
A previsão é que até sexta-feira (26) seja concluído o processo de contrata-
ção da empresa para o serviço de tapa buracos para que já na sequência se-

ja iniciada a recuperação da pavimentação no local. 
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BRASÍLIA – O Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021, assim como 
o Enem 2020, tem uma sé-
rie de medidas de seguran-
ça contra a covid-19. As 
provas começaram a ser 
aplicadas no último domin-
go (21) e quem apresentou 
algum sintoma poderá pe-
dir a para participar da rea-
plicação do exame. O mes-
mo vale para quem apre-
sentar sintomas da doença 
até o segundo dia de prova, 
no próximo domingo (28).

A reaplicação será nos 
dias 9 e 16 de janeiro de 
2022, mesma data da apli-
cação do exame para Pes-
soas Privadas de Liberdade 
ou sob medida socioeduca-
tiva que inclua privação de 
liberdade (Enem PPL) 
2021 e para os participan-
tes isentos da taxa de ins-
crição em 2020, que por 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) tiveram 
nova oportunidade de ins-
crição no Enem.

A reaplicação deverá ser 
solicitada na Página do Par-
ticipante, entre 29 de no-
vembro e 3 de dezembro, 
junto com a documentação 
que comprove a condição 
de saúde do inscrito.

A documentação deve 
apresentar o nome comple-
to do participante, o diag-
nóstico com a descrição da 
condição de saúde do ins-
crito e o código correspon-
dente à Classicação Inter-
nacional de Doença (CID 
10). O documento deve 
estar legível e constar a assi-
natura e a identicação do 
prossional competente, 
com respectivo registro do 
Conselho Regional de Me-
dicina (CRM), do Ministé-
rio da Saúde (RMS) ou de 

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

19º
31º Sensação

térmica: 36º/19º
Ventos: 15 km/h
UV: 12 extremo
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Meia tonelada de
pimenta-do-reino é
furtada em Sooretama

SOORETAMA – Um 
produtor rural teve aproxi-
madamente meia tonelada 
de pimenta-do-reino furta-
da neste domingo (21) na 
propriedade onde mora, na 
localidade de Córrego Jun-
cado. O prejuízo estimado 
é de R$ 10 mil. Segundo 
relatos dados a policiais 
militares, havia rastro de 
pneu possivelmente deixa-
do por um veículo utiliza-
do no crime. O caso é in-
vestigado pela Polícia Ci-
vil de Linhares.

Na noite de sábado, o 

irmão do produtor deixou 
a especiaria em um seca-
dor para retirá-la no dia 
seguinte. Na manhã de 
domingo, notou que a pro-
dução havia sido furtada e 
percebeu marcas de um 
carro que seguia para a 
estrada que dá acesso à 
localidade de Jueirana.

A Polícia Civil realiza 
diligências na região na 
busca pelos suspeitos do 
crime e faz um alerta para 
que produtores não dei-
xem exposta uma grande 
quantidade de produtos.

ENEM: ESTUDANTES COM COVID-19
PODEM PEDIR REAPLICAÇÃO DA PROVA

órgão competente.
Segundo o Instituto Naci-

onal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), tem direito 
a reaplicação o participante 
que apresentar sintoma de 
covid-19 na semana que 
antecede o primeiro ou o 
segundo dia do exame. A 
mesma orientação serve 
para quem estiver com algu-
ma das outras doenças in-
fectocontagiosas listadas 
nos editais do Enem im-
presso e Digital: tuberculo-
se, coqueluche, difteria, 
doença invasiva por Hae-
mophilus inuenza, doen-
ça meningocócica e outras 
meningites, varíola, Inu-
enza humana A e B, polio-
mielite por poliovírus sel-
vagem, sarampo, rubéola e 
varicela.

O Inep analisará a docu-
mentação comprobatória 
das condições dos partici-

pantes. Quem tiver a docu-
mentação aprovada terá a 
participação garantida na 
reaplicação.

USO DE MÁSCARA
O Enem ocorre em um 

momento em que a vacina-
ção avança no Brasil e há 
redução nos casos e no nú-
mero de mortes por covid-
19. Mesmo assim, segundo 
especialistas a orientação é 
manter as medidas de segu-
rança, ainda mais em um 
exame de grandes propor-
ções como o Enem. O exa-
me prevê o distanciamento 
entre as carteiras e a dispo-
nibilização de álcool em 
gel.

O uso de máscara de pro-
teção, cobrindo totalmente 
nariz e boca, é obrigatório 
durante todo o período em 
que o participante perma-
necer no local de aplicação 
da prova, sendo permitido 
retirá-la apenas no momen-
to da identicação, antes de 
acessar a sala de prova, pa-
ra beber água e para comer. 
Quem descumprir a regra, 
poderá ser eliminado.

PROBLEMAS 
LOGÍSTICOS

Os candidatos que foram 
afetados por problemas 
logísticos durante a aplica-
ção das provas também 
devem estar atentos ao pra-
zo de 29 de novembro a 3 
de dezembro para pedir a 
reaplicação do exame. São 

considerados problemas 
logísticos falta de energia 
elétrica, inltrações por 
conta de chuvas, falhas no 
computador - no caso do 
Enem digital, entre outros 
que prejudiquem a realiza-
ção das provas.

ENEM 2021
O Enem 2021 começou 

a ser aplicado no dia 21 e 
segue no dia 28 de novem-
bro, tanto na versão im-
pressa quanto na versão 
digital. No primeiro dia do 
Enem, os candidatos ze-
ram as provas de lingua-
gens, ciências humanas e 
redação. Ao todo, dos 3,1 
milhões de inscritos, 74% 
compareceram ao exame. 
No segundo dia, partici-
pantes farão as provas de 
matemática e ciências da 
natureza. Por conta da pan-
demia, o exame adotou 
uma série de medidas de 
segurança.

O Enem seleciona estu-
dantes para vagas do ensi-
no superior públicas, pelo 
Sistema de Seleção Uni-
cada (Sisu), para bolsas em 
instituições privadas, pelo 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), e ser-
ve de parâmetro para o Fun-
do de Financiamento Estu-
dantil (Fies). Os resultados 
também podem ser usados 
para ingressar em institui-
ções de ensino portuguesas 
que têm convênio com o 
Inep.

Prejuízo estimado é de R$ 10 mil. Polícia Civil de 
Linhares investiga o caso e realiza diligências na 
busca pelos suspeitos.

A medida também vale para o segundo dia de prova, no próximo domingo.

PRF recupera veículo
furtado na BR 101

SÃO MATEUS – A 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) recuperou  veículo 
furtado, durante scaliza-
ção na BR 101.  Policiais 
rodoviários federais efetu-
avam ronda no km 100 da 
BR 101, quando aborda-
ram um VW/Gol, com um 
ocupante. 

Após consultas aos sis-
temas, os policiais consta-

taram que existia para o 
carro, uma ocorrência de 
f u r t o  r e g i s t r a d a  e m 
07/11/2021, no município 
de Conceição da Barra 
(ES). O condutor não pos-
suía Carteira Nacional de 
Habilitação. 

A ocorrência foi enca-
minhada para o Departa-
mento de Policia Judiciá-
ria de Jaguaré (ES). 

A ocorrência foi encaminhada para o Departamen-
to de Policia Judiciária de Jaguaré (ES). 
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SÃO MATEUS – Pre-
vendo um aumento na movi-
mentação de pessoas, prin-
cipalmente turistas, no Réve-
illon e durante as férias de 
Verão na região Norte, o de-
putado estadual Freitas 
(PSB) se reuniu na tarde des-
ta segunda-feira (22) com o 
Comandante-Geral da Polí-
cia Militar, coronel Douglas 
Caus, o subcomandante-

gião Norte, que cresceram 
muito com a chegada de vári-
as empresas e também com a 
época da colheita pela qual 
está passando e, consequen-
temente, com o escoamento 
de toda a produção agrícola 
do período.

“E pela primeira vez na 
história do Estado, nenhum 
policial dos Batalhões, ou 
das Companhias, será remo-
vido para atuar na Operação 
Verão. Essa é uma grande 
notícia”, destacou Freitas, 
parabenizando o comandan-
te da PM. 

Em verões anteriores a 
PM diminuía o efetivo das 
Companhias em função da 
Operação Verão e desta vez 
será diferente, pois todos os 
novos policiais que ingres-
saram na corporação, ze-
ram o curso e formaram re-
centemente farão a Opera-
ção. 

“A questão da Segurança 
Pública é o maior desao da 
atualidade no Estado do 
Espírito Santo. Mas o gover-
nador Renato Casagrande 
encara isso de pé com o tima-
ço que está à frente do Co-
mando-Geral da PM”, disse.

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

geral, coronel Mutz, e o dire-
tor de Logística, coronel 
Paulo Duarte, para discutir 
as estratégias e estruturas da 
segurança pública e a cober-
tura policial durante as come-
morações. 

“Também tratamos da 
viabilidade para a estrutura-
ção das duas Companhias 
Independentes da Polícia 
Militar recém-criadas, a 19ª 

Cia de Pinheiros e a 18ª Cia 
de Jaguaré, ambas no Norte 
capixaba. Fomos buscar es-
truturação física e estrutura-
ção humana, efetivo para 
atender essas duas circuns-
crições”, informou o depu-
tado Freitas. 

A Polícia Militar, segun-
do o parlamentar, está re-
vendo a estrutura policial 
em todas as cidades da re-

VITÓRIA – Os servidores 
do governo do Espírito Santo 
não vão receber abono em 
2021. O motivo é o mesmo 
que levou à falta do benefício 
no ano passado: a Lei Com-
plementar nº 173, de maio de 
2020, sancionada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido).

A norma, conhecida como 
lei de socorro a estados e mu-
nicípios, editada em meio à 
pandemia de Covid-19, proí-
be a concessão de reajustes e 
benesses como o abono até 31 
de dezembro de 2021.

Há brechas que permiti-
ram, por exemplo, o paga-
mento de abono a prossiona-
is da educação, apenas, de 
redes municipais de ensino 
com verba do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valori-
zação dos Prossionais da 
Educação (Fundeb).

Como a coluna mostrou, 

prefeituras do Espírito Santo 
anunciaram valores que vari-
am de R$ 5 a até R$ 16 mil 
para cada professor apenas 
para conseguir gastar a verba 
do Fundeb (ao menos 70% 
têm que ser usados para pagar 
pessoal) e para atingir o míni-
mo de 25% da arrecadação de 
impostos investidos em edu-
cação.

O Executivo estadual, de 
acordo com o governador 
Renato Casagrande (PSB), 
não vai pagar abono para os 
professores usando o mesmo 
expediente.

"Nós concedemos um au-
mento de salário para os pro-
fessores, retroativo a janeiro, 
com recursos do Fundeb, que 
são nossos, aqui não recebe-
mos nada do governo federal 
via Fundeb. Já zemos essa 
valorização dos prossionais 
da educação, todos vão rece-
ber agora no nal de novem-
bro", armou Casagrande.

Governo do ES não
vai pagar abono a
servidores em 2021

SEGURANÇA DO RÉVEILLON E OPERAÇÃO
VERÃO SÃO DEBATIDAS ENTRE FREITAS E PM

Em 2020, Executivo estadual também não concedeu o 
benefício aos funcionários.

A previsão é que até sexta-feira (26) seja concluído o processo de contratação da empresa para o serviço de tapa buracos para 
que já na sequência seja iniciada a recuperação da pavimentação no local. 

Em verões anteriores a PM diminuía o efetivo das Companhias em função da Opera-
ção Verão e desta vez será diferente.

SÃO MATEUS  – As 
obras no entorno do Mercado 
Municipal foram retomadas 
tão logo as chuvas cessaram. 
A troca das manilhas na Ave-
nida Coronel Mateus Cunha 
já foi concluída. As manilhas 
que eram de 600 mm foram 
substituídas por outras maio-
res, de 1.500 mm. Nesta ter-
ça-feira (23), o Serviço Autô-

vazão às águas pluviais, evi-
tando os grandes transtornos 
que ocorrem no entorno do 
mercado. Um projeto já está 
sendo desenvolvido para 
que o Município busque re-
cursos federais, para que 
sejam feitas galerias, o que 
irá sanar de vez o problema 
dos alagamentos no centro 
de São Mateus.

nomo de Água e Esgoto 
(SAAE) está iniciando as 
intervenções necessárias por 
parte da autarquia.

A previsão é que até sex-
ta-feira (26) seja concluído o 
processo de contratação da 
empresa para o serviço de 
tapa buracos para que já na 
sequência seja iniciada a 
recuperação da pavimenta-

ção no local. As obras na rua 
Hélio Orlandi devem come-
çar logo em seguida, tam-
bém para a substituição de 
manilhas.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Obras, Infraestru-
tura e Transporte, João Adir 
Oliveira, essa não é a obra 
denitiva, mas vai possibili-
tar que o trecho dê maior 

OBRAS NO ENTORNO NO MERCADO
MUNICIPAL SEGUEM EM RITMO ACELERADO

VITÓRIA – Durante a 
pandemia do novo coronaví-
rus, muitos concursos acaba-
ram sendo postergados, adi-
ando o sonho de milhares de 
pessoas que procuram um 
emprego com estabilidade e 
boa remuneração no serviço 
público. Agora, com boa par-
te da população vacinada e os 
índices de contaminação e 
mortes sendo reduzidos dras-
ticamente, percebe-se que, a 
partir do segundo semestre 
deste ano, houve um aumento 
considerável de oportunida-
des para quem quer ingressar 
na carreira pública.

No entanto, é em 2022 que 
os concursos públicos prome-
tem ‘bombar’. Levantamento 
feito pela Central de Concur-
sos aponta que mais de 225 
mil vagas em cargos dos níve-
is fundamental, médio e supe-
rior poderão ser abertas no 
ano que vem, em diversos 
órgãos das esferas federal, 
estadual e municipal. Deta-
lhe: as remunerações chegam 
a R$21 mil mensais.

Segundo o diretor da Cen-
tral de Concursos, Gabriel 
Henrique Pinto, os concursei-
ros devem iniciar os estudos o 
quanto antes para estarem 
devidamente preparados para 
a ‘enxurrada’ de oportunida-
des que surgirá.

“A demanda por servido-
res públicos em todas as áreas 
é muito grande, especialmen-
te na Receita Federal e no 
INSS, que já não realizam 
concursos há muito tempo. A 

pandemia fez com que os con-
cursos cassem represados. 
Agora, com o controle da pan-
demia, diversos órgãos estão 
retomando os preparativos 
para contratar novos servido-
res. Por isso, é certo que vári-
os editais serão publicados no 
primeiro semestre de 2021. 
Quem iniciar a preparação 
desde já e realizar um estudo 
planejado terá muito mais 
chances de conquistar uma 
vaga do que aqueles que inici-
arão os estudos quando os 
editais foram divulgados”, 
arma Gabriel.

ESPECIALISTA DÁ 
DICAS DE 

PREPARAÇÃO
Segundo Gabriel Henrique 

Pinto, o primeiro passo para 
quem quer conquistar uma das 
milhares de vagas que serão 
abertas em 2022 é se matricular 
em um curso preparatório, seja 
ele presencial ou online. “É 
possível estudar sozinho e ser 
aprovado, mas dessa forma, via 
de regra, demora-se muito mais 
tempo para se conquistar uma 
vaga no serviço público. Já as 
chances de se obter sucesso ao 
estudar em um curso prepara-
tório aumentam exponencial-
mente, sem falar no encurta-
mento do tempo. Isso porque 
os professores conhecem o 
‘caminho das pedras’ e vão 
poder direcionar melhor o estu-
do dos candidatos, apontando 
exatamente os pontos mais 
recorrentes em provas de con-
cursos”, disse.

Mais de 225 mil vagas em
concursos previstas para 2022
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SÃO PAULO – são pau-
loO fenômeno La Niña é o 
responsável pela onda de 
frio que se abateu sobre 
cidades como o Rio de Jane-
iro em outubro. Segundo a 
Administração Oceânica e 
Atmosférica dos Estados 
Unidos (NOAA, na sigla 
em inglês), essa condição 
climática deve ter impacto 
no Brasil pelo menos até o 
m do verão, mas há 50% 
de chances que vá até o m 
do outono, em junho. As 
informações são do jornal 
"O Estado de S. Paulo".

O fenômeno La Niña é 
caracterizado pela queda 
de mais de 0,5º C na tempe-
ratura da superfície do Oce-
ano Pacíco -enquanto o El 
Niño é causado pelo aque-
cimento das águas. Neste 
ano, o Sudeste viveu uma 
temporada de chuvas por 
esse motivo -já em 2020, 
houve estiagens causadas 
pela La Niña.

Além do impacto impre-
visível no Sudeste, o fenô-
meno aumenta o volume de 
chuvas nas regiões Norte e 
Nordeste, enquanto provo-
ca estiagem no Sul do país.

Suspeito de estuprar
três enteadas é preso

VITÓRIA – Um ho-
mem de 30 anos foi preso 
pela equipe da Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA), na 
última sexta-feira (19), 
acusado de abusar sexual-
mente de três enteadas. 
Segundo a Polícia Civil, 
contra o suspeito, também 
havia um mandado de pri-
são pelo crime de furto qua-
licado expedido pela 
Justiça de Pernambuco.

“As enteadas procura-
ram a DPCA para registrar 
um Boletim de Ocorrência 
em desfavor do padrasto 
que, segundo o relato, teria 
abusado sexualmente das 
três vítimas. Ao realizar os 
levantamentos de praxe, 
constatamos que o padras-
to tinha um mandado de 
prisão expedido pela Justi-
ça de Pernambuco”, expli-
cou a titular da DPCA, dele-
gada Larissa Lacerda.

O mandado de prisão 
preventiva pelo crime de 
furto qualicado foi expe-
dido, em 2018, pela 1ª Vara 
da Comarca de Timbaúba, 
Pernambuco, e estava em 
aberto.

Após a denúncia, uma 
equipe da DPCA se dirigiu 
ao endereço do suspeito, 
com o apoio de policiais 
civis da Divisão de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) de Vitória e do De-
partamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP). 
O homem foi localizado na 
casa dele e não ofereceu 
resistência à prisão.

Após os procedimentos 
de praxe, o acusado foi en-
caminhado ao Centro de 
Triagem de Viana (CTV). 
As investigações em rela-
ção aos crimes sexuais atri-
buídos ao capturado se-
guem em andamento pela 
DPCA.

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

LA NIÑA DEVE MANTER FRIO E
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O site mais acessado de São Mateus
também está nas redes sociais.
= Você sempre informado.
fonte: alexa.com

PEDRO CANÁRIO – A 
Prefeitura de Pedro Canário 
disponibilizou cerca de 111 
vagas de emprego através do 
processo seletivo com con-
tratação temporária. As ins-
crições estão abertas até a 
próxima sexta-feira (26).

Os interessados devem 
realizar as inscrições pelo 
site: www.pedrocanario.es.-
gov.br. Os salários variam 
d e  R $  1 . 1 0 0 , 0 0  a  R $ 

PEDRO CANÁRIO ABRE PROCESSO
SELETIVO COM MAIS DE 100 VAGAS;
SALÁRIO DE ATÉ R$ 2,2 MIL

2.275,66.
Os principais cargos se-

rão: auxiliar administrati-
vo, auxiliar de serviços gera-
is, técnico de informática 
(videomonitoramento) , 
vigia, biólogo, engenheiro 
agrônomo, motorista, ope-
rador de máquinas pesadas, 
técnico em agropecuária, 
técnico em meio ambiente, 
educador social, instrutor 
de dança, instrutor de músi-

ca, instrutor de lutas marci-
ais, prossional de educa-
ção física, pintor, calcetei-
ro, pedreiro, coveiro e ele-
tricista.

As vagas disponíveis são 
para as Secretarias de Assis-
tência Social, Finanças, 
Administração, Agricultura 
e Meio Ambiente, Obras e 
Serviços Urbanos, Trans-
portes, Cultura e Turismo e, 
Esportes e Lazer.

Para ser aprovado no Pro-
cesso Seletivo é obrigatório 
a apresentação de todos os 
documentos solicitados no 
edital, maiores informações 
acessem: www.pedrocanari-
o.es.gov.br, click no link 
concurso/ processo seletivo 
– localizado no canto es-
querdo superior do site.

O resultado nal do pro-
cesso seletivo será divulga-
do no dia 17 de dezembro. 
As próximas etapas serão a 
apresentação de documen-
tos para assinatura de con-
trato junto à Prefeitura de 
Pedro Canário.

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS:

- Inscrições, envio dos docu-
mentos comprobatórios no 
sistema: de 22/11 a 26/11;
- Resultado parcial: 06/12;
- Recurso: 07 e 08/12;
- Resultado Final: 17/12.

Dolif, se referindo ao que 
ocorreu no ano passado. 
"Estudos do Cemaden mos-
tram que nas últimas duas 
décadas tivemos um com-
portamento de chuvas dife-
rente do registrado em anos 
anteriores, compatível com 
um planeta mais aqueci-
do.".

Ainda segundo Dolif, o 
impacto do fenômeno na 
baixa dos reservatórios de 
hidrelétricas e barragens 
para a captação de água 
deve durar anos.

"A seca dos reservatóri-
os não é fruto apenas de um 
verão e um inverno com 
pouca chuva", armou 

"Dependendo do ano, 
essa área mais seca se es-
tende até o Sudeste, o Cen-
tro-Oeste. Neste ano, a área 
de chuva foi ampliada", 
explica o especialista Gio-
vanni Dolif, do Cemaden 
(Centro Nacional de Moni-
toramento e Alertas de De-
sastres Naturais).

O fenômeno La Niña é caracterizado pela queda de mais de 0,5º C na temperatura da 
superfície do Oceano Pacífico.

Para ser aprovado no Processo Seletivo é obrigatório a apresentação de todos os do-
cumentos solicitados no edital.

A PM informou ainda que o suspeito estava com sinais de 
embriaguez e foi encaminhado para a Delegacia Regional 
de Linhares.

Morador quebra
carro da Câmara
de Linhares usado
por vereador

LINHARES – À PM, 
Gilson Gatti (MDB) disse 
que estacionou o carro em 
frente à casa do suspeito, 
que não gostou. Mesmo 
após o vereador mudar o 
veículo de lugar, o homem 
usou uma garrafa de bebida 
para depredar o automóvel

Um homem com sinais 
de embriaguez depredou 
um carro da Câmara Muni-
cipal de Linhares utilizando 
uma garrafa de bebida. De 
acordo com informações da 
Polícia Militar, o caso acon-
teceu na Avenida Beneve-
nuto Zorzanelli, no bairro 
Bebedouro, no município 
localizado no Norte do Esta-
do. No momento da ação, o 
veículo estava sendo utili-
zado pelo vereador Gilson 
Gatti (MDB). O suspeito foi 
detido e encaminhado para a 
Delegacia Regional da cida-
de.

Segundo a PM, o verea-
dor relatou aos militares que 

estacionou o carro em frente 
à casa do suspeito, que não 
gostou. Gilson Gatti contou 
que retirou o veículo do lo-
cal e estacionou em outro 
lugar. Mesmo assim, o mora-
dor continuou revoltado e 
quebrou o para-brisa do au-
tomóvel, utilizando uma 
garrafa de bebida.

A PM informou ainda 
que o suspeito estava com 
sinais de embriaguez e foi 
encaminhado para a Dele-
gacia Regional de Linhares.

Segundo a Polícia Civil, 
o suspeito foi autuado pelo 
crime de dano ao patrimô-
nio público, com ança 
estipulada em R$ 5 mil. Até 
as 19h desta segunda-feira, 
o valor ainda não havia sido 
pago e o homem seguia deti-
do. O prazo para pagamen-
to da quantia vai até esta 
terça-feira (23), quando, 
caso não seja paga, ele será 
encaminhado para o presí-
dio.
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ESTUDANTES AVANÇAM PARA FASE NACIONAL
DE CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO

VITÓRIA – Originalida-
de, criatividade e muita cons-
ciência sobre o cooperativis-
mo marcaram os trabalhos 
nalistas da etapa regional 
capixaba do Concurso Cul-
tural do Instituto Sicoob, 
que conta com a participa-
ção das cooperativas do Sico-
ob ES. O tema deste ano é 
"Cooperativismo: uma for-
ma de viver".

Estudantes de todo o Esta-
do passaram por uma sele-
ção local, na qual foram esco-
lhidos os melhores desenhos 
e redações. Os vencedores 
receberam kits escolares.

Ao todo, 42 alunos passa-
ram para a etapa seguinte, 
em que os três melhores de-
senhos e as três melhores 
redações foram seleciona-
dos pelo Comitê Regional 
do Sicoob ES. Cada partici-
pante escolhido ganhou um 
tablet. São eles:

Desenho:

última edição, em 2019, 
quando foram mobilizadas 
22 escolas e 1,9 mil alunos.  
Já em 2021 foram 80 escolas 
de 28 municípios capixabas, 
totalizando 6,7 mil alunos 
participantes (mais que o 
triplo em relação ao concur-
so anterior). O objetivo foi 
incentivar os estudantes a 
praticar a cultura cooperati-
vista na comunidade escolar 
por meio do diálogo e de su-
as criações.

O Concurso Cultural teve 
recorde de participações no 
Espírito Santo. Foram 80 
escolas de 28 municípios 
capixabas. O objetivo foi 
incentivar os estudantes a 
praticar a cultura cooperati-
vista na comunidade escolar 
por meio do diálogo e de su-
as criações.

Cada Cooperativa Local 
cou responsável por esco-
lher três desenhos e três reda-
ções para concorrer às fases 
seguintes.

VITÓRIA – De acordo 
com o banco, isso vai acon-
tecer desde que a legislação 
municipal não determine 
um padrão diferente do esta-
belecido anteriormente.

Os horários regulares de 
abertura e fechamento das 

AGÊNCIAS DA CAIXA VOLTAM AO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO NORMAL

unidades variam de acordo 
com as especicidades e 
fusos de cada região. Em 
grande parte do país, o aten-
dimento ao público acontece 
entre 10h e 16h. 

Durante a pandemia, as 
agências funcionaram a par-

Apóstolo Veridiano
reconhece “gestão com
sabedoria” na Câmara
Municipal

SÃO MATEUS – “Co-
mo pastores e como Igreja, 
sempre temos orado e invo-
cado a Deus por vocês, por-
que aqui é uma casa de leis. 
Aqui nasce toda a visão de 
princípios para a boa or-
dem do Município de São 
Mateus. Que Deus conti-
nue vos abençoando”. 
Assim, focado e objetivo, o 
apóstolo Veridiano Gomes 
Lourenço agradeceu ao 
Voto de Congratulação e 
Louvor concedido pela 
Câmara de São Mateus ao 
Ministério Batista Sião 
(MBS), do qual ele é o prin-
cipal líder. “Fico feliz por 
este reconhecimento de 32 
anos de vida missionária 
nesta Cidade”.

Em pronunciamento na 
tribuna popular, Veridiano 
recordou os primeiros anos 
como missionário em São 
Mateus. “Cheguei muito 
jovem, com 27 anos. Vim 
para car poucos meses, 
mas gostei da Cidade”. O 
apóstolo relata que logo 
conheceu a esposa Walma 
Leila de Oliveira Louren-
ço, com quem se casou e 
tem dois lhos.

O trabalho do Ministé-
rio Batista Sião ultrapas-
sou as fronteiras de São 
Mateus e avançou pelo nor-
te capixaba, chegando ain-
da à capital Vitória e a ou-
tros estados, conforme dis-
se o fundador. Esta vitorio-
sa atuação recebeu elogios 
dos vereadores Delermano 
Suim, Carlinho Simião e 
Robertinho de Assis, além 
do presidente Paulo Fun-
dão, proponente da Moção 
113/2021, aprovada por 
unanimidade na sessão do 
dia 3.

Aliás, a amizade de Pau-

lo e Veridiano é de longa 
data. Determinados, juntos 
concluíram o Curso de Di-
reito, com incontáveis via-
gens à faculdade em Cola-
tina. Observador atento, o 
apóstolo reconhece os 
avanços implementados 
nesta legislatura na Câma-
ra de São Mateus.

“Eu disse ao meu amigo 
Dr. Paulo Fundão que esta 
gestão, através da sua pre-
sidência, tem sido uma ges-
tão com muita graça, com 
muita destreza e com muita 
sabedoria de Deus. Meu 
irmão, que Deus continue 
te abençoando, você e toda 
esta Casa de Leis. Que real-
mente as demandas aqui 
sejam traçadas, direciona-
das, movidas sempre pela 
graça e pela bênção de De-
us” – armou o apóstolo 
Veridiano Gomes Louren-
ço, que na sessão legislati-
va esteve acompanhado da 
esposa Walma, da lha 
Débora e do genro Viníci-
us.

“Honra a quem tem hon-
ra”, comentou Paulo Fun-
dão. Ele acrescentou que a 
sua conversão religiosa 
ocorreu a caminho da fa-
culdade, com participação 
determinante do apóstolo. 
No Ministério Batista Sião, 
Paulo Fundão casou em 
cerimônia conduzida pelo 
amigo, a quem chama de 
irmão e mentor.

Quase 30 anos antes, em 
1993 Veridiano já havia 
recebido o Título de Cida-
dão Mateense Honorário, 
outorgado pela Câmara de 
São Mateus por indicação 
do então vereador Matheus 
Cunha Fundão, que é exa-
tamente o pai de Paulo Fun-
dão.
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1) Lavínia Souza, da EMEF 
Jeronimo Monteiro - Linha-
res
2) Mainy Coelho Peterle, da 
Escola Coopeducar - Venda 
Nova do Imigrante
3) Fernando Brant Schroe-
der, da EMUEF Adolpho 
Pagyng - Santa Maria de 
Jetibá

Redação: 
1) Fernando Noimeke Feijó, 
da EMEF Jeronimo Montei-
ro – Linhares
2) Anna Paula Bermond 
Grecco Ferreira, da EMEF 
Santa Isabel - Domingos 
Martins
3) Giovana Mendes Celin, 
da Escola Impacto Ambien-
tal - Castelo

Agora, os capixabas con-
correm com estudantes de 
todo o País na última fase do 
concurso, em que os vence-
dores receberão notebooks. 
Além disso, os professores 

podem ganhar prêmios em 
dinheiro. A divulgação do 
resultado nacional será no 
próximo dia 30.

REFLEXÃO
"O Concurso Cultural do 

Sicoob ES permite que os 
estudantes reitam sobre o 
cooperativismo e se consci-
entizem sobre essa maneira 
de levar a vida, unindo es-
forços em prol da socieda-
de", destacou a superinten-
dente do Sicoob ES, Sandra 
Kwak.

Ela explica que o concur-
so difunde o conceito de coo-
peração para as crianças. 
"Queremos que eles se tor-
nem cidadãos conscientes e 
responsáveis, fortalecendo a 
cultura da cooperação".

Concurso teve recorde de 
participações no ES

O Concurso Cultural teve 
recorde de participações no 
Espírito Santo, em relação à 

tir de 8h, em especial para 
atender demandas relativas 
ao pagamento de benefícios 
como o auxílio emergencial.

A lista com o horário de 
funcionamento das unida-
des está disponível no site da 
Caixa, bem como informa-

ções sobre toda a rede de 
atendimento do banco.

“Priorizando a segurança 
e o bem-estar de clientes e 
empregados, o banco vai 
manter os cuidados necessá-
rios para prevenção, contro-
le e mitigação dos riscos de 
transmissão da covid-19, 
como a disponibilização de 
álcool em gel em todas as 
unidades”, informou.

Concurso Cultural é promovido pelo Instituto Sicoob e busca disseminar conceitos do cooperativismo.

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.

A partir desta terça-feira (23), as agências da Caixa Econômica Federal voltam a 
atender nos horários anteriores à pandemia de covid-19. 



Médico avalia que o procedimento foi um sucesso. 
Marcos Guerra se recupera em casa.
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CrônicaBLACK FRIDAY 2021 PODE MOVIMENTAR
R$ 90 MILHÕES NO COMÉRCIO CAPIXABA

VITÓRIA – Para a Black 
Friday 2021, a estimativa é 
que o comércio do Espírito 
Santo movimente cerca de 
R$ 90 milhões* de reais. 
Isso representará uma alta 
entre 3% e 4% no fatura-
mento em relação ao ano 
passado. No entanto, des-
contada a inação, esse 
volume ainda representará 
um recuo de 6% a 7%.

As categorias mais im-
pactadas são as de eletrôni-
cos, móveis e eletrodomésti-
cos, telefonia celular e utili-
dades domésticas. Mas, de 
forma geral, todos os seg-
mentos acabam sendo inu-
enciados pelo ambiente de 
promoções.

Marcada para acontecer 
no dia 26 novembro de 
2021, a liquidação é mais 
uma oportunidade para o 
comércio estimular as ven-
das e fechar o ano positivo. 
É considerada a 5ª melhor 
data para as vendas do vare-
jo. O ano passado foi atípico 
para o Brasil e para o mundo 
e as vendas em novembro 

COPA ES 2021 NOVA VENÉCIA E ASTER
DECIDEM TÍTULO NO KLEBER ANDRADE

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

As categorias mais impactadas são as de eletrônicos, móveis e eletrodomésticos, 
telefonia celular e utilidades domésticas.

foram estimuladas pela de-
manda reprimida dos meses 
anteriores e pelos programas 
de manutenção de empregos 
e auxílio de renda.

De acordo com o presi-
dente da Fecomércio-ES, 
José Lino Sepulcri, neste 
ano se observa que os consu-

midores estão num momen-
to mais regrado, mas acredi-
ta que estão aguardando as 
promoções como forma de 
garantir as

compras de nal de ano.
“O ritmo atual da ina-

ção e o consequente au-
mento dos juros são obstá-

culos para a expansão das 
vendas. Mesmo com esse 
cenário, os empresários 
estão mais otimistas que no 
ano passado, quando as in-
certezas em relação ao fun-
cionamento normal do co-
mércio eram maiores”, ex-
plica, por m.

Procon-ES orienta para
compras na Black Friday

VITÓRIA – Faltam pou-
cos dias para a realização da 
Black Friday Brasil, uma 
campanha de vendas on-line 
anual que oferece altos des-
contos nos estabelecimentos 
credenciados. Com tanta 
facilidade e variedade de 
lojas, é preciso cautela antes 
de realizar a compra para 
evitar problemas futuros.

O comércio eletrônico 
brasileiro movimenta bi-
lhões de reais todos os anos. 
Valores mais baixos, facili-
dade para pesquisar os pre-
ços dos produtos em dife-
rentes lojas e comodidade 
são alguns dos motivos pe-
los quais os consumidores 
optam pelas “lojas virtuais”. 
Mas é preciso atenção na 
hora da compra para evitar 
prejuízos com fraudadores e 
outros problemas.

S e g u n d o  d i r e t o r -
presidente do Instituto Esta-
dual de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-ES), 
Rogério Athayde, essas se-
manas de promoção são 
uma ótima oportunidade 
para o consumidor comprar 
o que precisa por um preço 
mais baixo. Nesse caso, é 
preciso atenção para fazer 
uma compra segura. Antes 
do dia marcado para a cam-
panha, é importante acom-
panhar os preços praticados 
pelo mercado em diferentes 
lojas virtuais e até mesmo 
em lojas físicas para veri-
car se de fato houve uma 
redução vantajosa no preço 
do produto.

“Uma fraude muito co-
mum no universo de quem é 
adepto das compras virtuais, 
principalmente em grandes 
campanhas de descontos, 
como a Black Friday, está 
relacionada à clonagem de 
sites idênticos aos das lojas 
ociais. Os fraudadores 
capturam os dados do cartão 
de crédito, números dos do-
cumentos e senhas do con-
sumidor no momento em 
que pensa estar realizando a 
sua compra. Uma dica é pes-
quisar quais as lojas partici-
pantes e observar o nome e 
endereço do site, no link que 
aparece na barra do navega-
dor. Ele pode ser parecido, 
mas não é igual ao da loja 
ocial. Descone de boleto 
bancário ou transferências 
via Pix como única forma de 
pagamento para evitar as 
ciladas virtuais”, alertou 
Athayde.

O diretor-presidente do 
Procon acrescentou ainda 
que caso o consumidor não 
consiga realizar a compra 
devido a problemas no site, 
poderá reclamar. “Também 
são questões passíveis de 
reclamação o descumpri-
mento da oferta, a publicida-
de enganosa (promoção com 
preços iguais aos praticados 
dias antes da Black Friday), 
a mudança de preço no mo-
mento da nalização da 
compra e a falta de informa-
ções claras sobre a empresa 
e o produto”, informou.

As reclamações podem 
ser registradas pelo e-mail 
a t e n d i m e n t o-
app@procon.es.gov.br ou 
pessoalmente na sede do 
Procon-ES, na Avenida Jerô-

nimo Monteiro, nº 935, Cen-
tro, Vitória, de segunda-
feira a sexta-feira, ou no Fa-
ça Fácil Cariacica, que aten-
de também aos sábados até 
as 13 horas. É importante 
guardar a oferta anunciada, 
bem como a tentativa de 
compra, por meio das cópias 
das telas do anúncio e da 
transação.

Compras na Black Friday
- Pesquise antes da com-

pra, em diferentes lojas físi-
cas e virtuais, os preços dos 
produtos que pretende ad-
quirir durante a campanha;

- O consumidor que vai 
participar pela primeira vez 
da Black Friday precisa sa-
ber que nem todos os produ-
tos à venda nos sites creden-
ciados participam da pro-
moção. Sendo assim, é pre-
ciso que os produtos com 
desconto estejam destaca-
dos e claramente identica-
dos por meio do selo “Black 
Friday”;

- Nesse período de pro-
moções muitas lojas promo-
vem descontos. Cuidado! 
Busque referências sobre o 
site. Pesquise se existem 
muitas reclamações sobre a 
empresa nos órgãos de defe-
sa do consumidor e/ou em 
sites de reclamações na in-
ternet e compre em lojas 
com boa reputação;

- Descone dos sites que 
têm como única forma de 
pagamento transferências 
via Pix ou boleto bancário;

- Atenção com a seguran-
ça! Sites clonados e perl de 
loja falsa no Instagram são 
as principais fraudes.

Dicas para comprar com 
segurança

- Para comprar com segu-
rança, busque referências 
sobre o site. Pesquise se exis-
tem muitas reclamações 
sobre a empresa nos órgãos 
de defesa do consumidor 
e/ou em sites de reclama-
ções na internet;

- Instale no seu computa-
dor pessoal programas de 
antivírus e o rewall (siste-
ma que impede a transmis-
são e/ou recepção de acessos 
nocivos ou não autorizados) 
e os mantenha atualizados;

- Não faça as transações 
em computadores de uso 
público, garantindo a segu-
rança dos seus dados pesso-
ais e do cartão de crédito;

- Antes da compra, obser-
ve os procedimentos e recur-
sos adotados para garantir a 
segurança da transação. A 
política de privacidade ado-
tada pelo fornecedor deve 
ser clara e explícita, assegu-
rando que os dados pessoais 
e de consumo não sejam di-
vulgados sem o consenti-
mento expresso do consu-
midor;

- Procure no site a identi-
cação da loja (razão social, 
CNPJ, endereço, e-mail e 
telefone xo). Caso ocorra 
algum problema, localizar a 
empresa será fundamental 
para a solução. Se o fornece-
dor não tiver essas informa-
ções, escolha outro e denun-
cie, pois a disponibilização 
dessas informações é obri-
gatória;

O Nova Venécia vai para a decisão de maneira invicta com 4 vitorias, 3 empates 
somando 19 pontos com um saldo de 10 gols. O Aster tem 3 vitorias, 2 empates e 
duas derrotas marcou 20 gols e sofrdoeu 14 com salado de 6.

VITÓRIA – Será neste domin-
go (28), às 15 horas, a grande deci-
são da Copa Espírito Santo 2021. 
A competição será de maneira bem 
diferente das dos anos anteriores.

Em primeiro, lugar os dois ti-
mes que vão decidir o título farão 
pela primeira vez esta decisão. O 
Nova Venécia foi Campeão da sé-
rie B e o Aster que também dispu-
tou a série B vai continuar nesta 
mesma competição em 2022.

Os dois times zeram boas 
campanhas. O Nova Venécia vai 
para a decisão de maneira invicta 
com 4 vitorias, 3 empates soman-
do 19 pontos com um saldo de 10 
gols. O Aster tem 3 vitorias, 2 em-
pates e duas derrotas marcou 20 
gols e sofrdoeu 14 com salado de 
6.

O time do Nova Venécia treina-
do por Cássio vai ter sua força má-
xima nesta decisão. O mesmpo 
acontecendo com o Aster que tem 
como técnico Orlando da Hora.
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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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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIARIO 
SÃO MATEUS – 2ª VARA CIVEL 

Fórum Des. Santos Neves – Varas Criminais, Cartório Eleitoral e Diretoria
Av. João Nardoto, 140, Bairro Jaqueline, São Mateus - CEP 29936-160

Telefones (27) 3763-8933/ (27) 3763-8931/ (27) 3763-8932
Email: 2civel-saomateus@tjes.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO AOS AUSENTES, 
INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS 
PRAZO DE 30 DIAS (art. 259 do CPC/2015).

N° DO PROCESSO: 0006460-96.2019.8.08.0047 
AÇÃO: 49 - Usucapião
Requerente: DENISAR ANTONIO SIMOURA e DENAIR DEGASPERI SIMOURA
Requerido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e RONILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

MM. Juiz(a) de Direito da SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL do Estado do Espirito Santo, por 
nomeação na forma da lei etc.
FAZ SABER e DAR PUBLICIDADE a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem, que perante este Juízo processam os autos da Ação de Usucapião proposta pelo(s) 
Requerente(s): DENISAR ANTONIO SIMOURA e DENAIR DEGASPERI SIMOURA em 
face do(s) Requerido(s): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e RONILZA MARIA SILVA 
DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 941 e seguintes do CPC, tendo como objeto o bem 
abaixo descrito, cando, pois. o(a) Srs.(a) REUS AUSENTES, INCERTOSE EVENTUAIS 
INTERESSADOS, TERCEIROS, AUSENTES E DESCONHECIDOS CITADOS de todos os 
termos da presente ação para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, n-
da a dilação assinada pelo(a) juiz(a).
BEM 
Um terreno urbano localizado no Loteamento "Carlos Alberto de Oliveira”, identicado como 
quadra “E”, balneário Guriri, São Mateus/ES, medindo ao Norte, 50,10m; ao sul, 50,17m; a les-
te, 83,97m; e, a oeste, 83,92m, ou seja, medindo uma área total de 4.208,18m² (quatro mil, du-
zentos e oito metros e dezoito centímetros quadrados), confrontando-se: ao Norte, com Avenida 
Osmar Andrade Ayres; Sul com Rua Mantenópolis; Leste, com Rua Octávio Boroto; e, a Oeste, 
com Rua Edith Laura Moreira de D'Almeida. O referido imóvel pode estar inserido em gleba 
registrada maior, matriculado sob o n°: 11.871, do livro 02, nos termos do que descrito na certi-
dão emitida pelo CGI Desta comarca de São Mateus/ES.

ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias, nda a dilação assinada 
pelo juiz;
b) REVELIA: não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos direitos indisponíveis.

DESPACHO
Fl. 63: Trata-se de "Ação de Usucapião”. CITE-SE por mandado, a parte requerida, bem como 
os
connantes e seus eventuais cônjuges. CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 
eventuais interessados e desconhecidos. (art. 257, III, CPC). INTIMEM-SE, por via postal, para 
que manifestem eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 
Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 
instruem. Após, Certique a Serventia se todos os requeridos/terceiros interessados/connantes 
foram citados pessoalmente, e se os mesmos apresentam defesa, no prazo legal, assim como se 
as fazendas se manifestaram negativamente a pretensão autoral. Ao nal, DÊ-SE vista dos autos 
ao Ilustre Representante do Ministério Público. Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai axado no lugar de costume deste 
Fórum e publicado na forma da lei.

SÃO MATEUS-ES, 10/11/2021
VANDA VIDOTO LOUBACK

CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTO
Aut. pelo Art. 60 do Código de Normas
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