
O transporte de cabotagem, em que a Petrocity está apresentando projetos, 
é uma das prioridades do Ministério da Infraestrutura para melhorar o se-

tor de navegação no Brasil.
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SÃO PAULO – Simone 
já anuncia em alto-falantes 
Brasil afora que então é Na-
tal. E, se o ano termina e 
nasce outra vez, por que 
não mirar os feriados de 
2022 e se programar?

Serão cinco possíveis 
feriadões nacionais, a de-
pender da decisão de em-
presas e, eventualmente, do 
governo federal.

Infelizmente, a primeira 
folga nacional dá a nota de 
como será o ritmo do novo 
ano. Cai no sábado o feria-
do de 1º de janeiro, quando 
é celebrada a confraterniza-
ção universal.

Quem vive na cidade de 
São Paulo terá, em 25 de 
janeiro, motivos para come-
morar o aniversário do mu-
nicípio, já que a data cai em 
uma terça-feira.

O Carnaval, ponto facul-
tativo, será em 1º de março, 
também uma terça-feira. 
Não se anime, porém, com 
o feriado prolongado, já 
que muitas cidades do inte-
rior paulista cancelaram a 
folia ocial. Nada impede, 
por outro lado, que festas 
particulares sejam organi-
zadas.

A Paixão de Cristo, tam-
bém conhecida como Sex-
ta-feira Santa, cai em 15 de 
abril. Na semana seguinte, 
21 de abril, é celebrado o 
feriado de Tiradentes. Co-
mo é uma quinta-feira, pos-
sivelmente será um feriado 
prolongado.

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

21º
25º Sensação

térmica: 25º/21º
Ventos: 20 km/h
UV: 12 extremo
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VITÓRIA – Com a mai-
or incidência de Zika vírus 
e Chikungunya no Sudeste 
- segundo o Ministério da 
Saúde -, o Espírito Santo 
tem o desao de controlar 
as arboviroses provocadas 
pelo Aedes aegypti antes 
da chegada do verão, quan-
do os casos aumentam 
drasticamente. Segundo 
dados da secretaria de Saú-
de, até 26 de novembro 
foram 13.558 registros de 
Dengue, 2.924 de Chikun-
gunya e 860 de Zika. Os 
números continuam avan-
çando. As doenças mata-
ram três pessoas no estado. 
O pior cenário é do muni-
cípio de Linhares, com 
incidência média, respec-
tivamente, de 112,1 casos 
por 100 mil habitantes.

Com o início da tempo-
rada das chuvas, o perigo 
da multiplicação dos A-
edes aegypti é enorme. 
Isso porque, após aproxi-
madamente 15h da postu-
ra, os ovos dos mosquitos 
conseguem resistir a lon-
gos períodos de baixa umi-
dade, podendo car até 
450 dias no seco. A situa-
ção se torna ainda mais 
perigosa diante de um apa-
rente cenário de subnoti-
cação, provocado até mes-
mo pela gravidade da pan-
demia da Covid-19.

Apesar de o estado pro-
mover ações de sanitiza-
ção e utilizar métodos tra-
dicionais de combate, o 
trabalho não tem efeitos 
positivos. Os números 
estão aí para comprovar. 
Campanhas de conscienti-
zação e aspersão de vene-
no são os caminhos bási-
cos, mas sem resultados 
permanentes a curto pra-
zo. Pesquisas com materi-
al genético e estudo do 
ambiente são algumas al-
ternativas. A biotecnolo-
gia já tem respostas asser-
tivas, comprovadas e sem 
agredir o ambiente ou ex-
por a comunidade a riscos.

O Projeto Controle Na-
tural de Vetores, desenvol-
vido pela Forrest Brasil 
Tecnologia, com o traba-
lho de cientistas brasilei-
ros e israelenses, se mos-
trou eciente. Em Orti-
gueira (PR), numa parce-
ria com a empresa Klabin 
e o município, a ação já 
comprovou seus melhores 
resultados no Paraná. 
Implantado em novembro 
de 2020, em seis meses, a 
redução foi de 92% da po-
pulação local de mosqui-
tos. O número de pessoas 
doentes também caiu, de 
120 para 4, quase 97%. 
Não foram registradas 
mortes.

CALENDÁRIO DE 2022 PROMETE CINCO
FERIADOS PROLONGADOS; VEJA DATAS

Comemorado em 1º de 
maio, o Dia do Trabalho em 
2022 cairá em um domingo, 
que já é naturalmente um dia 
de folga para muita gente.

Em junho, o Corpus 
Christi será celebrado em 
16 de junho, uma quinta-
feira, como de costume. Por 
ser ponto facultativo, é pro-
vável que seja um feriado 
prolongado.

Em 9 de julho, o estado 
de São Paulo celebra a Re-
volução Constitucionalista, 
feriado paulista. Infeliz-
mente para quem esperava 
prolongar, no próximo ano 
a data cairá em um sábado.

Os três feriados seguintes 
serão em quartas-feiras: 
Independência do Brasil (7 
de setembro), Nossa Senho-
ra Aparecida (12 de outu-
bro) e Finados (2 de novem-

bro), o que diminui bastante 
a chance de um feriadão.

A Proclamação da Repú-
blica, ao menos, pode dar o 
gostinho de uma folga pro-
longada, já que 15 de no-
vembro será em uma terça-
feira em 2022.

Cinco dias depois, os pau-
listanos e algumas cidades 
pelo país terão o Dia da 
Consciência Negra (20 de 
novembro), em um sábado.

E, quando menos espe-
rar, Simone estará nova-
mente avisando que é Na-
tal. A data festiva combina 
com domingo, não? Pois 
deu match em 2022.

FERIADOS 
NACIONAIS

1º.jan (sábado): Dia da Con-
fraternização Universal
1º.mar (terça): Carnaval 

(facultativo)
15.abr (sexta): Paixão de 
Cristo
21.abr (quinta): Tiradentes
1º.mai (domingo): Dia do 
Trabalho
16.jun (quinta): Corpus 
Christi (facultativo)
7.set (quarta): Independên-
cia do Brasil
12.out (quarta): Nossa Se-
nhora Aparecida
2.nov (quarta): Finados
15.nov (terça): Proclama-
ção da República
25.dez (domingo): Natal

FERIADOS EM SÃO 
PAULO

25.jan (terça): Aniversário 
da cidade
9.jul (sábado): Revolução 
Constitucionalista
20.nov (domingo): Dia da 
Consciência Negra

Espírito Santo tem
os mais altos índices
de Zika e Chikungunya
no Sudeste

Segundo dados da secretaria de Saúde, até 26 de 
novembro foram 13.558 registros de Dengue, 
2.924 de Chikungunya e 860 de Zika. Os números 
continuam avançando. As doenças mataram três 
pessoas no estado.

Serão cinco possíveis feriadões nacionais, a depender da decisão de empresas e, 
eventualmente, do governo federal.

BRASILEIROS GASTAM QUASE
20% DO SALÁRIO COM CERVEJA

SÃO PAULO – Chegou 
a sexta-feira, dia em que 
muitas pessoas aproveitam 
para tomar umas cervejas 
com os amigos ou compa-
nheiros após o m do dia de 
trabalho ou mesmo da sema-
na.

Com isto, e também com 
certa "tradição" no consu-
mo da bebida, pode apare-
cer a dúvida: anal, quanto 
se gasta, em média, com 
cerveja?

Segundo um estudo da 
plataforma "Cupom Váli-
do", o brasileiro consome, 
em média, seis litros de cer-
veja por mês, o que repre-
senta 16% do salário míni-
mo. A plataforma reuniu 
dados de pesquisas da Cre-
dit Suisse, Euromonitor e 
Statista, sobre o consumo 
de cerveja no Brasil e no 
mundo.

Até abril deste ano, o gas-
to médio por semana era de 
R$ 46. No mês totaliza R$ 
184, o que representa 16% 
do custo do salário mínimo 
nacional. Além disso, 9% 
dos pesquisados gastam 
acima de R$ 101 por sema-
na.

De acordo com a pesqui-
sa, a China é o país que mais 
consome cerveja, com 27% 
do consumo mundial. Os 
Estados Unidos cam em 
segundo, com 13%. E o Bra-
sil está na terceira posição, 
com 7% do consumo mun-
dial.



ANUNCIE AQUI:
(27) 99900-2100

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
ANUNCIE AQUI:

27 99900-2100

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

3Sábado, 4 de dezembro de 2021

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

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

VITÓRIA – O concurso 
público que vai preencher 
14 vagas para o cargo de 
consultor do Tesouro Esta-
dual, da Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) do Espírito 
Santo, entrou na última se-
mana de inscrições.

O prazo para os interessa-
dos se candidatarem termina 
na próxima sexta-feira (10). 
As inscrições devem ser 
feitas pelo site da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), em-
presa organizadora do con-
curso.

No início de carreira, os 
salários começam com R$ 
9,5 mil e podem chegar a R$ 

19,3 mil no nal da carreira.
O concurso prevê 10 va-

gas para os prossionais 
com formação em ciências 
econômicas e outras quatro 
vagas para a área de ciências 
contábeis. Além disso, está 
prevista a formação de ca-
dastro de reserva com 100 
vagas (sendo 50 para cada 
área).

O concurso também re-
serva três vagas exclusivas 
para negros (sendo duas na 
área de ciências econômicas 
e uma em ciências contábe-
is). Além disso, haverá uma 
vaga exclusiva para pessoa 
com deciência.

Por José Caldas da Costa
SÃO MATEUS – A Pe-

trocity Navegação, empresa 
da holding Petrocity Group, 
que tem projetos de constru-
ção de porto em São Mateus, 
ferrovias ligando o Espírito 
Santo ao Vale do Aço e cer-
rado brasileiro, geração de 
energia e navegação, vai 
construir mais dois navios 
para transporte de cabota-
gem com R$ 420 milhões 
nanciados pelo Fundo da 
M a r i n h a  M e r c a n t e 
(CDFMM).

Os dois porta-contêineres 
têm capacidade para 750 
TEUs (o TEU é a unidade de 
equivalência de 20 pés para 
medida de contêiner, ou se-
ja, 750 TEUs correspondem 
a 750 contêineres de 20 pés) 
e serão construídos no Esta-
leiro Enseada, gerando 750 
empregos no município de 
Maragogipe, no Recôncavo 
Baiano.

A autorização foi aprova-
da na reunião do Conselho 
Diretor do Fundo, na última 
quinta-feira (25.11). O 
transporte de cabotagem, 
em que a Petrocity está apre-
sentando projetos, é uma das 
prioridades do Ministério da 
Infraestrutura para melhorar 
o setor de navegação no Bra-
sil. Os projetos da Petrocity 
marcarão a retomada das 
atividades do Estaleiro Ense-
ada, na Bahia.

OUTROS PROJETOS
O Conselho Diretor do 

Fundo da Marinha Mercante 
(CDFMM) liberou durante o 
ano de 2021 a destinação de 
R$ 1,2 bilhão para nancia-
mento de novos projetos e 
alterações técnicas relacio-
nados a 99 embarcações. Na 
última quinta, mais R$ 513,7 
milhões foram autorizados 
referente a quatro novos pro-
jetos, durante a 48ª Reunião 
Ordinária do órgão integran-
te do Ministério da Infraes-
trutura – a última do ano.

Ao todo, em 2021, o cole-
giado aprovou 18 projetos 
como prioritários para ob-
tenção de nanciamento 
com recursos do Fundo da 

PETROCITY AUTORIZADA A
CONSTRUIR DOIS NAVIOS COM
RECURSOS DE FUNDO FEDERAL

SÃO MATEUS – Neste 
sábado (04) as equipes de 
vacinação seguem com a 
aplicação das doses contra 
Covid-19 e também aprovei-
tam para imunizar contra a 
gripe (Inuenza), que segue 
liberada para toda população 
(a partir de 6 meses de idade). 

Os locais de vacinação serão 
no Bairro Porto, Guriri Norte 
e a Unidade Móvel vai per-
correr o Bairro Maruim. Para 
ser imunizado, basta levar 
um documento com foto, 
Cartão de Vacinação, Cartão 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) ou CPF.

Vacinação contra Covid-19
e influenza continua
em Guriri e porto

Concurso do ES com
salário de R$ 9,5 mil
entra na última
semana de inscrições

Prazo para os interessados se candidatarem termina na 
próxima sexta-feira (10).

Veículos fazem parte da frota de sete carros de luxo que 
a corporação passou a utilizar desde a segunda quinze-
na de agosto.

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

nossa própria água e os deje-
tos, garantindo o equilíbrio 
ambiental”, disse Barbosa.

NOVOS PROJETOS 
APROVADOS PELO 

FUNDO DA MARINHA 
MERCANTE

(Investimento total: R$ 
513,65 milhões)
Construção de três embarca-
ções para apoio marítimo – 
Macaé Navegações Comér-
cio e Serviços Marítimos 
Ltda.
Construção de dois navio 
porta-contêineres – Petro-
city Portos S.A.
Conversão e modernização 
de uma embarcação – JA Q 
Apoio Marítimo Ltda.
Conversão e reparo de duas 
e m b a r c a ç õ e s  -  B r a m 
Offshore Transportes Marí-
timos Ltda.

Projetos reapresentados 
(Investimento total: R$ 
574,5 milhões)
Construção de cinco embar-
cações, do tipo rebocador 
RSD – SAAM Towage Bra-
sil S.A.
Modernização do rebocador 
A S D  ( A r c i m b a l d o )  – 
SAAM Towage Brasil S.A.
Construção de 10 rebocado-
res portuários – Sulnorte 
Serviços Marítimos Ltda.
Reparo de três embarcações 
– Companhia Brasileira de 
Offshore – CBO.

ALTERAÇÃO DE 
PROJETOS

Acréscimo de investimento: 
R$ 111,60 milhões
Construção de duas embar-
cações – Bram Offshore 
Transportes Marít imos 
Ltda.
Construção de duas embar-
cações – Wilson Sons Servi-
ços Marítimos S.A.

Investimento: R$ 8,18 mi-
lhões
Reparo de estaleiros de duas 
embarcações (Virgo e Ursa) 
– Bram Offshore Transpor-
tes Marítimos Ltda.

Marinha Mercante: 11 pro-
jetos de construção e sete de 
reparo de embarcações. O 
Fundo nancia até 90% dos 
projetos apresentados ao 
Conselho Diretor.

Nessa última reunião, os 
novos projetos priorizados 
referem-se à construção de 
três embarcações para apoio 
marítimo e dois navios por-
ta-contêineres; à conversão 
e modernização de uma em-
barcação de apoio a mergu-
lho; e à conversão e ao repa-
ro de classe de duas embar-
cações para apoio marítimo.

Com isso, pretende-se 
ampliar a participação das 
empresas brasileiras de nave-
gação e modernizar a frota 
para atender as necessidades 
do mercado, além de contri-
buir com o desenvolvimento 
das indústrias de construção 
e de reparação naval brasile-
iras.

Durante a reunião, o con-
selho também avaliou R$ 
574,5 milhões destinada a 
projetos já aprovados, mas 
que obtiveram novo prazo 
para a contratação de nan-
ciamento. Houve ainda a 
autorização para alteração 
de projetos que somam um 
acréscimo de R$ 111,6 mi-
lhões – e de estaleiro sem 
alteração no valor aprovado.

A Resolução do CDFMM 
com os projetos que obtive-
ram prioridade será publica-
da no Diário Ocial da 

União e as empresas estarão 
habilitadas a contratar o -
nanciamento por meio dos 
agentes nanceiros conve-
niados (BNDES, BB, CEF, 
BNB e BASA).

O Fundo da Marinha Mer-
cante é administrado pelo 
Ministério da Infraestrutura, 
por intermédio do CDFMM. 
O Fundo tem a nalidade de 
prover recursos para o de-
senvolvimento da marinha 
mercante e da indústria de 
construção e reparação na-
val no país.

PORTO
O diretor presidente do 

grupo Petrocity, José Rober-
to Barbosa da Silva, comen-
tou que os navios fazem par-
te da estratégia de logística 
assertiva da companhia, que 
engloba ainda, dentre outros 
projetos em andamento, o 
moderno porto de Urussu-
quara, geração de energia 
termelétrica e fotovoltaica, 
três projetos de ferrovias já 
encaminhados ao Ministério 
da Infraestrutura na nova 
modelagem de autorização, 
um deles, a Estrada de Ferro 
JK, ligando Barra de São 
Francisco a Brasília, já apro-
vado pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT).

O processo de licencia-
mento ambiental do porto 
(foto), que já teve contrato 
de outorga assinado com o 
Ministério da Infraestrutura, 
tramita no Ibama e José Ro-
berto espera a denição da 
realização da audiência pú-
blica para que o Ibama possa 
expedir a licença do porto de 
18,5 milhões de toneladas 
ano.

Também tramita o pro-
cesso para construção do 
condomínio empresarial na 
área junto ao Centro Portuá-
rio de São Mateus. “Nossos 
projetos terão totalmente 
autonomia energética, que 
produção excedente para 
fornecer ao grid nacional de 
energia. Também trataremos 

CRONOGRAMA:
SÁBADO – 04/12

Localidade: Bairro Porto
Horário: 8h às 15h
Local: Unidade Básica de Saúde
Público-alvo:
*D1 para maiores de 12 anos
*D2 Coronavac 
*D2 Pfizer (incluindo quem tomou a D1 da AstraZeneca. 
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)
*D3 para imunossuprimidos (prazo: 28 dias após a D2 no 
cartão) 
*D3 para trabalhadores da saúde (prazo: 5 meses após a D2 
no cartão)

Localidade: Guriri Norte
Horário: 8h30 às 15h30
Local: Unidade Básica de Saúde (UBS)
Público-alvo:
*D1 para maiores de 12 anos
*D2 Pfizer (incluindo quem tomou a D1 da AstraZeneca. 
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)
*D3 para imunossuprimidos (prazo: 28 dias após a D2 no 
cartão) 

VACINA NA UNIDADE MÓVEL
Equipes vão percorrer os bairros para vacinar a população.
*Manhã: Bairro Maruim 
*Tarde: Bairro Porto
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SÃO MATEUS – Há me-
ses os estudantes de uma 
escola do campo em São 
Mateus, no norte do Espírito 
Santo, enfrentam um cená-
rio de incerteza. A escola 
municipal de ensino infantil 
e fundamental localizada no 
Assentamento Zumbi dos 
Palmares foi interditada em 
agosto passado pela Defesa 
Civil, alegando riscos estru-
turais, após a própria comu-
nidade escolar pedir reparos 
no prédio. Devido à falta de 
respostas sobre o retorno às 
aulas, professores, alunos e 
membros da comunidade 
realizaram um ato na tarde 
desta quinta-feira (2), na 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, para cobrar respostas 
sobre a questão.

O assentamento, conquis-
tado por famílias na luta pela 
reforma agrária, foi criado 
em 1999 e hoje abriga cerca 
de 250 famílias. A escola 
atualmente atende aproxi-
madamente 150 educandos 
do assentamento e de outras 
comunidades da região, co-
mo Nova Verona, Tapuío, 
São José, Córrego do Meio, 
Córrego Rio Preto, Fazenda 
Araújo, Terra Fresca e Esca-
dinha.

Entre 2002 e 2016, o colé-
gio funcionou com uma es-
trutura que havia sido im-
provisada num casarão que 
foi sede da antiga Fazenda 
Rio Preto. Só depois de mui-
tas reivindicações da comu-
nidade é que foi inaugurado 
o novo prédio, há cinco 
anos. Segundo o MST, des-
de os primeiros meses de 
funcionamento, a Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) e a Secretaria Muni-
cipal de Obras, Infraestrutu-
ra e Transporte vem sendo 
informadas sobre as necessi-

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

MST PROTESTA CONTRA FECHAMENTO
DE ESCOLA RURAL EM SÃO MATEUS

NOTCIAS
w w w . F A N O T I C I A S . c o m . b r

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

PINHEIROS – Pinhei-
ros vai receber no próximo 
dia 10 de dezembro a prime-
ira agência da Sicredi Inte-
restados RS/ES, no norte do 
Espírito Santo. A agência 
vai funcionar na praça Go-
vernador Lacerda de Aguiar, 

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO COOPERATIVA
DO BRASIL CHEGA EM PINHEIROS

no Centro da cidade, e terá 
estrutura para atender todos 
os públicos. O atendimento 
acontece a partir do dia 13 
de dezembro, às 09h. 

Para estar cada vez mais à 
disposição de seus associa-
dos, além das agências físi-

cas, o Sicredi oferece tam-
bém uma múltipla rede de 
canais (mobile e internet 
banking, redes de autoaten-
dimento, agentes credencia-
dos e atendimento via 
WhatsApp).

Carlos Henrique Canez 
de Siqueira, gerente da agên-
cia, fala da vinda do Sicredi 
para o estado, da escolha de 
Pinheiros para se instalar e 
do modelo de negócio da 
instituição: "É com muita 
alegria que estamos che-
gando em Pinheiros, muni-
cípio que se destaca no ex-
tremo norte do estado pela 
sua pujança e diversicação 
do agronegócio. Temos co-
mo propósito construir jun-
tos uma sociedade mais 
próspera, chegamos ao esta-
do com nosso projeto de 
expansão buscando contri-

buir ainda mais com o de-
senvolvimento da econo-
mia capixaba. Nosso mode-
lo cooperativo é uma alter-
nativa ao sistema nanceiro 
tradicional e queremos dis-
ponibilizar a todos os Pi-
nheirenses e também aos 
municípios vizinhos, novas 
oportunidades de se relacio-
nar, gerando satisfação e 
agregando renda na comu-
nidade, destaca. 

Pinheiros é o segundo 
município do estado que 
recebe uma agência da Si-
credi, o primeiro foi Colati-
na que inaugurou duas agên-
cias em setembro deste ano. 
Outras cidades na região 
também fazem parte dos 
planos de expansão da coo-
perativa Sicredi Interesta-
dos RS/ES no Espírito San-
to. 

disso, cargos estratégicos 
foram ocupados por pessoas 
alinhadas ao pensamento 
neoliberal que ajudaram a 
promover políticas de suca-
teamento das escolas do cam-
po em gestões passadas", 
arma a nota ocial, que 
também lembra que, recen-
temente, os professores da 
rede municipal realizaram 
paralisação e protestaram 
em frente à secretaria contra 
a desvalorização salarial e as 
condições precárias de tra-
balho.

Após o ato desta quinta, 
no qual a comunidade esco-
lar marcou presença na sede 
da secretaria, a professora 
Mariana Motta armou que 
o grupo está esperançoso. 
"Houve uma reunião da se-
cretaria com o Ministério 
Público e saímos com boas 
possibilidades. Amanhã irá 
uma equipe de engenharia 
civil da prefeitura novamen-
te para fazer o laudo e acre-
ditamos que possamos vol-
tar à escola", diz. Ela aponta 
que mesmo já sendo dezem-
bro, a intenção é voltar ainda 
este ano para aulas no local, 
para realizar o encerramento 
do ano letivo e garantir que a 
escola tenha um início nor-
mal em 2022, sem risco de 
fechamento.

apontado que os problemas 
não ofereciam riscos à inte-
gridade física dos frequenta-
dores. Essa medida, no en-
tanto, foi revertida pela Se-
cretária de Educação após 
manifestação do Ministério 
Público, mesmo sendo as 
aulas presenciais obrigatóri-
as no município.

A morosidade para a solu-
ção da questão preocupa o 
MST, por poder signicar 
um indicativo de tentativa 
de fechar o colégio. Diante 
d a  i n c e r t e z a  s o b r e  a 
EMEIEF Assentamento 
Zumbi dos Palmares, apro-
ximadamente 25 famílias já 
teriam sinalizado a transfe-
rência dos educandos para o 
município vizinho de Nova 
Venécia para o próximo ano, 
preocupados com a garantia 
da educação dos lhos.

O Movimento acusa a 
atual secretária de Educa-
ção, Edna Rossim, de reali-
zar ações e movimentos que 
apontam para o fechamento 
de escolas do campo no mu-
nicípio de São Mateus. "A 
Secretaria de Educação pas-
sou por várias mudanças em 
sua estrutura organizativa 
desde que Edna assumiu a 
pasta, isolando e diminuin-
do a autonomia da Gestão de 
Educação do Campo. Além 

dades de reparos em sua es-
trutura física.

Porém, a surpresa veio no 
nal de julho deste ano, 
quando a SME informou 
que a escola seria interditada 
após avaliação da Defesa 
Civil, sem maiores explica-
ções. No entendimento do 
movimento, as avarias de-
mandam reformas que não 
implicam danos estruturais 
que representem risco para 
os frequentadores da escola, 
o que não justicaria o fe-
chamento da mesma.

"Desde então, a comuni-
dade escolar vem se organi-
zando e articulando para de-
fender seus direitos e resol-
ver o problema causado por 
uma interdição irresponsá-
vel e sem fundamentos reali-
zada por uma gestão munici-
pal, na qual o prefeito foi 
afastado do cargo por de-
núncias de corrupção e des-
vio de verba pública", diz a 
nota pública divulgada pelo 
MST, referindo-se a Daniel 
da Açaí (sem partido).

O movimento camponês 
enumera uma série de ações 
e cobranças feitas nos últi-
mos meses. A prefeitura au-
torizou a volta às aulas pre-
senciais no local a partir do 
dia 10 de novembro, depois 
de uma nova vistoria ter 

Na volta de Brasília,
Adeci reitera
Manifesto da Pesca

S Ã O  M AT E U S  E 
BRASÍLIA – Depois de 
cinco dias de debates e 
participação em atos pú-
blicos dentro e fora do 
Congresso Nacional, em 
Brasília (DF), o vereador 
Adeci de Sena está de vol-
ta a São Mateus. E voltou 
ainda mais determinado 
na defesa das comunida-
des e territórios pesquei-
ros, após rmar, na capital 
federal, o Manifesto Grito 
da Pesca 2021, com ou-
tros 600 pescadores e pes-
cadoras artesanais repre-
sentando 16 estados bra-
sileiros.

Com raízes nas comu-
nidades tradicionais que 
ocupam o Distrito de Nati-
vo de Barra, no litoral sul 
mateense, onde atua tam-
bém como líder comuni-
tário e caranguejeiro, Ade-
ci partiu no dia 20 para 
Brasília, a m de denun-
ciar violações a direitos 
humanos e socioambien-
tais contra comunidades 
tradicionais que vivem da 
pesca.

Organizado pelo Movi-
mento dos Pescadores e 
Pescadoras Artesanais 
(MPP), com apoio de ou-
tras instituições nacionais 
e internacionais, o Grito 
da Pesca buscou repudiar 
ações dirigidas ao seg-
mento, como o recadas-
tramento prossional dos 
pescadores artesanais, 
incluindo prova de vida 
com reconhecimento faci-
al de três em três meses.

No manifesto, os parti-
cipantes reivindicaram 
ainda que a Câmara Fede-
ral ponha em tramitação o 
Projeto de Lei 131/2020, 
com objetivo de regula-
mentar os direitos territo-
riais dos pescadores e das 
comunidades pesqueiras 
artesanais, frente a amea-
ças de concorrência com 
grandes corporações.

Em Brasília e em Lu-
ziânia (GO), Adeci parti-
cipou da Marcha do Grito 
da Pesca Artesanal, na 
Esplanada dos Ministéri-
os, no dia 22, e de audiên-
cia pública na Comissão 
de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara de 
Deputados, no dia 24, 
além de mesas de debates 
em todos os dias. Por con-
ta dessa participação, ela 
naturalmente não esteve 
presente na sessão de ter-
ça-feira 923/11) da Câma-
ra Municipal.

MANIFESTO
Aprovado no nal da 

programação, o Manifes-
to Grito da Pesca reforça 
as lutas em torno do tema 
Em defesa da vida, dos 
territórios tradicionais 
pesqueiros, da soberania 
alimentar e da democra-
cia.

“Ocupamos as ruas de 
Brasília para anunciar que 
é dos nossos territórios 
tradicionais que vêm 70% 
do pescado que alimenta 
o povo brasileiro, para 
demostrar a diversidade 
cultural de nossas comu-
nidades e dos nossos mo-
dos de vida; somos nós 
que cuidamos das águas e 
da terra” – armam os 
signatários, entre os quais 
o vereador Adeci.

Os participantes rela-
tam diculdades para 
acessar direitos previden-
ciários, como seguro-
defeso e aposentadoria, e 
a imposição de recadas-
tramento que não teria 
considerado a diversidade 
e as especicidades das 
comunidades pesqueiras 
de todo o País.

“Seguimos na resistên-
cia pesqueira, na defesa da 
vida, dos nossos territóri-
os de vida e trabalho. So-
mos um povo que conhece 
bem as águas e nos colo-
camos como parte do ter-
ritório das águas; saímos 
na sua defesa frente à mer-
cantilização desse bem 
comum. Não seremos can-
celados e canceladas, re-
sistiremos! Rearmamos 
nosso compromisso com o 
povo brasileiro de defesa 
da pesca artesanal, das 
águas e de toda biodiversi-
dade presente em nossas 
comunidades” – registra o 
documento com adesão do 
vereador Adeci e de mais 
600 signatários.

Carlos Henrique Canez de Siqueira, gerente da agência, fala 
da vinda do Sicredi para o estado, da escolha de Pinheiros 
para se instalar e do modelo de negócio da instituição.

Com colégio municipal em assentamento interditado desde agosto, comunidade 
ocupou Secretaria de Educação.

Aprovado no final da programação, o Manifesto 
Grito da Pesca reforça as lutas em torno do tema 
Em defesa da vida, dos territórios tradicionais pes-
queiros, da soberania alimentar e da democracia.
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ESTUPRO É O CRIME MAIS PRATICADO
CONTRA CRIANÇAS NO BRASIL, DIZ ESTUDO

SÃO MATEUS – O bal-
neário de Guriri está rece-
bendo a exposição do Proje-
to Baleia Jubarte. É uma ex-
posição autoexplicativa, que 
vai car em Guriri durante 
todo verão. A equipe do pro-
jeto forneceu um material 
exclusivo para São Mateus, 
e as exposições são inseridas 
em toda área de inuência 
do Projeto Baleia Jubarte. 

DURANTE TODO VERÃO: GURIRI RECEBE
EXPOSIÇÃO DO PROJETO BALEIA JUBARTE

Em Guriri, a exposição está 
próxima à Capelinha de Gu-
riri.

Em Abrolhos (BA), lito-
ral baiano, é possível avistar 
baleias, e é uma das ativida-
des mais concorridas duran-
te algumas épocas do ano. 
“Em Abrolhos, é necessário 
andar cerca de duas horas de 
barco para avistar as balei-
as, pela praia de Guiriri são 

Motorista que teve
veículo danificado
em bueiro deve
ser indenizada

SÃO MATEUS – A 
magistrada vericou a 
comprovação da relação 
entre o acidente sofrido 
pela autora e a má conser-
vação da via, visto que 
não havia nem sinalização 
no local do acidente aler-
tando acerca da danica-
ção da grade do bueiro

Uma motorista que teve 
o pneu de seu veículo afun-
dado em um bueiro no me-
io de uma via pública de 
São Mateus deve ser inde-
nizada pelo município a 
título de danos materiais. 
A autora contou que não 
havia possibilidade de sair 
do buraco com a própria 
propulsão do veículo, mo-
tivo pelo qual precisou 
pagar serviços de guin-
cho. Além disso, relatou 
que o ocorrido causou di-
versos estragos no pneu e 
na roda do carro.

O município, em sua 
defesa, argumentou que a 
documentação apresenta-
da não comprova qual-
quer omissão administra-
tiva, nem relação entre o 

acidente e a má conserva-
ção da referida via públi-
ca.

Entretanto, a juíza do 2º 
Juizado Especial Cível, 
Criminal e da Fazenda 
Pública de São Mateus 
armou que cabe à entida-
de pública zelar pela con-
servação das vias de circu-
lação da cidade, adotando 
meios ecazes para evitar 
a ocorrência de acidentes, 
razão pela qual a respon-
sabilidade, neste caso, 
seria objetiva.

Ao analisar, ainda, as 
provas produzidas, a ma-
gistrada vericou a com-
provação de nexo de cau-
salidade entre o acidente 
sofrido pela autora e a má 
conservação da via, visto 
que não havia nem sinali-
zação no local do acidente 
alertando acerca da dani-
cação da grade do bueiro.

Dessa forma, julgou 
parcialmente procedente 
o pedido autoral, conde-
nando a parte requerida ao 
pagamento de R$ 849,00 
pelos danos materiais.
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apenas 30 minutos. Fica 
muito perto da nossa região, 
então, há um interesse em 
fazer um turismo de avista-
mento de baleias. Para que 
empresas sejam criadas 
aqui e façam um serviço 
com responsabilidade”, dis-
se o secretário municipal de 
Meio Ambiente, Ricardo 
Louzada. 

Em setembro o grupo fez 

um curso em Conceição da 
Barra e pessoas de São Mate-
us também estiveram pre-
sentes participando. O curso 
foi destinado para barquei-
ros que estavam interessa-
dos em fazer o avistamento 
das baleias. “O projeto pos-
sui todo o treinamento para 
que as pessoas possam ex-
plorar o turismo de avista-
mento de baleias”, concluiu 
Ricardo. 

PROJETO BALEIA 
JUBARTE

Criado em 1988 como 
parte das ações de Implanta-
ção do Parque Nacional Ma-
rinho dos Abrolhos, e visan-
do estudar e proteger a popu-
lação remanescente de bale-
ias-jubarte do Brasil. O Pro-
jeto trabalha em três frentes 
– pesquisa, educação e polí-
ticas para a conservação – 
para assegurar que a recupe-
ração das jubartes brasilei-
ras continue acontecendo. 
Atualmente conta com três 
bases físicas, na Praia do 
Forte, Caravelas no Sul da 
Bahia e em Vitória, no Espí-
rito Santo, além de outras 
regiões de atuação.

Criado em 1988 como parte das ações de Implantação do Parque Nacional Marinho 
dos Abrolhos, e visando estudar e proteger a população remanescente de baleias-
jubarte do Brasil.

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

SÃO PAULO – Estudo 
inédito do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e da 
Fundação José Luiz Egydio 
Setúbal indica que 56,6% 
das ocorrências registradas 
pelas secretarias estaduais 
de segurança pública, entre 
janeiro de 2019 e junho de 
2021, contra crianças e ado-
lescentes no Brasil foram 
de estupro. Dos 129.844 re-
gistros compilados em 12 
estados, com vítimas de 0 a 
17 anos, 73.442 envolvem 
violação sexual.

A pesquisa chama a aten-
ção na comparação dos da-
dos do primeiro semestre de 
2021 e o mesmo período do 
ano passado, com uma mé-
dia de 136 novas ocorrênci-
as a cada dia. Segundo o le-
vantamento, todos os tipos 
de crime não-letais subiram, 
o que indica que a pandemia 
de Covid-19 se tornou um 
fator de risco para crianças e 
adolescentes.

Ainda segundo o levanta-
mento, os aumentos vieram 
em ocorrências como lesão 
corporal provocada por vio-
lência doméstica (4,03%), 
maus-tratos (21,6%), e ex-
ploração sexual (14,8%). Já 
as mortes violentas intenci-
onais, que incluem ocorrên-
cias homicídios, lesão cor-
poral seguida de morte, la-
trocínios e mortes decorren-
tes de intervenção policial, 
tiveram queda de 25% no 

m a s )  e  j o v e n s  n e g r a s 
(51,6%).

Já os maus-tratos estão 
presentes em todas as faixas 
etárias, sendo maior entre as 
vítimas de 5 a 9 anos (35%), 
do sexo feminino (51%) e 
também negras (58,8%).

As mortes violentas in-
tencionais atingem em sua 
grande maioria jovens de 15 
a 17 anos, num total de 82% 
das ocorrências registradas, 
sendo majoritariamente ho-
mens (86%) e negros (78% 
do total de vítimas).

assistência social e saúde 
devem ter prossionais 
preparados e estratégias ati-
vas de identicação e enca-
minhamento de vítimas”, 
recomenda.

PERFIL DAS VÍTIMAS
No período entre 2019 e 

2021, os casos de estupro 
se destacaram, sendo a fai-
xa etária mais vulnerável 
entre 5 e 14 anos (73% das 
ocorrências registradas), 
com predominância do se-
xo feminino (85% das víti-

período.
“Os crimes não-letais con-

tra crianças e adolescentes 
estão sujeitos a altas taxas de 
subnoticação, uma vez que 
é necessário o engajamento 
de um adulto para que os 
casos cheguem às autorida-
des, especialmente nos ca-
sos em que as consequências 
físicas da violência não se 
agravam”, pondera o estudo.

“Portanto, as redes de 
atendimento às vítimas de 
violência e os serviços púbi-
cos de segurança pública, 

Segundo o levantamento, os maus-tratos são o segundo tipo de crime mais cometi-
do contra crianças e adolescentes.

Câmara aprova novo
limite de R$ 200 mil
para carro de PcD
com isenção de IPI

BRASÍLIA – A Câma-
ra dos Deputados aprova 
o Projeto de Lei 5149/20, 
que altera a regra para 
aquisição de veículos por 
PCDs (Pessoa com De-
c i ê n c i a )  e  t a x i s t a s . 
Assim, ca prorrogado 
até dezembro de 2026 a 
isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializa-
dos (IPI).

Fora esse benefício, 
que tinha validade até o 
m deste mês, o Projeto 
de Lei também reajusta o 
valor máximo do veículo 

que passa de até R$ 140 
mil para até R$ 200 mil 
(para até motor 2.0).

De acordo com o rela-
tor do projeto , o deputado 
Tiago Dimas (Solidarie-
dade-TO) "manter o teto 
em R$ 140 mil seria ina-
dequado diante da pres-
são inacionária e da alta 
do dólar".

Com a aprovação do 
texto na Câmara , e apro-
vado pelo Senado, ele se-
gue de volta para avalia-
ção dos senadores, já que 
o mesmo foi alterado.

O município, em sua defesa, argumentou que a documen-
tação apresentada não comprova qualquer omissão admi-
nistrativa, nem relação entre o acidente e a má conserva-
ção da referida via pública.
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MÉDICO DO ESPÍRITO SANTO
RECOMENDA CUIDADO NO VERÃO PARA
EVITAR CÂNCER DE PELE E COVID

VITÓRIA – Com a 
melhora nos indicadores 
da pandemia de coronaví-
rus, praias e espaços aber-
tos voltam a ser espaços 
procurados para o lazer 
durante o verão. Com qua-
se dois anos de restrições 
de circulação, poder curtir 
a estação mais quente do 
ano é um alívio para quem 
anseia sair de casa, mas 
representa um risco alto 
de incidência de câncer de 
pele.

O alerta é do médico 
radioterapeuta Carlos Re-
bello, diretor clínico do 
Instituto de Radioterapia 
Vitória (IRV). Segundo 
ele, o momento atual da 
pandemia pede atenção às 
recomendações sanitári-
as, que devem ser agrega-
das a uma rotina de pre-
venção de fotoproteção.

"Os cuidados com rela-
ção ao sol devem ser man-
tidos, evitando o horário 
entre 10h e 16h. Com rela-
ção à proteção solar, o re-
comendável é usar ltros 
contra raios UVA e UVB 
com FPS 30 ou superior, 
tanto para o dia a dia quan-
to para a exposição pro-
longada. E não podemos 
abrir mão dos cuidados 
contra a Covid-19", expli-
ca o médico.

De acordo com o espe-
cialista, a dica é aplicar o 
protetor solar em todas as 
áreas do corpo, sem es-
quecer das mãos, orelhas, 
nuca e pés, 30 minutos 
antes de se expor ao sol, 
para que a pele possa ab-
sorver o produto de forma 

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

Momento atual da pandemia pede atenção às recomendações sanitárias em praias 
e espaços abertos, agregadas ao uso do protetor solar.

uniforme. E reaplicar o 
ltro a cada duas horas ou 
após sair da água.

Carlos Rebello reco-
menda um cuidado espe-
cial com as crianças:

"Para a criança, o indi-
cado é o ltro solar com 
FPS 30. Mas se ela tiver 
pele clara, o ideal é optar 
por um FPS 40 ou 50. A 
orientação é aplicar nos 
pequenos acima de 6 me-
ses. Além disso, usar rou-
pas leves, boné, óculos, 
guarda-sol, hidratar bem a 
garotada e ter cuidado nes-
sa época de Covid com o 
álcool, pois pode ressecar 
e dar reação de pele. Sem-
pre que possível, lave as 
mãos com sabonete".

VERÃO COM 
PANDEMIA

No Dezembro Laranja, 
mês dedicado à prevenção 
ao câncer de pele, a Socie-

dade Brasileira de Derma-
tologia (SBD) lançou a 
campanha "Adicione ma-
is fator de proteção ao seu 
verão", em que deixa cla-
ro que o momento pede 
que junto com o uso do 
álcool gel, máscara e dis-
tanciamento, os brasilei-
ros cultivem o hábito de 
se protegerem do sol.

A incidência do câncer 
de pele no Brasil é maior 
do que os tumores de prós-
tata, mama, cólon e reto, 
pulmão e estômago. De 
acordo com o Instituto 
Nac iona l  de  Cânce r 
(Inca), a doença represen-
ta 27% de todos os tumo-
res malignos no país. 

Os carcinomas basoce-
lular e espinocelular (não 
melanoma) são responsá-
veis por cerca de 180 mil 
novos casos da doença 
por ano no Brasil. Já o cân-
cer de pele melanoma tem 
cerca de 8,5 mil novos ca-

sos anualmente. 

Sinais de alerta
Carlos Rebello alerta 

para alguns sintomas que 
servem de alerta para os 
tumores de pele.

"Pessoas que apresen-
tam muitos sinais e man-
chas pelo corpo, pintas 
que coçam ou sangram, 
histórico familiar de cân-
cer de pele ou lesões que 
estejam crescendo devem 
procurar o médico derma-
tologista para uma avalia-
ção mais criteriosa", ori-
enta o especialista.

O tratamento do câncer 
de pele varia e pode inclu-
ir cirurgia, quimioterapia, 
radioterapia e imunotera-
pia. "Tudo vai depender 
da forma como se encon-
tra a doença. O melhor 
cuidado que podemos ter 
contra este tipo de tumor é 
a prevenção", arma o 
médico.

O TREM DE KAFKA
Dia desses li sobre a 

inauguração, na Suíça, 
do túnel de São Gotardo. 
Trata-se do mais longo e 
profundo túnel ferroviá-
rio do planeta, construí-
do sob os Alpes. Passa-
geiros e cargas percorre-
rão seus 57,1 km a bordo 
de modernos trens, e a 
até 250 km/h.

Além da engenharia, 
porém, há nesta obra al-
go não menos digno de 
profunda reexão, qual o 
seu processo de realiza-
ção. Vejam que uma obra 
tão complexa foi realiza-
da rigorosamente dentro 
do prazo e do orçamento 
previstos, e ao longo de 
cinco governos!

Foi assim que os suí-
ços mostraram ao mun-
do, após US$ 12,5 bi-
lhões investidos de for-
ma calculada e responsá-
vel ao longo de 17 anos 
de trabalhos ininterrup-
tos, o que planejamento e 
boa gestão pública po-
dem realizar por um país.

A Suíça é um país po-
bre, desprovido de rique-
zas minerais básicas, tais 
como petróleo, ouro, mi-
nério de ferro etc. Aliás, 
até de espaço carece 
aquele pequeno país. No 
entanto, valendo-se de 
inteligência e sabedoria, 
são um dos grandes ex-
portadores de café do 
planeta - sem que lá exis-
ta um único pé. Vendem 
pelos quatro cantos do 
mundo chocolate da me-
lhor qualidade - e desco-
nheço a existência de 
uma única plantação de 
cacau naquelas bandas. 
Seus utensílios de aço 
encantam a raça humana, 
apesar de não extraírem 
de seu solo um grama de 

minério de ferro que se-
ja.

Enquanto isso, o nosso 
rico país perde em torno 
de US$ 42 bilhões a cada 
ano somente por conta de 
sua péssima infraestrutu-
ra - o equivalente a mais 
de três túneis de São Go-
tardo! Nas últimas déca-
das investimos, em mé-
dia, 2,2% do PIB em in-
fraestrutura, contra uma 
média mundial de 3,8%. 
Na China, chegou-se a 
8,5%, e na Índia a 4,7%.

Mas nós não nos limi-
tamos a investir pouco - 
também investimos mal. 
Não faz muito tempo o 
Tribunal de Contas da 
União identicou 400 
obras paralisadas após 
terem consumido R$ 2 
bilhões dos cofres públi-
cos.

A maior parte destas 
obras inacabadas é relati-
va a rodovias, projetos 
de saneamento e infraes-
trutura urbana. Infor-
mou-se, ainda, que o pre-
juízo pode ser muito mai-
or, pois não foram incluí-
dos no estudo todos os 
ministérios, e bem assim 
aquelas obras irrecuperá-
veis.

E lá se vão nossos 
trens, sacolejando a ridí-
culos 20 km/h sobre fer-
rovias construídas por D. 
Pedro II, em um ritmo 
incompreensível, capaz 
de dar inveja aos confu-
sos escritos do tcheco 
Franz Kafka.ESTADO CONFIRMA REAJUSTE

PARA SERVIDORES EM 2022

VITÓRIA – O Governo 
do Estado anunciou nesta 
quinta-feira (2) um reajuste 
salarial para os servidores 
públicos estaduais em 2022. 
O percentual ainda será de-
nido, de acordo com a Secre-
taria de Gestão e Recursos 
Humanos do Espírito Santo 
(Seger), e será levado em 
consideração a capacidade 
nanceira do Estado.

A previsão é de que a aná-
lise do valor seja concluída 
em janeiro de 2022 e a pro-
posta de reajuste encaminha-
da à Assembleia em feverei-
ro, quando a casa legislativa 
retorna do período de reces-
so.

A Seger esclareceu, ainda, 
que não foi possível a con-
cessão de reajuste em 2020 e 
2021, tendo em vista as veda-
ções impostas pela Lei Com-
p l e m e n t a r  F e d e r a l  N º 
173/2020 aos Estados, den-
tre as quais se destacam medi-
das de contingenciamento de 
despesas com pessoal.A previsão é de que a análise do valor seja concluída em janeiro de 2022.

Crônica
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COMUNICADO
ADELAR ARRIGONI TRANSPORTE, torna público que requereu do SEMMA, através do pro-
cesso nº 22841/2021 a Licença Ambiental de Regularização para atividade de Lavador 
de Veículos, na Rodovia Governador Mario Covas, Galpão C, Bairro São Benedito - São 
Mateus/ES, CEP: 29940-010.

APRONAG - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO NATIVO E GAMELEIRA
Registrado no Cartório de 1º Ofício da Comarca de São Mateus – ES no 01/10/1992 sob nº 1.314 – Livro A-01 e CNPJ 

nº 31.789.654/0001-70.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. 
MANOEL MARTINS BERNARDO, convoca através do presente edital, todos os associados 
para deliberarem sobre a Eleição e Posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal pa-
ra o biênio de 2022/2023 no dia 11/12/2021 às 15:00 horas, no Centro Comunitário de 
Bom Jesus, na Ferrugem – Estrada do Nativo de Barra Nova.

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
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