutino.  Nessas três insti-
tuições de ensino, o retorno 
às aulas presenciais está pre-
visto para o dia 1º de dezem-
bro, quando se completam 
15 dias de suspensão das 
atividades.

Há também o registro de 
prossionais afastados por 
apresentarem sintomas gri-
pais. Na Escola Vereador 
Laurindo Samaritano, no 
bairro Litorâneo, tem o caso 

de um professor, e no Centro 
de Educação Infantil (Ceim) 
Paraíso Infantil, no bairro 
Bonsucesso, uma merendei-
ra está com sintomas da Co-
vid-19. Na Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental 
(EMEF) Ouro Negro, em 
Guriri, duas professoras tam-
bém estão com os sintomas, 
já se afastaram e serão testa-
das nesta sexta-feira (19). 
Nessas unidades houve ape-
nas o afastamento dos pro-
ssionais, mas as aulas 
presenciais foram mantidas.

Já a Secretaria de Saúde 
de São Mateus comunicou 
que, na rede municipal, 71% 
dos alunos com idade entre 
12 e 17 anos já receberam a 
1º dose da vacina, e que pre-

tempo para serem executa-
das manualmente, adotando 
APIs não é preciso fazer de-
senvolvimentos do zero, o 
que as tornam opções mais 
simples, produtivas e eco-
nômicas, considerando redu-
ção de trabalho”, comple-
menta.

O uso do Open Banking, 
uma inovação no mercado 
nanceiro lançada em 2021, 
ocorreu graças ao uso de 
APIs, lembra José Ricardo 
Mororó. O aproveitamento 
dos sistemas já existentes 
permitiu o compartilhamen-
to de dados entre os bancos, 
facilitando a vida dos corren-
tistas. “Sem API seria impos-
sível popularizar serviços e 
ofertas, simplicando o 
compartilhamento de dados, 
possibilitando um mercado 
mais competitivo e seguro 
com seus diversos modelos 
de negócios”, atesta o pros-
sional.

A segurança das opera-
ções também é uma preocu-
pação que o uso de APIs po-
de reduzir. E cuidar da segu-
rança das operações on-line 
precisa estar entre as priori-
dades dos gestores, especial-
mente quem realiza opera-
ções nanceiras na Internet, 
como é o caso do uso de sis-
temas bancários ou realiza-
ção de negócios digitais. Se-
gundo dados da Anti-Pishing 
Working Group (APWG), 
apenas durante o primeiro 

trimestre de 2021, foram de-
tectados mais de 200 mil si-
tes de phishing, termo que 
signica pescar dados de 
usuários da internet para uso 
em fraudes. Pelo menos 
7,6% dos ataques foram dire-
cionados ao e-commerce e 
5,8% aos serviços de logísti-
ca ou entrega de encomen-
das.

QUANTO MAIS 
VARIADAS FOREM AS 

OFERTAS DE 
PAGAMENTO DIGITAL, 

MELHOR PARA A 
EMPRESA

A pesquisa Panorama da 
Experiência do Consumi-
dor, citada acima, também 
mostrou um dado importan-
te para empresas que querem 
iniciar ou fortalecer negóci-
os realizados pela internet. 
Quanto mais opções de paga-
mento online a empresa dis-
ponibilizar, mais fácil será 
delizar clientes, que estão 
cada vez mais familiariza-
dos com esse tipo de com-
pra. A pesquisa mostrou que 
71% dos entrevistados ar-
maram usar o smartphone 
para compras na internet e o 
Pix se tornou o meio de paga-
mento preferido, conhecido 
e utilizado por 86% dos par-
ticipantes. Para coletar os 
dados, a Opinion Box e Born-
logic entrevistaram 2.129 
consumidores de todo o Bra-
sil.

Em três unidades da rede municipal, aulas presenciais fica-
rão suspensas por 15 dias, e em uma escola estadual, serão 
retomadas na próxima terça-feira (23). Unidades seguem 
com ensino remoto.

No site DownDetector, que reúne comentários sobre fa-
lha em aplicativos e redes sociais, os problemas come-
çaram a ser relatados por volta das 8h.

Motorista é suspeito de
jogar a esposa para fora
de carro em movimento

COLATINA – Polícia 
militares foram chamados, 
na madrugada desta sexta-
feira (19), à Praça Munici-
pal Belmiro Teixeira Pi-
menta, no centro de Colati-
na, próximo ao Banco Itaú, 
para atender uma suposta 
vítima de atropelamento. 

Segundo a Polícia Mili-
tar, a vítima, uma mulher, 
de 27 anos, foi encontrada 
deitada, se queixando de 
dores nas pernas e impossi-
bilitada de se locomover. 

Ela foi socorrida pela 
ambulância do Samu ao 
Hospital e Maternidade 
Sílvio Avidos, em Colati-
na. 

Segundo o depoimento 
da vítima aos policiais no 
hospital, ela estava, junta-
mente com seu marido, 
identicado como G. F., 
em um veículo. 

O marido, em uma crise 
de ciúmes, abriu a porta do 
automóvel em movimento 
e empurrou a vítima para 
fora, seguindo sentido igno-
rado e sem prestar socorro. 

Segundo a polícia, fo-
ram feitas buscas nas pro-
ximidades com intuito de 
localizar o acusado, porém 
sem sucesso. 

O crime será investiga-
do pelo 15° Delegacia Regi-
onal de Colatina.
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ARENGA MONÓTONA
Neste ano completo 31 

anos de magistratura. Foi 
mais de um quarto de sécu-
lo ouvindo a indefectível 
arenga de que “o Poder 
Judiciário é moroso por-
que faltam juízes, servi-
dores e estrutura”.

Não poucos foram os 
momentos em que, pres-
sionados pela opinião pú-
blica, vi colegas exibindo 
impotentes, pelos jornais, 
os milhares de processos 
à espera de um despacho 
ou sentença, em um desa-
bafo correto, mas que es-
conde o real problema: 
nosso sistema legal “mor-
reu e esqueceram de en-
terrar”, como reza jocosa 
expressão popular.

Vamos lá: tramitam 
hoje pelo Poder Judiciário 
brasileiro 95,14 milhões 
de processos, aguardando 
julgamento por 16.429 
magistrados - ou 5.790 
para cada um deles. Cada 
processo desses consome 
tempo com audiências, 
leituras, atos diversos e, 
evidentemente, a decisão. 
Imaginemos, inados de 
otimismo, que cada juiz 
decida um deles por dia. 
Aí concluiríamos, facil-
mente, que se fechásse-
mos as portas dos juiza-
dos hoje, levaríamos 
5.790 dias só para colocar 
o serviço em dia - algo 
como 15,8 anos, traba-
lhando 365 dias por ano, 
sem férias ou repousos 
semanais.

Durante estes 15,8 anos 
as portas dos juizados esta-
riam fechadas - e os pro-
cessos estariam sendo 
acumulados do lado de 
fora. Como a cada ano são 
propostas 28,3 milhões de 
novas ações, ao m deste 
período nossos juízes abri-
riam suas portas e encon-
trariam uma montanha 
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Crônica
PEC DOS PEDAGOGOS COMEÇA
A TRAMITAR NA ASSEMBLEIA

VITÓRIA – O deputado 
estadual  Bruno Lamas 
(PSB)  um pedido de apoio 
coletivo, durante discurso 
na sessão da Assembleia 
Legislativa em favor da Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional (PEC) dos Pedago-
gos, de sua autoria, que ga-
rante aos prossionais o 
direito de ter dois vínculos 
de trabalho remunerados na 
rede pública estadual, assim 
como já ocorre com os pro-
fessores.

O parlamentar fez ques-
tão de marcar com um dis-
curso a data em que a pro-
posta começou a tramitar 
no Legislativo estadual e 
pediu o apoio de pedago-
gos, professores, comuni-
dade escolar, servidores 
públicos e sindicatos, num 
movimento para aprovar a 
proposta, que deve tramitar 
com celeridade para ser 
aprovada ainda este ano, 
antes do recesso parlamen-
tar, previsto para o dia 22 de 
dezembro.

“A proibição do pedago-
go de ter duas cadeiras é 
uma injustiça enorme. Ao 
passar no concurso do Esta-
do e, também, na prefeitura, 
o prossional tem de pedir 

com 447.140.000 proces-
sos aguardando julga-
mento - 4,6 vezes maior 
do que a atual!

Agora pegue uma cal-
culadora e faça alguns 
cálculos simples: multi-
plique por dois o número 
de juízes. Resolverá? 
Não. Por três. Por quatro. 
Por cinco. E o problema 
da morosidade não terá 
sido resolvido!

Imagine, nalmente, 
que apenas 1% do que 
acontece nas ruas chega 
ao mundo das leis, e esta-
rá completo, à sua frente, 
límpido e claro, um qua-
dro tão absurdo quanto 
trágico.

Diante destes dados, 
resumir o problema a um 
singelo “aumento do qua-
dro de juízes e servido-
res”, ou a uma “melhor 
estrutura de trabalho”, 
chega às raias do simpló-
rio.

O que deve e o que não 
deve ir aos juízes? Julga-
mentos colegiados e pro-
cedimentos orais não de-
veriam ser adotados como 
regra? Como melhorar a 
integração e a comunica-
ção entre as instituições? 
Como priorizar o idealis-
mo no processo de sele-
ção dos juízes?

Enquanto não respon-
demos tais questões com 
honestidade, somente nos 
restará a contemplação, já 
secular, daquela monóto-
na arenga de sempre - 
aquela do "mais da mes-
ma coisa"!

Deputado Bruno Lamas quer garantir aos profissionais de Pedagogia duas cadei-
ras remuneradas, assim como já ocorre com os professores, para ampliar as condi-
ções de trabalho e melhorar a remuneração da categoria

exoneração de um ou de ou-
tro, mesmo tendo carga horá-
ria disponível”, declarou.

Segundo Bruno, que já 
conta com o apoio de outros 
nove parlamentares e che-
gou a se reunir com a cate-
goria, foi montado um grupo 
de trabalho que estuda, junto 
à Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE), “um caminho” 
para mudar a Constituição 
Estadual.

“Ao mudar a Constitui-

ção, queremos permitir que 
o pedagogo tenha duas cade-
iras, seja melhor remunera-
do. Queremos melhorar e 
ampliar as condições de tra-
balho desses prossionais”, 
justicou Bruno, lembrando 
que nos estados do Rio de 
Janeiro e do Paraná a refor-
ma constitucional já foi rea-
lizada, e sem qualquer con-
testação jurídica.

Bruno lembra que no Con-
gresso Nacional também já 

tramita uma PEC neste sen-
tido, mas frisa que a sua tra-
mitação é morosa.

“É preciso acabar com 
esse clima de terror que exis-
te hoje, com denúncias con-
tra quem quer trabalhar. Nós 
podemos fazer a nossa parte. 
Não vamos esperar que fa-
çam por nós. Venceremos 
esse desao, com um bom 
diálogo com a Casa Civil, a 
PGE e as demais institui-
ções”, disse.

PREFEITO DE JAGUARÉ SE RECUPERA BEM
DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE CÂNCER

JAGUARÉ – Afastado 
do cargo desde a última sex-
ta-feira (12) para uma cirur-
gia de retirada de um tumor 
na região da próstata, o pre-
feito de Jaguaré, Marcos 
Guerra, está em casa e se 
recupera bem após a realiza-
ção do procedimento, no 
sábado (13), no hospital San-
ta Rita, em Vitória. Saiba 
mais em: Prefeito de Jaguaré 
anuncia afastamento do car-
go para tratamento de saúde.

"Tive alta no domingo 
(14), às 11 horas. A cirurgia 

Médico avalia que o procedimento foi um sucesso. 
Marcos Guerra se recupera em casa.

foi um sucesso, segundo a 
avaliação do médico. Estou 
em fase de recuperação”, 
disse ele.

"O médico informou que 
o tumor estava encapsulado 
e connado na próstata. Ele 
acredita que somente a ci-
rurgia será suciente para o 
tratamento. Contudo, um 
diagnóstico mais preciso só 
será possível após a análise 
da peça retirada e enviada 
para biópsia”, completou 
Marcos Guerra.

Ainda no hospital Santa 

Rita, após a cirurgia, o pre-
feito usou suas redes sociais 
para agradecer as orações e 
as inúmeras manifestações 
de carinho recebidas. "Gra-
tidão a Deus, à equipe médi-
ca e as orações dos amigos”, 
escreveu ele.

O afastamento de Marcos 

Guerra de suas funções na 
Prefeitura de Jaguaré, inici-
almente, será por 30 dias, 
contados a partir do último 
dia 12 de novembro. Nesse 
período, o cargo de prefeito 
está sendo exercido interina-
mente pelo vice-prefeito 
Elder Sossai de Lima.

NOTCIAS
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O site mais acessado de São Mateus
também está nas redes sociais.
= Você sempre informado.
fonte: alexa.com
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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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