
Nova classificação do mapa de risco começa a valer na próxima segunda-
feira (29).
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SÃO PAULO – A OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) batizou como ômi-
cron a nova variante do 
Sars-Cov-2 -causador da 
Covid- sequenciada pela 
primeira vez na África do 
Sul.

O nome foi dado nesta 
sexta-feira (26), em reunião 
na qual o grupo técnico inde-
pendente que assessora a 
OMS classicou a variante 
como "de preocupação" -o 
que indica que ela pode cau-
sar mais danos que a versão 
original do coronavírus.

Segundo a entidade, se-
rão necessárias "algumas 
semanas" para entender os 
efeitos das muitas mutações 
da ômicron sobre o contá-
gio, a gravidade da doença 
ou a ecácia da vacina.

Cientistas da África do 
Sul e do Reino Unido disse-
ram estar trabalhando "24 
horas por dia" para destrin-
char o novo mutante, e fa-
bricantes de imunizantes 
também começaram a se 
preparar para adaptar seus 
fármacos à ômicron, se ne-
cessário.

Os temores de que a nova 
variante seja ainda mais 
transmissível que a delta, 
mas não tão suscetível às 
vacinas já disponíveis, fez 
governos no mundo todo 
suspenderem voos vindos 
do sul da África e impondo 
quaretenas a quem chega de 
países em que ela foi detec-
tada como Israel e Bélgica, 
além dos africanos.

Os nomes derivados do 
alfabeto grego fazem parte 
do sistema de nomenclatura 
utilizado pela OMS para 
identicar novas mutações -
entre outros objetivos, co-
mo o de evitar as siglas téc-
nicas, está o de evitar que 
países quem estigmatiza-
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VITÓRIA – O Estádio 
Estadual Kleber Andrade, em 
Cariacica, será palco da grande 
nal da Copa Espírito Santo de 
2021. Neste domingo (28), 
Nova Venécia e Aster se en-
frentam, a partir das 15 horas, 
pelo jogo único e decisivo.

A partida vai ter transmis-
são ao vivo pela TV Educativa 
do Espírito Santo (TVE), nos 
canais 2.1 (TV aberta) e 15 
(Net), e nos canais da TVE no 
Facebook e YouTube.

Não existe nenhuma vanta-
gem na nal. Ao nal da 
partida, se ocorrer a igualdade 
no resultado, a decisão será nas 
penalidades máximas. O gran-
de campeão da Copa Espírito 
Santo 2021 garante vaga, em 

2022, nas disputas do Campeo-
nato Brasileiro da Série D, da 
Copa do Brasil e da Copa Ver-
de. 

Desao de Ciclismo São 
José de Anchieta

Também no domingo (28), 
acontece o Desao de Ciclis-
mo São José de Anchieta. A 
prova é realizada entre as cida-
des de Vitória e Anchieta, no 
caminho que era percorrido 
pelo padre São José de Anchie-
ta, no Espírito Santo.

A largada vai ser às 7 horas, 
no Palácio Anchieta, localiza-
do na Praça João Clímaco, na 
Cidade Alta, Centro de Vitória. 
Serão cerca de 80 quilômetros 
até o Santuário, local da nali-
zação e premiação da prova.

ÔMICRON É NOME DA NOVA VARIANTE
IDENTIFICADA NA ÁFRICA DO SUL

Mais uma Comissão
da Câmara aprova o
14º salário do INSS

BRASÍLIA – Mais uma 
comissão da Câmara dos Depu-
tados aprovou a criação do 14º 
do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) este ano. Des-
ta vez, a proposta recebeu o 
aval do colegiado de Finanças 
e Tributação.

O projeto prevê o pagamen-
to do benefício a aposentados, 
pensionistas e todos os demais 
beneciários do INSS, inclusi-
ve quem recebe o auxílio-
doença. O projeto é do deputa-
do federal Pompeo Matos 
(PDT-RS) e já havia sido apro-
vado pela Comissão de Seguri-
dade Social e Família no m 
de setembro. 

A proposta não precisa pas-
sar pelo plenário da Câmara. 
Mas, para passar a valer, preci-
sa ser aprovada pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cida-
dania da Casa, pelo Senado e, 
depois, sancionada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. 

A previsão é que as parcelas 
sejam pagas em março de 2022 
e 2023, caso seja aprovada a 
proposta. O valor do benefício 
será limitado a dois salários 
mínimos (R$ 2.200) para cada 
parcela. 

Só receberá o 14º quem 
ganha até dois salários-
mínimos do INSS. Esse valor é 
um abono extra, referente aos 
anos de 2020 e 2021, quando o 
governo optou por antecipar o 
13º do INSS, na metade deste 
ano, por causa da pandemia.

O adiantamento foi uma 
medida para garantir amparo 
nanceiro aos segurados 
durante a pandemia, mas  dei-
xou os aposentados sem a ren-

da extra no m do ano.
Segundo o projeto, o 14º do 

INSS tem o objetivo de reduzir 
“o impacto econômico da pan-
demia entre os segurados da 
Previdência, já que a maioria 
dos beneciários não possui 
mais recursos para manter os 
gastos”. 

O deputado federal da ban-
cada capixaba Helder Salomão 
(PT) disse acreditar na aprova-
ção da proposta na Câmara. O 
presidente do Sindicato Nacio-
nal dos Aposentados e Pensio-
nistas no Estado (Sindnapi-
ES), Jânio Araújo, disse que 
não vai desistir de cobrar dos 
deputados a aprovação da mu-
dança. 

“A antecipação do 13º do 
INSS fez com que os aposenta-
dos não tenham parcela extra 
no nal do ano. Muitos tive-
ram que assumir gastos, lhos 
desempregados, remédios, 
além da inação que também 
aumentou”, explicou.

GOVERNO NÃO TEM O 
DINHEIRO

“Criar um 14º salário é um 
item que traz um impacto s-
cal muito grande”, arma o 
economista Eduardo Araújo, 
que acredita que os aposenta-
dos não podem contar com 
esse dinheiro.

Segundo ele, apesar de apro-
vada por essa segunda comis-
são da Câmara, a proposta de 
pagamento do 14º aos segura-
dos do INSS deve sofrer oposi-
ção do governo, que enfrenta 
desaos para encaixa r no 
orçamento nos gastos deste 
ano e também de 2022.

dos por terem feito o se-
quenciamento.

Até virar ômicron, o no-
vo mutante vinha sendo cha-
mado pela sigla técnica 
B.1.1.529, que designa sua 
posição num sistema de li-
nhagens do coronavírus.

A OMS e os cientistas 
acompanham variantes que 
possam, potencialmente, 
infectar humanos com mais 
facilidade ou escapar da pro-
teção oferecida pelas vaci-
nas.

Em geral, quando um 
novo mutante com esse ris-
co surge, mas ainda não foi 
sucientemente estudado, a 
variante é chamada "de inte-
resse" -é o caso da mu, iden-
ticada na Colômbia.

Se o potencial de maior 
dano é comprovado, ela pas-
sa a ser "de preocupação" -
como a alfa, a beta, a gama e 
a delta.

O grupo técnico que con-
siderou a ômicron como "de 
preocupação" ainda não 
havia detalhado os motivos 
para isso até as 16h desta 
sexta.

Durante todo o dia, con-
forme as Bolsas de Valores 
caíam, os aeroportos fecha-
vam e as restrições subiam, 
cientistas alertavam para a 
necessidade de vacinar o 
maior número possível de 
pessoas contra a Covid-19, 
já que grandes grupos de 
não vacinados permitem ao 
vírus circular mais livre-
mente, o que acelera suas 
mutações.

Para especialistas, o es-
forço de vacinação precisa 
ser intensicado, especial-
mente nas populações de 
países pobres onde até ago-
ra poucos foram imuniza-
dos.

Além das vacinas, é pre-
ciso manter medidas de saú-
de pública e cuidados indi-
viduais que evitem a trans-
missão do patógeno, ar-
mam os cientistas.

Isso porque os imunizan-
tes, embora tenham alta e-
cácia contra doenças graves 
e mortes por Covid, não im-
pedem completamente o 
contágio, e a proteção ofere-
cida se reduz com o tempo.

LIÇÕES DA QUARTA 
ONDA

Como evitar um novo 
repique de casos e mortes

1 - Medidas de saúde pú-
blica

Vacinar a maior parcela 
possível de idosos, vulnerá-
veis e prossionais de saúde 
Vacinar a maior parcela pos-
sível da população adulta 
Ouvir os que recusam a vaci-
na para entender seus moti-
vos, dar respostas a suas 
dúvidas e restaurar a con-
ança na imunização Vacinar 

jovens e crianças, nos países 
em que há imunizantes su-
cientes e já aprovados para 
essas faixas etárias Dar a 
todos os adultos uma dose 
de reforço seis meses após a 
vacinação completa, priori-
zando idosos e vulneráveis 
Manter sistema de testes, 
rastreamento de contatos e 
isolamento de casos suspei-
tos Manter orientações cla-
ras contra aglomeração e de 
uso de máscara em locais 
fechados ou onde distancia-
mento não for possível Di-
vulgar informações de for-
ma clara e transparente Qu-
ando os números reuírem, 
retirar restrições de forma 
gradual, sem reduzir vigi-
lância

2 - Medidas individuais
- Vacinar-se completa-

mente e tomar a dose de re-
forço seis meses após a vaci-
nação completa, se disponí-
vel Evitar aglomerações e 
locais fechados

- Usar máscaras quando o 
distanciamento for impossí-
vel; o uso ecaz de máscara 
envolve cobrir boca e nariz 
e evitar contaminação ao 
retirá-la

- Cobrir boca e nariz com 
a parte interna do cotovelo 
ao tossir ou espirrar, para 
evitar transmissão do vírus 
pelas mãos

- Lavar as mãos constate-
mente, com sabão, durante 
ao menos 20 segundos

- Testar-se se tiver sinto-
mas e evitar contatos até 
receber um resultado nega-
tivo

- Isolar-se e avisar conta-
tos se tiver resultado positi-
vo.

O nome foi dado nesta sexta-feira (26), em reunião na qual o grupo técnico indepen-
dente que assessora a OMS classificou a variante como "de preocupação".

Estádio Kleber Andrade
sedia decisão da Copa
Espírito Santo 2021

A partida vai ter transmissão ao vivo pela TV Edu-
cativa do Espírito Santo (TVE), nos canais 2.1 (TV 
aberta) e 15 (Net), e nos canais da TVE no Facebook 
e YouTube.
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SÃO MATEUS – Trinta 
e duas comunidades do inte-
rior do município voltam a 
receber o abastecimento de 
água potável, por cami-
nhões-pipa. Ao todo, seis 
veículos com capacidade 
para 10 mil litros, foram cedi-
dos pelo Governo do Estado 
ao Município, por 60 dias. 

O prefeito Ailton Caffeu, 

nossa cidade”, comentou 
Caffeu.

O secretário de Defesa 
Social também reforçou a 
importância dessa parceria. 
“A gente sabe o tamanho da 
necessidade dessas comuni-
dades, e não descansamos 
até poder realizar a retoma-
da do abastecimento no inte-
rior, como acontece hoje. 
Vamos levar alívio a deze-
nas de famílias. Isso é o mui-
to importante!”, frisou Has-
san.  

DISTRIBUIÇÃO NAS 
COMUNIDADES

O abastecimento foi inici-
ando pelas comunidades de 
Itaúninhas, KM 28, KM 23, 
Ferrugem e Nossa Senhora 
da Penha. No decorrer da 
semana, as demais comuni-
dades voltam a ser atendidas 
seguindo um cronograma de 
distribuição. Cada residên-
cia irá receber 2 mil litros de 
água a cada abastecimento, 
e o morador deve economi-
zar para contribuir com a 
distribuição.

PARCERIA COM O 
GOVERNO ESTADUAL

Os seis caminhões foram 
cedidos através de um con-
trato de 200 horas/mês com 
custo zero para o Município. 
Todos os gastos com com-
bustível, motoristas e manu-
tenção são por conta do Go-
verno do Estado. Com isso, 
São Mateus faz uma econo-
mia de R$ 1.200.000,00 até 
dezembro. Uma tomada de 
preços está sendo realizada 
para que outros sete cami-
nhões-pipa da frota munici-
pal que estão parados com 
defeito, passem por manu-
tenção. A expectativa é que 
estes, entrem em operação 
em janeiro, reforçando o 
abastecimento na zona rural 
de São Mateus.

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

os secretários de Defesa Soci-
al, Hassan Rezende, de Go-
verno, Francisco Botelho 
Neto, e os vereadores Carli-
nhos Simião, Delermano Su-
im e Ailton Gomes, o Pia, 
acompanharam de perto a 
saída dos primeiros veículos 
já carregados para suprir a 
falta d’água que vem ocor-
rendo há anos em várias loca-

lidades do interior mateense. 
“Esse é um momento im-

portantíssimo, pois estamos 
conseguindo, com a ajuda 
do Governo do Estado, levar 
água potável pra quem pre-
cisa, e ainda garantir uma 
boa economia para os cofres 
do Município, que vai nos 
possibilitar fazer outros in-
vestimentos necessários em 

VITÓRIA – Em agosto 
foram anunciados 671 pos-
tos de trabalho no concurso 
público. Nesta sexta-feira 
(26), foram anunciadas mais 
500 vagas para soldados 
combatentes. Com isso, o 
total de vagas no concurso 
público agora será de 1.111, 
sendo mil para soldados 
combatentes.

O anúncio foi feito duran-
te solenidade de formatura 
de 252 soldados combaten-
tes que zeram o Curso de 
Formação de Soldados 
(CFSd) da PM que agora s, 
no bairro Forte São João, em 
Vitória.

Os novos militares fazem 
parte do concurso público 
iniciado em 2018, nalizado 
com aumento de vagas auto-
rizado em 2021.

Todo o processo de for-
mação da turma foi realiza-
do em 374 dias letivos com 
48 disciplinas, práticas e 
teóricas, entre elas, direitos 

humanos, legislação policial 
militar, policiamento osten-
sivo geral, uso da força, ar-
mas de fogo e direito consti-
tucional. A turma será a pri-
meira a receber o título de 
Tecnologia em Segurança 
Pública.

Em setembro, o governa-
dor assinou o decreto de rees-
truturação da PM e do Corpo 
de Bombeiros.

CONFIRA AS VAGAS 
PARA O CONCURSO 

DA PM
1.000 vagas para soldados 
combatentes
30 vagas para soldados auxi-
liares de saúde
22 para soldados músicos
20 para ociais médicos
20 para ociais dentistas
10 para ociais enfermeiros
5 para ociais farmacêuti-
cos/bioquímicos
2 para ociais médicos 
veterinários
2 para ociais músicos

CAMINHÕES-PIPA RETOMAM A DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR DE SÃO MATEUS

Cada residência irá receber 2 mil litros de água a cada abastecimento, e o morador 
deve economizar para contribuir com a distribuição.

Nova classificação do mapa de risco começa a valer na próxima segunda-feira (29).

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo anunciou, 
nesta sexta-feira (26), o n-
ovo mapa de risco da Covid-
19, que terá vigência desta 
segunda (29) até o próximo 
domingo (5). Todas as cida-
des estão classicadas em 
risco baixo para coronaví-
rus.

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 classica-
ção, todas as cidades do esta-
do estão em risco baixo para 
Covid-19.

Desde o início de novem-
bro, uma nova matriz de ris-
co passou a valer em todo o 
Espírito Santo para avaliar o 
potencial de transmissão da 

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

Covid-19. Com a mudança, 
além das classicações já 
existentes (risco baixo, mo-
derado, alto e extremo) as 
cidades podem ser avaliadas 
ainda como em risco muito 

baixo.
O cálculo passará a cons-

iderar o índice de vacinação-
 dos municípios para denir 
o risco deles.

Apesar da possibilidade, 

TODAS AS CIDADES DO ESPÍRITO SANTO
ESTÃO EM RISCO BAIXO PARA COVID-19

VITÓRIA – Dois carros 
de luxo estão à disposição da 
Polícia Rodoviária Federal no 
Espírito Santo no atendimen-
to às ocorrências. Trata-se de 
um Porsche Cayenne GTS, 
com motor V6 3.6 biturbo, e 
de um BMW 320i 2.0.

Os dois veículos foram 
apreendidos em uma opera-
ção de combate ao tráco de 
drogas e, agora, servem como 
viaturas da corporação. Eles 
fazem parte da frota de sete 
carros de luxo que a PRF pas-

sou a utilizar desde a segunda 
quinzena de agosto.

As novas viaturas deixaram 
de ser bens ostentados por cri-
minosos para compor a frota da 
PRF e servir à sociedade em 
ações educativas e eventos.

Por decisão da Justiça Fe-
deral, os veículos foram cedi-
dos à corporação e caracteri-
zados como viaturas policiais 
ostensivas, recebendo adesi-
vos de identicação, luzes 
intermitentes, sirenes e siste-
ma de comunicação. 

Carros de luxo
apreendidos em operação
contra o tráfico viram
viaturas para a PRF

Governo do ES amplia
vagas em concurso
público da PM

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (26) durante soleni-
dade de formatura dos alunos do Curso de Formação de 
Soldados (CFSd) da Polícia Militar.

Veículos fazem parte da frota de sete carros de luxo que 
a corporação passou a utilizar desde a segunda quinze-
na de agosto.
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SÃO MATEUS – Plane-
jamento e articulação para a 
retomada dos projetos soci-
oesportivos nas comunida-
des mateenses. Esta tem si-
do a prioridade do novo se-
cretário de Esporte, Lazer e 
Juventude, Jonas Rissi Cha-
gas, conforme ele mesmo 
relatou durante a sessão de 
terça-feira (23/11) da Câma-
ra Municipal. Em pronunci-
amento na tribuna popular a 
convite do vereador Carli-
nho Simião, Jonas concla-
mou apoio do Parlamento 
para as ações que articula 
em prol das comunidades 
urbanas e rurais.

O secretário adianta que, 
além de colocar novamente 
em funcionamento quadras, 
ginásios e campos de fute-
bol, busca a captação de pelo 
menos 10 professores de 
Educação Física. O objetivo 
é que, ao menos, 10 modali-
dades esportivas diferentes 
sejam ofertadas a crianças e 
adolescentes com participa-
ção do poder público muni-
cipal.

Acompanhado do subse-
cretário Iran Dias, Jonas fez 
um breve balanço dos prime-
iros 40 dias de gestão na Se-
cretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude (Selj). Destacou 
que recebe, da parte do prefe-
ito interino Ailton Caffeu, 
liberdade para trabalhar. Por 
isso aproveita para articular 
apoios também na Assemble-
ia Legislativa, em busca de 
emendas parlamentares, e no 
Governo do Estado, inclusi-
ve para atender 2.500 crian-
ças e adolescentes via Pro-
grama Campeões do Futuro.

Dessas parcerias, disse 
que cona na retomada das 
obras do campo de futebol 
de Guriri, além da constru-
ção e reforma de quadras 
poliesportivas e academias 
de ginástica com aparelhos 
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NOVO SECRETÁRIO DE ESPORTE
BUSCA PARCERIA COM VEREADORES
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O site mais acessado de São Mateus
também está nas redes sociais.
= Você sempre informado.
fonte: alexa.com

SÃO MATEUS – O Espa-
ço Cultural Marerike, em 
Guriri, apresenta neste do-
mingo (28) o espetáculo tea-
tral de palhaços com uma 

MARERIKE APRESENTA ESPETÁCULO COM
PALHAÇOS MÁGICOS NO BALNEÁRIO DE GURIRI

hilariante aventura dos “Ma-
gic Clowns” Balalão, Baga-
ça e Varetina se revesando 
em mágicas alegres, inclusi-
ve de desaparecer pessoas.

A peça, destinada a todos 
os públicos, coloca os palha-
ços em diversas situações 
engraçadas contando com a 
participação direta do públi-

co presente.
O Espaço Cultural Mare-

rike, em Guriri, apresenta 
neste domingo (28) o espe-
táculo teatral de palhaços 
com uma hilariante aventura 
dos “Magic Clowns” Bala-
lão, Bagaça e Varetina se 
revesando em mágicas ale-
gres, inclusive de desapare-
cer pessoas.

A peça, destinada a todos 
os públicos, coloca os palha-
ços em diversas situações 
engraçadas contando com a 
participação direta do públi-
co presente.

a zona oeste da Cidade é 
uma bandeira de luta do pre-
sidente da Câmara, vereador 
Paulo Fundão.

Robertinho de Assis e 
Kacio Mendes apontaram a 
importância do esporte e 
seus benefícios para a saúde. 
Kacio ainda lembrou-se de 
conquistas recentes junto 
com o ex-secretário Jasson 
Barcelos. “Conseguimos 
academia de inox e ginásio 
coberto para Guriri”, disse o 
vice-presidente da Câmara, 
lembrando-se da luta para 
construir o campo de futebol 
de Guriri.

A vereadora Ciety Cer-
queira defendeu o incentivo 
ao esporte nas comunidades 
do campo, inclusive com 
suporte de materiais e equi-
pamentos. Ela lembrou que 
o futebol une os moradores 
no meio rural. Carlinho Si-
mião, por sua vez, pediu a 
retomada dos campeonatos 
municipais de futebol. “Va-
mos fazer o melhor”.

reforçado pelo subsecretário 
Iran Dias, que lembrou que 
chegou a São Mateus há 26 
anos, como jogador prossi-
onal, e permaneceu na Cida-
de rmando muitas amiza-
des. Há 17 anos ele comanda 
uma bem-sucedida escoli-
nha de futebol. “Esporte sal-
va vidas”, frisou.

VEREADORES
Na sessão legislativa, os 

vereadores elogiaram o se-
cretário Jonas Rissi Chagas 
e também aproveitaram para 
sugerir ações esportivas por 
todo o Município. O verea-
dor Isael Aguilar requereu a 
retomada da escolinha de 
futebol que no passado aten-
dia crianças em Nova Lima.

Junto com o colega De-
lermano Suim, Isael ainda 
defendeu a busca de parceria 
para aproveitamento da es-
trutura do extinto Greca, que 
pertence à empresa Suzano. 
A utilização desse complexo 
esportivo para atender a toda 

em inox. Jonas reforçou que 
quer colocar em uso o Giná-
sio Poliesportivo Municipal 
Antônio Houri. A necessida-
de de reformas urgentes atin-
ge também equipamentos 
esportivos do Centro de Vi-
vência Amélia Boroto e dos 
campos de futebol soçaite 
depredados por vândalos.

O secretário adiantou que 
pretende reunir todos os des-
portistas mateenses já no 
início de 2022, para apre-
sentar os planos e orçamento 
da Selj. “Peço a cada verea-
dor que nos ajude com emen-
das ao Orçamento”, concla-
mou Jonas. Ele salientou 
que busca ainda parcerias 
com organizações sociais e 
também com a iniciativa 
privada, como o Centro Cul-
tural Araçá e a Faculdade 
Vale do Cricaré. Entre os 
projetos, Jonas antecipou 
que estuda a realização de 
um projeto com ruas de lazer 
a cada trimestre nos bairros.

O otimismo de Jonas foi 

Jonas pede apoio da Câmara para fomentar esporte e lazer.

Caminhões são
flagrados
transportando
granito sem nota fiscal
em São Mateus

SÃO MATEUS – Dois 
caminhões que transporta-
vam blocos de granito fo-
ram retidos pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
na BR 101, em São Mate-
us, no Norte do Estado. 
Segundo a corporação, os 
veículos realizavam o 
transporte da carga sem 
nota scal. 

Os caminhões foram 
abordados por equipes no 
posto PRF em São Mateus 
(ES), no quilômetro  57 da 
rodovia. 

A primeira ocorrência 
foi registrada por volta das 
22 horas, quando policiais 
realizavam scalização no 
posto da PRF e abordaram 
um caminhão VW/24.250, 
transportando chapas de 
granito.

Os policiais pergunta-
ram ao motorista do cami-
nhão sobre os comprovan-
tes scais da carga trans-
portada, mas o condutor 
armou não possuir ne-
nhuma documentação 
acerca da mercadoria 
transportada.

Pouco tempo depois, 

ainda durante essa scali-
zação no posto, os policias 
abordaram um Volvo/ 
VM330. Foi solicitado a 
nota scal da carga ao 
condutor. 

O motorista do cami-
nhão, porém, apresentou 
Documentos Auxiliares 
de Notas Fiscais Eletrôni-
cas (DANFEs) já utiliza-
das em outras ocasiões. 
Uma expedida no dia 29 
de outubro deste ano, que 
informava uma quantida-
de de 50 chapas de grani-
to, e outra com a data de 
expedição de 28 de outu-
bro deste ano, com uma 
quantidade 10 de chapa de 
granito.

Ao ser conferido a quan-
tidade existente  no interi-
or do veículo, os policiais 
constataram que a carga 
transportada, não corres-
pondia a nota scal apre-
sentada. 

Foi acionada uma equi-
pe da Secretaria Estadual 
da Fazenda do estado do 
Espírito Santo (SEFAZ), 
para as providências ne-
cessárias.

A peça, destinada a todos os públicos, coloca os palhaços em diversas situações en-
graçadas contando com a participação direta do público presente.

Veículos foram retidos durante fiscalização da Polícia 
Rodoviária Federal.
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PREFEITO CAFFEU RECEBE REPRESENTANTES
DO MAGISTÉRIO PARA OUVIR REIVINDICAÇÕES

SÃO MATEUS – Médi-
co sanitarista em São Mate-
us há 31 anos, o pernambu-
cano Itamar Soares Dias é 
um dos prossionais de 
saúde de maior credibilida-
de no Município. Por essa 
longa experiência, atuando 
em diferentes frentes, ele 
foi agraciado com um Voto 
de Congratulação, outorga-
do pela Câmara Municipal 
na sessão do dia 23 de no-
vembro, e aproveitou o uso 
da tribuna popular da ses-
são legislativa para alertar 
que os cuidados com a saú-
de do homem devem ir 
além do período da campa-
nha Novembro Azul.

DOUTOR ITAMAR ALERTA SOBRE SAÚDE
DO HOMEM NO NOVEMBRO AZUL

Dr. Itamar, como é co-
nhecido, recordou, com 
orgulho, que se sente um 
legítimo mateense. Lem-
brou inclusive que tem dois 
lhos médicos atuando em 
São Mateus e uma lha que 
presta serviços em Boa 
Esperança.

Nestas mais de três déca-
das, atuou em equipes da 
Estratégia de Saúde da Fa-
mília, com especial desta-
que no Bairro Esplanada 
(Seac), e também como se-
cretário municipal de Saú-
de, de 1989 a 1992, quando 
liderou o processo de cria-
ção do pioneiro Conselho 
Municipal de Saúde, na ges-

Homem de 35 anos é
assassinado com 15 tiros

BOA ESPERANÇA – 
Um homem, de 35 anos, 
identicado como Valter 
dos Reis, foi assassinado a 
tiros na noite desta quinta-
feira (25), no município de 
Boa Esperança, no Norte 
do Espírito Santo.

Segundo a Polícia, o 
crime aconteceu na rua Rio 
de janeiro, bairro Vila Tava-
res, em frente o campo de 
futebol, e a vítima era pro-
prietário de um bar na Co-
munidade de Santo Antô-
nio, interior do município.

Ainda de acordo com a 
PM, Valter foi assassinado 
com tiros na cabeça, braço 
e tronco, dentro de seu car-
ro, Fiat Pálio Sporting, de 
cor preta no bairro Vila Ta-
vares, também em Boa 
Esperança.

A equipe que realizou a 
perícia no local identicou 
duas perfurações na lataria 
do lado esquerdo e uma do 
lado direito do carro, além 

de 15 perfurações na víti-
ma entre orifícios de entra-
da e saída e também locali-
zou, no interior do veículo, 
duas capsulas de munição 
calibre 380, cinco projeteis 
calibre 380, um carregador 
calibre 9 mm com 13 muni-
ções intactas, um papelote 
de cocaína, R$ 1.303,00, 
carteira documentos, e 
uma certicação de regis-
tro federal de arma de fogo.

A PM disse que uma mu-
lher compareceu no local e 
relatou que seu esposo pos-
suía uma arma registrada, 
porém, como ela não foi 
localizada no veículo, su-
postamente tenha sido rou-
bada pelo autor dos dispa-
ros.

Até o momento, a auto-
ria e motivação do crime 
são desconhecidas. O cor-
po foi encaminhado para o 
SML de Linhares. A Dele-
gacia de Boa Esperança 
investiga o caso.
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tão do amigo prefeito Pedro 
dos Santos Alves.

Sempre sereno e humil-
de, foi transformando paci-
entes em amigos ao longo 
desta jornada, como teste-
munharam, em breves dis-
cursos, os vereadores Ro-
bertinho de Assis, Carlinho 
Simião, Delermano Suim, 
Cristiano Balanga e Paulo 
Fundão. Autor da Moção 
119/2021, Balanga refor-
çou que Dr. Itamar é um 
grande exemplo de prossi-
onal, “um ícone da saúde 
em São Mateus”.

NOVEMBRO AZUL
Convidado a falar sobre 

a campanha Novembro 
Azul, Dr. Itamar Soares Di-
as ressaltou que “as doen-
ças crônico-degenerativas, 
tanto no homem quanto na 
mulher, exacerbam a partir 
dos 40 anos de idade”.

O sanitarista explicou 
que Novembro Azul é uma 
forma de divulgar melhor 
os cuidados com a saúde de 
homem. Porém ponderou 
que campanha sempre é 
feita para corrigir décit de 
meses anteriores. Por isso 
defende que essa ação os-
tensiva seja desenvolvida 
ao longo de todo o ano com 
planejamento e recursos 

para diagnóstico precoce 
do câncer de próstata.

Dr. Itamar relata que, em 
novembro, sempre aumen-
ta o número de exames de 
PSA, usado principalmente 
para rastreamento do cân-
cer de próstata em homens 
assintomáticos. Para me-
lhorar o acesso desses paci-
entes, normalmente com 
idade superior a 40 anos, 
defende que cada unidade 
de saúde tenha uma cota 
mensal regular desses exa-
mes, sem precisar passar 
por auditoria e nem depen-
der de autorização de espe-
cialistas, que estariam em 
número bem aquém da de-
manda. Ele explica que, 
após o exame, o caso que 
exigir será, então, encami-
nhado ao especialista.

“Se a gente não contar 
com as unidades de Saúde 
da Família, não vamos atin-
gir as metas desejadas tanto 
para a saúde do homem, 
quanto para a saúde da mu-
lher. Tem que haver uma 
abertura maior mensalmen-
te para as unidades de saú-
de. Não devemos fechar [o 
acesso] nos meses que ante-
cedem a campanha, mas 
abrir para, quando chegar 
novembro, já não ter tanta 
gente para fazer os exames” 
– alerta o médico.

Dr. Itamar, como é conhecido, recordou, com orgulho, que 
se sente um legítimo mateense. Lembrou inclusive que tem 
dois filhos médicos atuando em São Mateus e uma filha que 
presta serviços em Boa Esperança.

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

SÃO MATEUS – O pre-
feito Ailton Caffeu, junta-
mente com o Superinten-
dente Municipal de Gover-
no, Dr. Uriel Moreira e o Se-
cretário de Governo Fran-
cisco Botelho Neto recebe-
ram na tarde desta quinta-
feira (25) representantes do 
magistério da rede munici-
pal de ensino. A categoria 
reivindicou algumas pautas 
também apresentadas num 
manifesto durante à manhã.

Caffeu ouviu as reinvin-
dicações e apresentou as 
medidas já tomadas pelo 
município. Sobre pagamen-
to de ticket alimentação em 
atraso de gestões anteriores, 
o prefeito se comprometeu a 
pagar, propondo um acordo 
com o Sindicato da catego-
ria, formas de parcelamento 
para o pagamento. Para os 
DTs e comissionados que 
não recebem o ticket, Caffeu 
informou que já foi elabora-
do um projeto de lei que será 
encaminhado para a Câmara 
de vereadores para aprova-
ção, e assim que aprovado, 
esses servidores também 
passam a receber o benefí-
cio.

Os professores também 
reivindicaram reajuste sala-
rial. Neste caso, o superin-
tendente Dr. Uriel, informou 
que força de um decreto Fe-

o diálogo entre o magistério 
e a administração munici-
pal. “Nós precisamos disso. 
O diálogo é fundamental 
para que nós possamos aju-
dar vocês! Queremos isso! 
Assim podemos promover 
cada vez mais uma educação 
de qualidade, e com a devida 
valorização do prossional, 
que é muito importante”, 
frisou Botelho.

ssionais da Educação. Se a 
lei permitir a cessão do abo-
no aos professores, o mesmo 
será concedido. “Nós não 
vamos deixar de atender a 
nenhum direito garantido 
por lei. E aquilo que o muni-
cípio tiver condições de fa-
zer, nós faremos” armou 
Caffeu.

O encontro também foi 
um momento para fomentar 

deral que proíbe reajuste 
para servidores públicos em 
todo o país durante a pande-
mia, isso não poderá ser con-
cedido no momento.

Caffeu também se com-
prometeu a cumprir a lei na 
questão da distribuição dos 
recursos do Fundeb - Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Pro-

Os professores também reivindicaram reajuste salarial. Neste caso, o superinten-
dente Dr. Uriel, informou que força de um decreto Federal que proíbe reajuste para 
servidores públicos em todo o país durante a pandemia, isso não poderá ser conce-
dido no momento.

Mais um fim de
semana de chuva no
Estado? Veja a
previsão do tempo

VITÓRIA – Fim de 
semana chegando e, mais 
uma vez, paira a dúvida 
sobre os capixabas: o tem-
po será de sol ou de chuva? 
A resposta vem da Coorde-
nadoria de Meteorologia 
do Incaper: sim, o m de 
semana  - novamente - será 
de chuva e mau tempo.

Assim como tem acon-
tecido nas últimas sema-
nas, o sol só tem aparecido 
e elevado as temperaturas 
nos dias úteis. O clima se-
gue o mesmo até esta sex-
ta-feira (26), onde a previ-
são aponta para tempo 
quente e abafado em todo o 
Estado, por conta da atua-
ção de um sistema de alta 
pressão que diculta a 
formação de nuvens.

Segundo o Incaper, os 
ventos ganham força, mas 
não o suciente para derru-
bar as temperaturas. Não 
há expectativa de chuva 
nas regiões do Estado.

Na Grande Vitória, míni-
ma de 19ºC e máxima de 
30ºC. No Sul, mínima de 
17ºC e máxima de 32ºC. 
Na Região Serrana, míni-
ma de 13ºC e máxima de 
30ºC. No Norte, mínima 
de 20ºC e máxima de 33ºC. 
No Noroeste, mínima de 
16ºC e máxima de 33ºC. E, 
na Região Nordeste, míni-
ma de 19ºC e máxima de 
31ºC.

FIM DE SEMANA
O clima começa a mu-

dar já nas primeiras horas 
do sábado (27). A passa-
gem de uma frente fria pe-

lo litoral contribui para o 
aumento da instabilidade 
no tempo, trazendo previ-
são de chuva para todas as 
regiões ao longo do dia, 
acompanhada de trovoa-
das a partir da tarde. O ven-
to também sopra com in-
tensidade moderada no 
litoral e há possibilidade 
de rajadas entre o litoral 
Sul e a Região Metropoli-
tana.

A virada no tempo tam-
bém provoca a queda nas 
temperaturas entre a Gran-
de Vitória e Região Serra-
na e o Sul do Estado.

Na Grande Vitória, a 
máxima não deve passar 
da casa dos 29ºC. No Sul, 
nas áreas mais altas, míni-
ma de 18ºC e máxima de 
25ºC. Na Região Serrana, 
a mínima chega a 12ºC, 
enquanto que na região 
Noroeste, a mínima é de 
15ºC.

Já para o domingo (28), 
a frente fria volta a se afas-
tar do Estado, mas o tempo 
segue instável. O clima 
abafado com umidade pro-
voca pancadas de chuva e 
trovoada em todo o Esta-
do.  A previsão da tempe-
ratura é a mesma do dia 
anterior.

Apenas na segunda-
feira (29) é que a instabili-
dade no clima deve dimi-
nuir e o tempo volta a me-
lhorar na parte da tarde, 
onde há baixa previsão de 
chuva. Para a terça-feira 
(30), a tendência é de pou-
cas nuvens e calor em todo 
o Estado.
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CrônicaGOVERNO DO ES DIVULGA CALENDÁRIO
DE PAGAMENTO DO IPVA 2022

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo divul-
gou as datas para paga-
m e n t o  d a s  c o t a s  d o 
Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Auto-
motores (IPVA) de ano de 
2022.

Em 2022, a cota única 
ou a primeira parcela do 
IPVA de veículos leves 
vencerá em abril. Já o ca-
lendário de vencimentos 
de veículos pesados terá 
início no mês de março. O 
pagamento em cota única 
até a data do vencimento 
dá direito a 5% de descon-
to.

Os proprietários de veí-
culos leves poderão par-
celar o IPVA em quatro 
vezes. Já os proprietários 
de veículos pesados pode-
rão dividir o IPVA em du-
as parcelas.

BOLETO
Os boletos para paga-

mento não serão mais en-

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

Vencimento começa em abril e boletos não serão enviados para os endereços dos 
proprietários.

caminhados para o ende-
reço dos proprietários. 
Eles estarão disponíveis 
pela internet, a partir de 
janeiro.

A emissão do Docu-

mento Único de Arreca-
dação (DUA) deverá ser 
feita acessando o site da S-
ecretaria da Fazenda (Se-
faz) ou do Departamento 
Estadual de Trânsito (De-

tran). O boleto pode ser 
pago em caixa eletrônico, 
no caixa convencional ou 
pelo internet banking e 
aplicativos de instituições 
nanceiras.

A DISCRIMINAÇÃO
Dia desses meditava 

sobre a fala do Primeiro-
Ministro da Turquia, Re-
cep Tayyp Erdogan, acer-
ca do sexo feminino: "Vo-
cê não pode colocar ho-
mens e mulheres em pé 
de igualdade. É contra a 
natureza. São constituí-
dos de forma diferente".

Naquele mesmo país o 
Ministro da Saúde, Meh-
met Müezzinoglu, du-
rante discurso proferido 
em um casamento, houve 
por bem dizer que "a ma-
ternidade deveria ser a 
principal carreira das mu-
lheres".

Na Arábia Saudita, um 
historiador (alguém cul-
to, pois) declarou, ao ser 
entrevistado por uma re-
de de televisão, ser corre-
ta a proibição de mulhe-
res dirigirem veículos 
naquele país. E comple-
tou: "no Ocidente elas 
dirigem porque não se 
importam de serem estu-
pradas no acostamento 
na eventualidade de o 
carro quebrar". Para es-
panto da jornalista que o 
entrevistava, sugeriu em 
seguida que as viúvas 
sauditas deveriam ser 
transportadas por mulhe-
res ocidentais trazidas 
especialmente para este 
m.

Enquanto isso o Pri-
meiro-Ministro indiano, 
Narendra Modi, provo-
cou grande indignação 
nas redes sociais depois 
de elogiar sua colega de 
Bangladesh, Sheikh Hasi-
na, por sua coragem na 
luta contra o terrorismo, 
"apesar de ser mulher".

No Irã, abordando a 
composição do parla-
mento nacional, assim 
opinou o deputado Nader 

Qazipour: "O parlamen-
to não é lugar para bebês 
e burros. O parlamento 
não é lugar para mulhe-
res. O parlamento é para 
homens".

Dos Estados Unidos 
da América vem a "péro-
la" seguinte. Abordando 
o problema do alto índice 
de estupros, o Chefe de 
Polícia Bryan Golden 
armou que "a maior 
parte deles é de mulheres 
que acordaram no dia 
seguinte com complexo 
de culpa".

Ainda naquele país há 
o caso da amamentação 
em local público. Opon-
do-se a uma proposta de 
legislação que a crimina-
lizaria, por ofensa aos 
"bons costumes", a parla-
mentar Amanda Bouldin 
ouviu o seguinte de seu 
colega, Josh Moore: "Se 
há uma tendência natural 
das mulheres em expor 
seus seios em público, e 
se você dá apoio a isso, 
então não deveria haver 
problema com a igual-
mente natural tendência 
dos homens em agarrá-
los".

Diante destes exem-
plos, todos protagoniza-
dos por pessoas reputa-
das cultas, que exercem 
papel de liderança peran-
te a humanidade, co a 
pensar no eterno passar 
dos séculos - quantos de-
les serão necessários pa-
ra que as mulheres sejam, 
apenas e simplesmente, 
respeitadas?

SÃO MATEUS – Neste 
sábado (27) as equipes de 
vacinação seguem com a 
aplicação das doses contra 
Covid-19 e também apro-
veitam para imunizar con-
tra a gripe (Inuenza), que 
segue liberada para toda 
população (a partir de 6 
meses de idade). Os locais 
de vacinação serão no Bair-
ro Ideal e na Comunidade 
de Nova Lima.

SÃO MATEUS TEM VACINAÇÃO CONTRA
COVID-19 NESTE SÁBADO NO BAIRRO
IDEAL E EM NOVA LIMA

Vale lembrar que em 
Nova Lima também have-
rá atualização do cartão 
de vacina para crianças, 
adolescentes e adultos 
que estiverem com algu-
ma vacina atrasada. Para 
ser imunizado, basta le-
var um documento com 
foto, Cartão de Vacina-
ção, Cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou 
CPF.

CRONOGRAMA: 
SÁBADO – 27/11

Localidade: Bairro Ideal
Horário: 8h às 12h
Local: Padaria Pão Mel
Público-alvo:
*D1 para maiores de 12 
anos
*D2 Coronavac 
*D2 Pzer (incluindo 
quem tomou a D1 da Astra-
Zeneca. Prazo: 56 dias 
após a D1)

*D3 para maiores de 18 
anos (prazo: 5 meses após a 
D2 no cartão)
*D3 para idosos acima de 
60 anos (prazo: 3 meses 
após a D2 no cartão)

Localidade: Nova Lima
Horário: 8h às 15h
Local: Unidade Básica de 
Saúde (UBS)
Público-alvo:
*D1 para maiores de 12 
anos
*D2 Coronavac 
*D2 Pzer (incluindo 
quem tomou a D1 da Astra-
Zeneca. Prazo: 56 dias 
após a D1)
*D3 para maiores de 18 
anos (prazo: 5 meses após a 
D2 no cartão)
*D3 para idosos acima de 
60 anos (prazo: 3 meses 
após a D2 no cartão)

Vale lembrar que em Nova Lima também haverá atualização do cartão de vacina para cri-
anças, adolescentes e adultos que estiverem com alguma vacina atrasada. Para ser imuni-
zado, basta levar um documento com foto, Cartão de Vacinação, Cartão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) ou CPF.



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

Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

Venha morar em um lugar com Infra-estrutura completa: Saneamento
básico, drenagem 

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

Infra-estrutura
completa!
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