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Na primeira remessa serão entregues 730 doses para São Mateus, e a cam-
panha de vacinação terá início já neste sábado. 
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PEDRO CANÁRIO – 
Cerca de 70 funcionários da 
empresa Suzano caram 
retidos em ônibus por cerca 
de 6 horas durante um protes-
to realizado na BR 101, no 
trevo de acesso à Conceição 
da Barra, Norte do Espírito 
Santo. Paralelamente, a em-
presa vem sofrendo uma série 
de ataques nos últimos meses, 
que incluem incêndios em 
suas orestas, carros depreda-
dos e incendiados e até amea-
ças a funcionários.

Situações, como relata 
André Brito, gerente de Rela-
ções Corporativas da empre-
sa, que levaram até à paralisa-
ção das atividades nas frentes 
operacionais na região Norte. 
“Atividades como colheita, 
baldeio e carregamento foram 
paralisadas diante das amea-
ças de violência física e de 
incêndio ao patrimônio, o que 
gera muita insegurança aos 
trabalhadores”, relata.

No último nal de semana, 
dois carros da empresa foram 
alvo de ataques. Um deles foi 
incendiado e outro, depreda-
do. Os funcionários foram 
afugentados a tiros.

Em 2021 foram registrados 
quase 7 mil hectares (1 hecta-
re é equivalente a 10 mil me-
tros quadrados) de área quei-
mada em plantações de euca-
lipto da Suzano. Os dados são 
da empresa, que possui gran-
des áreas para o plantio de 
eucalipto no Norte capixaba, 
matéria-prima para a produ-
ção de celulose.

Tanto os ataques contra 
funcionários da Suzano quan-
to os incêndios nas plantações 
da empresa estão sendo in-
vestigados pela Polícia Civil. 
Em setembro do ano passado, 
a Delegacia de Conceição da 
Barra disse que há várias li-
nhas de investigação quanto a 

ATAQUES A SUZANO TEM QUEIMADAS,
CARRO INCENDIADO E ROTINA DE
AMEAÇAS NO NORTE DO ES

autoria desse eventos, mas 
ainda não havia conclusão do 
inquérito nem responsabiliza-
ção de possíveis suspeitos.

PROTESTOS DESDE A 
ÚLTIMA SEXTA-FEIRA

Os protestos que ocorre-
ram nesta quarta-feira (12) 
foram iniciados na última 
sexta-feira (07), no mesmo 
ponto da BR 101, após a apre-
ensão de dois caminhões das 
associações das comunidades 
quilombolas da região.

Um deles foi apreendido 
em Conceição da Barra, du-
rante operação realizada pela 
Polícia Civil e Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz). 
Estava sendo recolhida made-
ira empilhada em uma área da 
empresa que havia sido in-
cendiada.

Segundo André Brito, a 
empresa permite a coleta auto-
rizada de resíduos (pontas e 
galhos dos eucaliptos) em 
suas áreas, o que gerou cerca 
de R$ 4 milhões de renda para 
mais de 20 associações qui-
lombolas do Norte do Espíri-
to Santo no ano de 2021. 
“Mas só é permitido a retirada 
de resíduos de áreas não in-
cendiadas”, explica.

O outro caminhão foi apre-
endido em Linhares, em ope-
ração da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) por irregulari-
dades administrativas, como 
multas e problemas técnicos. 
“Os manifestantes querem 
que a Suzano intervenha para 
liberar os veículos, mas essa é 
uma ação que foge da compe-
tência da empresa”, explicou 
Brito.

No protesto de sexta, relata 
Brito, os caminhoneiros que 
estavam na região, mas em 
pontos afastados, foram obri-
gados a levar seus veículos ao 
local do protesto. Na terça-
feira (11) os protestos foram 
retomados. “Houve atitudes 
violentas. Os manifestantes 
saquearam as refeições que 
iriam alimentar trabalhadores 
no campo, tomaram um carro 
da empresa e o utilizaram pa-
ra bloquear a passagem”, ex-
plicou André Brito.

Nesta quarta-feira (12), 
além de voltarem a barrar os 
caminhões, também impedi-
ram que os funcionários que 
seguiam de São Mateus para 
Mucuri, na Bahia, para as fren-
tes de trabalho, seguissem 
viagem. Eles caram retidos 
no local das 7h até às 13h.

“Não permitiram que saís-
sem dos veículos. Depois, 
com a ajuda da Polícia Mili-
tar, conseguimos liberar 30 
funcionários. Por volta das 
13h os outros 40 foram libera-
dos. Todos seguiram em car-
ros e vans para suas casas. 
Não permitiram que os ôni-
bus deixassem o local do pro-
testo”, explicou Brito.

A Suzano informa que “pre-
za pelo diálogo buscando sem-
pre fortalecer o relaciona-
mento com todas as partes 
interessadas presentes em 
seus territórios de atuação e 
repudia práticas como mani-
festações dessa natureza, que 
em nada contribuem para esse 
diálogo”.

COMUNIDADES 
NEGAM ATAQUES E 

VÃO MANTER 
PROTESTO

Membro da comissão das 
comunidades quilombolas, 
Altiane Brandino dos Santos 
(conhecido como Pipi Paraí-
so), informou que cerca de 
300 a 400 pessoas, de mais de 
20 comunidades quilombolas 
do Norte, participam do pro-

testo.
Explica que na última sex-

ta-feira (07), faziam a extra-
ção do material de resíduo em 
área da Suzano, autorizado 
pela empresa, quando ocorreu 
uma operação da Polícia Ci-
vil.

“Nos acusaram de roubar a 
madeira e apreenderam o nos-
so caminhão com parte da 
madeira. Mas a retirada tinha 
sido autorizada pelo gerente 
local. Agora querem que a 
gente vá à delegacia prestar 
depoimento de que roubamos 
o material, quando não é ver-
dade. Não zemos isto. Só 
vamos sair daqui com a ver-
dade esclarecida”, disse Bran-
dino. Segundo ele, um segun-
do caminhão acabou sendo 
apreendido pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) por falta 
de nota scal.

Disse ainda que as comuni-
dades não participaram dos 
ataques a carros da empresa 
no nal de semana. “Nunca 
zemos isto. O motorista do 
carro é da minha família e 
mesmo que não fosse, não 
faríamos isto”, destacou, 
acrescentando que os protes-
tos vão continuar. “Vamos 
dormir no local até resolver”, 
disse.

Negou ainda que no pro-
testo de hoje os funcionários 
tenham sido retidos e impedi-
dos de ter acesso a água, ali-
mentação ou ir embora. "Isto 
não é verdade. Eles poderiam 
ir embora, mas a empresa os 
manteve no local, querendo 
que trabalhassem", disse 
Brandino.

ATUAÇÃO DA POLÍCIA 
MILITAR

Por nota, a Polícia Militar 
informou que atuou no pro-
testo para auxiliar no desblo-
queio do acesso à empresa e 
na liberação dos funcionários. 
Veja a nota na íntegra:

"A Polícia Militar informa 
que foi acionada pela empre-
sa de celulose para prestar 
apoio em uma situação de 
protesto realizado pela comu-
nidade Quilombola, em frente 
ao centro de operações, em 
Conceição da Barra, com im-
pedimento de saída e entrada 
de veículos. As equipes estão 
no local e, pelas informações, 
a manifestação ocorre de for-
ma pacíca, sendo negociado 
constantemente o desbloque-
io das passagens dos funcio-
nários da empresa. Na parte 
da manhã, ônibus com funci-
onários foram impedidos de 
circular por determinado pe-
ríodo, mas as pessoas foram 
colocadas em veículos e reti-
radas por outras vias. Não há 
informação de ninguém reti-
do pelos manifestantes no 
momento. Em relação a apre-
ensões, as ações de scaliza-
ção são pontuais. O transporte 
da madeira deve conter todas 
as documentações previstas. 
Caso não seja apresentado, o 
material, assim como o veícu-
lo, são retidos.»

SÃO PAULO – O avan-
ço da tecnologia reduziu 
signicativamente a utili-
zação do que um dia foi o 
meio de pagamento mais 
tradicional dos brasileiros. 
Desde 1995, a compensa-
ção de cheques caiu 93,4% 
no país, segundo levanta-
mento divulgado hoje (14) 
pela Federação Brasileira 
dos Bancos (Febraban).

A tendência de queda é 
contínua e não parou nos 
últimos 26 anos. Em 2021, 
o volume de compensações 
caiu 23,7%.

Apesar da queda, a moda-
lidade está longe da extin-
ção. No ano passado, foram 
compensadas 218,9 mi-
lhões de folhas de cheque 
em todo o país. O volume 
somou 287,1 milhões em 
2020 e chegava a 3,3 bi-
lhões de folhas compensa-
das em 1995.

VOLUME 
FINANCEIRO

O volume nanceiro das 
transações com cheques 
também despencou. Em 
1995, o montante movi-
mentado nessa modalidade 
totalizava R$ 2 trilhões. A 
quantia caiu para R$ 668,4 
bilhões em 2020 e R$ 667 

Uso de cheques no Brasil
cai 93% desde 1995

bilhões em 2021.
Um dos principais pro-

blemas na utilização de che-
ques também despencou. O 
número de devoluções de 
cheques sem fundos caiu de 
56,8 milhões em 1997 
(quando a Febraban come-
çou a pesquisar essa série 
histórica) para 15,2 mi-
lhões em 2020 e 13,6 mi-
lhões no ano passado.

TECNOLOGIA
Segundo a Febraban, os 

meios eletrônicos de paga-
mento conquistaram a pre-
ferência dos brasileiros. Os 
canais digitais (internet e 
mobile banking) atualmen-
te concentram 67% das tran-
sações feitas no país.

Desde o lançamento do 
Pix, em novembro de 2020, a 
tendência se intensicou. O 
sistema de transferência ele-
trônica instantânea que fun-
ciona 24 horas por dia regis-
trou 7 bilhões de transações e 
movimentou R$ 4 trilhões 
em pouco mais de um ano de 
existência. Segundo a Febra-
ban, a ferramenta tem a ade-
são de 71% dos brasileiros e 
é bem avaliada, com a apro-
vação crescendo de 76%, na 
época do lançamento, para 
85% atualmente.

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

20º
31º Sensação

térmica: 37º/23º
Ventos: 15 km/h
UV: 12 extremo
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Na manhã desta quarta-feira (12) ocorreram protes-
tos que mantiveram cerca de 70 funcionários retidos 
dentro de ônibus na BR 101 por quase 6 horas.

No ano passado, volume de compensações caiu 
23%.
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SÃO MATEUS – Com a 
liberação da vacinação para 
crianças de 5 a 11 anos, os 
imunizantes já começaram a 
ser distribuídos no País. As 
doses estavam previstas pa-
ra chegar a São Mateus na 
noite desta sexta-feira (14). 
A Secretaria Municipal de 
Saúde já se mobiliza e arti-
cula a vacinação para o pú-
blico infantil.

Na primeira remessa se-
rão entregues 730 doses para 
São Mateus, e a campanha 
de vacinação terá início já 
neste sábado. Os cronogra-
mas serão divulgados no 
Site e Redes Sociais da Pre-
feitura de São Mateus. A va-
cinação seguirá a seguinte 
ordem: crianças com de-
ciência permanente de 5 a 11 
anos, crianças com comor-
bidades de 5 a 11 anos (com 
laudo médico) e crianças de 
11 anos.

CRONOGRAMA 
ESPECIAL

A coordenadora munici-
pal do Programa de Imuni-
zação, Eliene Sampaio, ex-
plica que a recomendação da 

VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 5 A 11
ANOS COMEÇA HOJE EM SÃO MATEUS

VITÓRIA – Nova classi-
cação do mapa de risco 
começa a valer na próxima 
segunda-feira (17). Devido 
ao aumento de casos de Co-
vid-19, o governador Rena-
to Casagrande anunciou que 
a matriz de risco do estado 
não possuirá mais a classi-
cação de risco muito baixo 
para microrregiões.

O Governo do Espírito 
Santo anunciou, nesta sexta-
feira (14), o novo mapa de 

Na primeira remessa serão entregues 730 doses para São Mateus, e a campanha de 
vacinação terá início já neste sábado.

Anvisa é que essa vacinação 
ocorra em ambientes tran-
quilos, dando segurança pa-
ra as crianças e seus respon-
sáveis. Ou seja, a vacinação 
acontecerá nas salas de vaci-
na em dias e horários estra-
tégicos. “Vamos elaborar 
um cronograma especial de 

vacinação, dando prioridade 
aos horários estendidos e 
aos sábados”, destaca.

INTERVALO ENTRE 
VACINAS

A vacina utilizada será da 
plataforma RNA Mensagei-
r o ,  C o m i r n a t y  ( P -

Primeiro lote da vacina
contra covid-19 para
crianças de 5 a 11
anos chega ao ES

VITÓRIA – As primei-
ras doses da vacina da P-
zer para crianças de 5 a 11 já 
chegaram ao Espírito San-
to .  O Es tado recebeu 
24.100 doses na tarde desta 
sexta-feira (14). Os imuni-
zantes chegaram em um 
voo da Latam, por volta das 
13h50.

O lote estava previsto 
para chegar ao Espírito San-
to durante a madrugada, 
mas por questões logísticas, 
a entrega das doses  atra-
sou.

A lista prioritária para a 
vacinação das crianças de 5 
a 11 anos já foi denida pela 
Secretaria de Saúde do Espí-
rito Santo (Sesa) e publica-
da no Diário Ocial desta 
sexta-feira (14). As vacinas 
do primeiro lote serão desti-
nadas aos seguintes grupos: 

1) Indígenas e Quilombo-
las (5 a 11 anos);
2) Crianças com deciên-
cias permanentes;
3) Crianças com comorbi-
dades com Laudo Médi-
co;
4) Crianças com 11 anos.

REGRAS PARA 
VACINAÇÃO DE 

CRIANÇAS NO ES 
TAMBÉM SÃO 

DEFINIDAS
A vacinação em crianças 

será administrada com a P-
zer de uso pediátrico, dife-
rente das doses aplicadas na 
população acima dos 12 
anos. O imunizante contra a 
covid-19 não deverá ser apli-
cado com outras vacinas do 
calendário infantil. A reco-
mendação é que tenha um 
prazo de 15 dias.

As crianças que comple-
tarem 12 anos entre a primei-
ra e a segunda dose, devem 
permanecer com a dose pe-
diátrica da vacina Pzer. O 
intervalo entre a primeira e 
segunda dose para este pú-
blico deverá ser de 8 sema-
nas, considerando que estu-
dos em adultos demonstra-
ram haver uma melhor res-
posta imunológica, com mai-
ores títulos de anticorpos 
neutralizantes, em intervalos 
superiores a três semanas.

Os prossionais de saúde, 
antes da aplicação da vacina, 
devem informar ao responsá-
vel que acompanha a criança 
que se trata da vacina contra a 
covid-19 em frasco na cor 
laranja e os principais sinto-
mas e reações esperados após 
a vacinação. Devem mostrar 
também a seringa a ser utili-
zada (1 mL) e o volume a ser 
aplicado (0,2mL).TODAS AS CIDADES DO ES TÊM RISCO

BAIXO PARA COVID-19; GOVERNO ELIMINA
CLASSIFICAÇÃO DE 'RISCO MUITO BAIXO’

risco da Covid-19, que terá 
vigência desta segunda (17) 
até o próximo domingo (23).

Assim como no mapa de 
risco anterior, todas as cida-
des permanecem classica-
das em risco baixo para o 
coronavírus. Não há cidades 
em riscos extremo, alto ou 
moderado.

Governo elimina 'risco 
muito baixo' da matriz

Desde o início de novem-
bro de 2021, uma nova ma-

triz de risco passou a valer 
em todo o Espírito Santo 
para avaliar o potencial de 
transmissão da Covid-19. 
Com a mudança, além das 
classicações já existentes 
(risco baixo, moderado, alto 
e extremo) as cidades, divi-
didas em microrregiões, po-
deriam ser avaliadas ainda 
como a classicação de 
risco muito baixo.

No entanto, nesta sexta-
feira, o governador Renato 

Casagrande (PSB) anunciou 
a suspensão da classicação 
de risco muito baixo.

A eliminação desse índice 
ocorre em função do aumen-
to do número de casos de 
Covid-19 no estado, que 
vem sendo registrado nos 
últimos dias. Somente nesta 
sexta, foram contabilizados 
mais de quatro mil novos 
casos de infecção pelo vírus. 
Na última segunda-feira 
(10) foram quase 7 mil no-
vos casos.

"Nós só podemos ter re-
gião de risco muito baixo se 
tivermos a doença em que-
da. Como estamos com as-
censão do contágio, vamos 
suspender essa classicação 
da matriz", explicou Casa-
grande.

O governador ainda pon-
tuou que esse tipo de classi-
cação "não condiz com a 
realidade" do momento.

Até o momento, nenhuma 
região do Espírito Santo con-
seguiu atingir a meta de vaci-
nação de adolescentes, adul-
tos e doses de reforço para 
ser avaliada em risco muito 
baixo.

Crianças de 5 a 11 anos indígenas, quilombolas, com 
deficiências permanentes e com comorbidades serão as 
primeiras a receber a vacina no Estado.

zer/BioNTech) de uso pe-
diátrico. A vacina Comir-
naty Covid-19 não deverá 
ser administrada de forma 
concomitante a outras vaci-
nas do calendário infantil, 
por precaução, é recomen-
dado um intervalo de 15 di-
as.
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SÃO MATEUS – Na se-
gunda sessão plenária de 
2022, a Câmara de São Mate-
us aprovou 19 indicações de 
obras e serviços, ao Poder 
Executivo. Todas as propos-
tas foram aprovadas por una-
nimidade na sessão de terça-
feira, 11 de janeiro.

O vereador Adeci de Sena 
focou no Distrito de Nativo 
de Barra Nova, ao indicar o 
retorno de maquinário muni-
cipal para atendimento a 
agricultores e também para 
manutenção de estradas vici-
nais e outros serviços.

Carlinho Simião, por sua 
vez, reiterou o pedido para 
construção de um centro de 
vivência da terceira idade e 
um centro de educação in-
fantil no local onde havia a 
quadra do clube Apolo, no 
Bairro de Fátima (Ideal).

Primeira-secretária da 
Câmara, a vereadora Ciety 
Cerqueira indicou benefíci-
os para o Distrito de Nestor 
Gomes, com aquisição de 
um trator cortador de gra-
ma, para manutenção de 
campos de futebol em toda a 
Região dos Quilômetros, e 
de um secador de café, para 
atendimento à Associação 
de Agricultores Familiares 
da Comunidade São Bento e 
outras, no Córrego Boa Vis-
ta.

O foco do vereador Cris-
tiano Balanga, líder do Pre-
feito na Câmara, foi a ilumi-

VEREADORES REFORÇAM INDICAÇÕES
DE OBRAS E SERVIÇOS EM BAIRROS
E COMUNIDADES RURAIS

Com uma Mesa Diretora que preza pela harmonia entre os poderes, a Câmara de 
São Mateus inicia 2022 com muito trabalho e indicando obras e serviços para o 
bem-estar da população mateense.

nação pública. Ele reforçou 
a indicação para término das 
obras de iluminação no tre-
cho rodoviário (BR-101) 
entre os bairros São Benedi-
to (Rodocon) e Esplanada 
(Seac). A outra indicação foi 
para extensão de rede elétri-
ca, com instalação de postes 
com luminárias, na Avenida 
Barão do Timbohy e na Rua 
Américo Silvares, no Bairro 
Nova São Mateus.

O segundo secretário De-
lermano Suim indicou obras 
de pavimentação com blo-
quetes nas ruas Elcia Tosca-
no e Arnaldo Bastos, no Bair-
ro Jaqueline.

Em benefício do Bairro 
Litorâneo, o vereador Gilton 
Gomes apresentou indica-

ção para limpeza do pátio da 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Vereador Lau-
rindo Samaritano.

A Vila de Itauninhas rece-
beu atenção especial do vere-
ador Isael Aguilar, que indi-
cou a perfuração de um poço 
artesiano para abastecimen-
to da comunidade e também 
reforma e ampliação do pré-
dio do Ceim Pingo de Gente.

Em duas indicações, o 
vice-presidente Kacio Men-
des defendeu a pavimenta-
ção da Rua Maria Eliza Ri-
os, no Bairro Ayrton Senna, 
e a realização de estudos 
para construção de uma ex-
t e n s ã o  d o  P r o n t o -
Atendimento ao Cidadão 
(PAC) em Guriri.

O vereador Lailson da 
Aroeira focou na zona oeste 
da Cidade. Ele indicou repa-
ros e pintura de ciclovia na 
Avenida Dom José Dalvit, 
no trecho entre os bairros 
Santo Antônio e Aroeira. 
Defendeu ainda a pavimen-
tação das ruas Acácio de Oli-
veira Campos e Santa Rita, 
situadas nas proximidades 
da Escola Marizete Venân-
cio do Nascimento e do Ce-
im Brilho do Saber, no Bair-
ro São Miguel.

O presidente Paulo Fun-
dão destinou, mais uma vez, 
duas indicações ao balneário 
de Guriri, para conclusão do 
calçamento, no lado sul, das 
ruas Conceição da Barra e 
Oldemar Faria Santos.

SÃO MATEUS – Que 
comecem os Jogos de Ve-
rão 2022 de Guriri! As 
inscrições deste primeiro 
nal de semana de com-
petições já nalizaram e 
as disputas acontecem 
neste sábado e domingo 
(15 e 16) na Arena da Ilha, 
instalada próxima à Cape-
linha. A realização é da 
Prefeitura de São Mateus, 
com o apoio da iniciativa 
privada.

As atividades iniciam a 
partir das 8h. No sábado 
(15) haverá as competi-
ções de Altinha e Futme-
sa. No domingo (16) os 
competidores disputam 
quem é o melhor na Redi-
nha. A Secretaria Munici-

Jogos de Verão 2022:
competições iniciam
neste sábado na
arena da Ilha

pal de Esportes, Lazer e 
Juventude também pro-
gramou atividades para 
animar o público presente: 
haverá Fitdance (no sába-
do) e Ginástica Aeróbica 
(no domingo), que serão 
iniciadas sempre às 16h.

PRÓXIMA SEMANA
No nal de semana 

seguinte haverá competi-
ções de Futevôlei e Volei-
bol. As inscrições estarão 
abertas de segunda a quin-
ta-feira (17 a 20), e podem 
ser feitas pelo e-mail: es-
portes@saomateus.es. 
gov.br e pelos telefones: 
(27) 99918-7515 / (27) 
99922-0504 (Futevôlei) e 
(27) 99686-2961 (Vôlei).

CONFIRA OS COMPETIDORES 
INSCRITOS

ALTINHA
01- Manoel e Otávio / Ulices e Julia Moreira
02- Bruno Santiago e Bernardo Cesana/ Victor Hugo e 
Heloisa Sasso
03- João Pedrosa e Marcelo Boa / Sandoval e Ana Cris-
tina Rondelli
04- Gabriel Leal e Mohab de Oliveira/ Arhtur Barbosa 
e Isabela Machado
05- Isac Francisco e Daniel Neto/ Jó Melo e Ana De Me-
lo
06- Barra Alta
 
FUTMESA
01- Bruno Santiago e Bernardo Cesana 
02- William Souza e Victor Hugo
03- Ricardo de Almeida e Joao Pedro 
04- Mateus Dias e Caio Cruz
05- João Gabriel e Leonardo Moreira
06- Jefinho e Daniel
07- Darckson e Alixi

REDINHA
1- Ricardo e Ronald  
2- Gabriel Nery e Claudinho 
3- Madalena e MR  
4- Andricksson e Polegar  
5- Dedé e Caliari   
6- Samuel e Jean   
7- Mateus e Kayo   
8- Bruno e Farry   
9- Luan e João Pedro  
10- JP e Daniel   
11- Lucas e Ryan
12- Max e Romario
13- Maycon e Luan
14- Rhayfran e César
15- Gustavo e Adam 
16- Carlos Henrique e Lorenzo 
17- Dinho e Pablo 
18- Igor e Vitor Hugo 
19- Pedrosa e Thiago 
20- João marcos e Narizinho 
21- Abrão e Izaque 
22- Romário e Vinícius

LINHARES – A cheia do 
Rio Doce, em Linhares, cida-
de localizada na região Norte 
do Estado, atingiu a fazenda 
experimental do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper) nesta quinta-
feira (13). O local teve as 
plantações de café, pimenta e 
cacau destruídas pelo volu-

RIO DOCE: CHEIA ATINGE PLANTAÇÕES
E PESQUISAS DO INCAPER EM LINHARES

A enchente também afetou as pesquisas realizadas pelo Incaper na região. Os oito 
laboratórios, que ficam na parte superior do terreno, foram alcançados pela inun-
dação e pode ter destruído os estudos.

As atividades iniciam a partir das 8h. No sábado 
(15) haverá as competições de Altinha e Futmesa.

me de água. (Veja as imagens 
no nal da página).

A enchente também afetou 
as pesquisas realizadas pelo 
Incaper na região. Os oito 
laboratórios, que cam na 
parte superior do terreno, 
foram alcançados pela inun-
dação e pode ter destruído os 
estudos. A grande área alaga-
da também margeia o trecho 

da BR 101 na cidade, entre o 
posto da PRF e a ponte que dá 
acesso à Linhares, o que pro-
voca também surpresa entre 
os motoristas que passam 
pelo trecho.

Segundo o diretor do Inca-
per Otaciano Neto, a dimen-
são total das perdas só pode-
rão ser calculada depois das 
águas baixarem. “Vamos ter 

que reiniciar tudo novamen-
te, o momento é aguardar 
para fazermos a análise de 
tudo”, armou.

Os espaços de pesquisa 
são: análise de solos topato-
logia, entomologia, controle 
biológico, sementes cultura 
de tecidos e células vegetais, 
biologia molecular e siolo-
gia vegetal.

CHEIA DO RIO DOCE
O nível do Rio Doce atinge 

cidades do Sul e Noroeste do 
Espírito Santo desde o inicio 
dessa semana. A cota de inun-
dação foi ultrapassada nas 
cidades cortadas pelo rio, co-
mo Baixo Guandu, Colatina e 
Linhares, onde nesta quinta-
feira (13), chegou a 5,79 me-
tros, e está com 3 metros a 
mais do aceitável na região. Já 
em Colatina, que também te-
ve problemas com a cheia, a 
medição apontou 7,72 metros 
nesta tarde. No momento ma-
is crítico das chuvas em todo o 
Estado, o número de desbarri-
gados e desalojados passou 
dos 1.700.



Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100
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Veículo roubado
em São Mateus é
recuperado
no Sul da Bahia

SÃO MATEUS – Uma 
ação conjunta da Polícia 
Rodoviária Federal e da 
Polícia Militar da Bahia 
resultou na recuperação de 
um veículo VW/Gol que 
fora roubado no dia anterior 
(06) em São Mateus, no 
Norte do Espírito Santo.

O agrante aconteceu na 
altura do quilômetro 887 da 
BR 101, em trecho do muni-
cípio de Teixeira de Freitas.

As equipes realizavam 
scalização na rodovia 
quando deram ordem de 
parada ao veículo, conduzi-
do por um homem de 22 
anos.

Durante os procedimen-
tos de abordagem e após 
pesquisa aos sistemas de 

segurança, os policiais cons-
tataram registro de roubo 
para o Gol e conrmaram 
que o carro fora tomado de 
assalto no dia anterior 
(06/01), conforme um Bole-
tim de Ocorrência registra-
do em São Mateus (ES).

Questionado, o motorista 
relatou que pegou o carro 
emprestado de um amigo e 
pretendia visitar parentes 
em Teixeira de Freitas. Ele 
estava acompanhado da na-
morada de 19 anos de idade.

O veículo apreendido e o 
preso na ocorrência foram 
apresentados na Delegacia de 
Polícia Judiciária, para os pro-
cedimentos cabíveis, pelo 
crime previsto no art. 180 
(receptação) do Código Penal.

Crianças de 5 a 11 anos indígenas, quilombolas, com 
deficiências permanentes e com comorbidades serão as 
primeiras a receber a vacina no Estado.

SÃO MATEUS – Nesta 
quarta-feira (12) completou 
um ano da morte de Ana Lui-
sa Ferreira Marcelino, de 10 
anos. A menina morreu após 
ter sido atendida por um fal-
so médico no Hospital Esta-
dual Roberto Arnizaut Sil-
vares.

Nesta quarta-feira (12) 
completou um ano da morte 
de Ana Luisa Ferreira Mar-
celino, de 10 anos. A menina 
morreu após ter sido atendi-
da por um falso médico no 
Hospital Estadual Roberto 
Arnizaut Silvares, que ca 
em São Mateus. Uma mani-
festação reuniu amigos e 
familiares, que cobram jus-
tiça. Balões e faixas foram 
pregados ao longo da orla de 
Guriri, local em que a meni-
na gostava de frequentar, e 
região escolhida para a mani-
festação acontecer. 

A ação começou por volta 
das 9h da manhã, quando 
foram realizados um culto e 
orações. A mãe da criança, 
Alessandra Marcelino, disse 
que essa foi a forma encon-
trada para mostrar para as 
autoridades que a família, 
que também é de São Mate-
us não vai parar de cobrar 
uma resposta sobre o que 
aconteceu com a criança. 
Segundo a mãe, até hoje não 
houve nenhuma resposta 
por parte do hospital e da 
Justiça.

No dia 11 de janeiro do 
ano passado, Ana Luisa co-
meçou a ter episódios de 
vômito e a car pálida. A 
mãe, preocupada, levou a 
lha para o hospital. Lá, 
segundo Alessandra, elas 
foram atendidas por Leonar-
do Luz Moreira. Um medi-
camento foi prescrito e apli-
cado na veia da criança. Lo-

A menina morreu após ter sido atendida por um falso médico no Hospital Estadual 
Roberto Arnizaut Silvares.

go em seguida, a menina 
começou a passar muito 
mal, teve complicações e 
veio a óbito. Na época, o cor-
po foi levado para o Serviço 
de Vericação de Óbitos, 
que ca em Vitória. Na certi-
dão de óbito consta que a 
morte se deu por gastroente-
rite viral.

Em agosto de 2021, Leo-
nardo Luz Moreira, médico 
que atendeu a menina, foi 
preso pela Polícia Federal 
durante uma operação volta-
da ao combate de prática 
ilegal da Medicina. Ele foi 
apontado como falso médi-
co.

As investigações apon-
tam que Leonardo Luz More-
ira, preso em São Mateus, se 
matriculou em uma faculda-
de de Medicina na Bolívia, 
onde estudou por um semes-
tre. Posteriormente, solici-
tou transferência para uma 
faculdade brasileira e adul-

terou os registros para que 
fossem computados, ao in-
vés de seis meses, quatro 
anos de estudo. Ainda de 
acordo com as investiga-
ções, o falso médico foi con-
tratado por diversas prefei-
turas da região Norte capi-
xaba e também pelo governo 
do Estado.

Assim que soube da pri-
são do falso médico, Ales-
sandra diz ter sentido muita 
revolta. “Na época, quando 
o falso médico disse que 
minha lha havia parado, 
eu sabia que tinha algo erra-
do. Mas, nunca imaginei 
que seria isso, imaginei que 
era erro médico”, armou 
ela.

Alessandra contou tam-
bém que, logo após a prisão 
do falso médico, no dia 28 
de setembro do ano passado, 
foi feita uma manifestação 
em frente ao Hospital Ro-
berto Silvares cobrando 

uma resposta. Depois disso, 
foram realizadas duas reu-
niões com a direção.

“Eu z uma solicitação de 
sindicância ao hospital para 
apurar as causas da morte da 
minha lha. No momento 
me foi garantido, por parte 
da direção, que haveria uma 
investigação interna. Mas 
até agora não recebi nenhu-
ma resposta”, explicou a 
mãe.

A mãe continua aguar-
dando uma resposta. “Só 
vou conseguir ter um pouco 
de sossego quando eu tiver 
resposta. Preciso que todas 
as irregularidades sejam apu-
radas. Quando minha lha 
parou, ela foi para uma sala, 
lá não havia medicamento, 
não tinha equipamento. Tu-
do eles tinham que ir em ou-
tro local para buscar. Eu que-
ria saber por quê em uma 
UTI não havia equipamen-
to”, questionou.

FAMÍLIA PROTESTA CONTRA FALSO MÉDICO,
UMA ANO APÓS MORTE DE CRIANÇA

SÃO MATEUS – Um 
homem foi preso em a-
grante após atear fogo em 
uma área de proteção ambi-
ental na localidade de Córre-
go da Bica, em São Mateus, 
no Norte do Espírito Santo. 
Segundo o Corpo de Bom-
beiros, a equipe foi acionada 
para combater um suposto 
incêndio em vegetação. No 
local, os Bombeiros perce-

HOMEM É PRESO AO SER FLAGRADO ATEANDO
FOGO EM ÁREA DE MATA EM SÃO MATEUS

beram que homem estava 
provocando vários focos de 
incêndio na área de preser-
vação ambiental. Diante do 
agrante, o Corpo de Bom-
beiros acionou a Polícia Mili-
tar Ambiental. A PM infor-
mou que a região onde acon-
teceu o crime é uma área de 
mata de atlântica.

O suspeito foi detido em 
agrante por provocar in-
cêndio em mata e conduzido 
para a Delegacia Regional 
de São Mateus. Em nota, a 
Polícia Civil informou que 
foi “arbitrada ança pela 
autoridade policial que não 
foi recolhida e o suspeito foi 
encaminhado ao sistema 
prisional”.

Também por nota, o Cor-
po Bombeiros lembrou que 
“causar incêndio é crime! 
Prejudica a saúde e o meio 
ambiente, além de contribu-
ir para acidentes e destrui-
ção de bens”.

No local, os Bombeiros perceberam que homem estava pro-
vocando vários focos de incêndio na área de preservação 
ambiental.

Prefeitura abre
inscrições de Processo
Seletivo para a educação

SÃO MATEUS – A 
Prefeitura de São Mateus, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) divulgou o edital 
do Processo Seletivo para 
a contratação e formação 
de cadastro de reserva, 
em regime de designação 
temporária. As inscrições 
serão realizadas exclusi-
v a m e n t e  p e l o  s i t e 
www.processoseletivo.-
saomateus.es.gov.br, en-
tre os dias 17 a 19 de jane-
iro.

O Processo Seletivo 
será realizado por meio 
das etapas de: inscrição, 
chamada e comprovação 
de títulos para a formali-
zação do contrato. O can-
didato precisa ler atenta-
mente o edital e as etapas 
de inscrição e chamada 
serão totalmente infor-
matizadas e, é de exclusi-
va responsabilidade do 
candidato o acompanha-
mento de todas as publi-
cações relativas ao Pro-
cesso Seletivo no site da 
Prefeitura de São Mateus.

VAGAS
DISPONÍVEIS

São ofertadas vagas 
para prossionais do ma-
gistério, habilitados e não 
habilitados, para a função 
de professor regente de 
classe, pedagogo, coorde-
nador de turno, professor 
A e B, atendimento educa-
cional especializado, pro-
fessor de libras/instrutor 
de libras, tradutor e intér-
prete de libras (nível supe-
rior e médio) e auxiliar de 
educação infantil. 

Também há vagas para 
cuidador, secretário esco-
lar, psicólogo, motorista 
de transporte escolar, mo-
nitor de transporte escolar 
e nutricionista para atua-
ção na SME e nas diversas 
Unidades Escolares: Esco-
las de Ensino Fundamen-
tal, Centros de Educação 
Infantil, Escolas com Peda-
gogia da Alternância: 
Escolas Comunitárias Ru-
rais e Escolas de Assenta-
mento, do Município de 
São Mateus.



www.FANOTICIAS.com.br6 Sábado, 15 de janeiro de 2022

Quem não se lembra do 
lme "Apocalypse Now", 
um clássico dirigido por 
Francis Ford Coppola re-
tratando a Guerra do Viet-
nã? Nela, o exército norte-
americano lutou ferozmen-
te durante dez longos anos, 
perdendo 58.198 soldados. 
Enquanto isso, só no ano 
de 2003, o pacíco Brasil 
perdeu 51.043 lhos assas-
sinados pelas suas ruas.

Há também a Segunda 
Guerra Mundial, reputada 
o maior conito da histó-
ria. Nesta guerra, que du-
rou uns cinco anos, os Esta-
dos Unidos perderam 
291.557 soldados em com-
bate. Enquanto isso, entre 
2002 e 2006, 243.232 bra-
sileiros morreram assassi-
nados em nossas cidades.

E que dizermos da Pri-
meira Guerra Mundial? 
Em uns quatro anos de con-
ito, 53.402 soldados 
norte-americanos foram 
mortos  em combate. 
Enquanto isso, só no ano 
de 2005, a população bra-
sileira assistiu a 47.578 
homicídios!

Veriquei quantos sol-
dados norte-americanos 
morreram em combate na 
Guerra do México, Guerra 
Hispano-Americana, I Gu-
erra Mundial, II Guerra 
Mundial, Guerra da Co-
réia, Guerra do Vietnã, Gu-
erra do Golfo, Guerra do 
Iraque e Guerra do Afega-
nistão. Cheguei a 666.056 
baixas ao término de uns 
34 anos de batalhas terrí-
veis. Enquanto isso, em 

Coluna
do Pedro

APOCALYPSE NOW!
apenas 16 anos (1990 a 
2006), 697.668 civis brasi-
leiros morreram assassina-
dos no Brasil.

Constatei algo assusta-
dor: o Exército dos EUA, 
em guerra, perde uma mé-
dia de 53,67 soldados por 
dia. Já o Brasil, em paz, 
perde 119,46 habitantes 
assassinados por dia - mais 
do que o dobro!

Descobri que nos cerca 
de cinco anos da Segunda 
Guerra Mundial, a pior de 
todos os tempos, o número 
de soldados mortos em 
combate dos exércitos da 
Bélgica, Bulgária, Canadá, 
Tchecoslováquia, Dina-
marca, Grécia, Holanda, 
Noruega, Austrália, Índia, 
Nova Zelândia e África do 
Sul  somados  fo i  de 
166.914. Nós não precisa-
mos de cinco anos de guer-
ra para tanto - só entre 
2000 e 2003 assassinamos 
193.925 compatriotas!

Durante aqueles cinco 
anos de guerra a França, 
invadida pelos nazistas, 
perdeu 201.568 soldados. 
A Itália, sob Mussolini, 
149.496. E o Brasil, duran-
te cinco anos de paz e sos-
sego (2001 a 2005), viu 
serem brutalmente assassi-
nados 244.471 civis.

Escrevi as linhas acima 
em 2009. Mês passado li 
nos jornais que o Brasil 
registrou mais mortes vio-
lentas entre 2011 e 2015 
que a Síria, um país em 
guerra. Que vergonha, ins-
tituições brasileiras! Que 
vergonha!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

COLATINA – Um ho-
mem morreu soterrado 
após o desabamento de um 
barranco durante a execu-
ção de uma obra em uma 
rede de esgoto no bairro 
São Judas Tadeu, em Cola-
tina, Noroeste do Espírito 
Santo. 

Além dele, outro homem 

VITÓRIA – Fazer o bem 
faz muito bem, não é? Ima-
gine, então, como deve ser 
graticante ajudar o outro 
duas vezes e ao mesmo tem-
po. É o que faz o médico Vi-
nicius Cunha Fagundes de 
34 anos. Além de cuidar dos 
pacientes na Unidade de Te-
rapia  Intensiva (UTI), ele 
também toca violino para 
que as crianças e seus pais se 
sintam melhores.   

Formado há três anos e, 
atualmente, no Hospital 
Infantil de Cachoeiro de Ita-
pemirim, no Sul do Espírito 
Santo, o médico está conclu-
indo a residência em pedia-
tria. Ele disse que, ainda na 
faculdade, descobriu que 
poderia aliar duas grandes 
paixões: a música e cuidar 
de seus pacientes. 

"Eu toco violino há 15 
anos e, nos dois últimos anos 
de faculdade, durante o in-
ternato, comecei a levar o 
instrumento para o hospital. 
A minha intenção era levar 
os benefícios da música para 
as pessoas, deixá-las mais 
felizes, ajudar a melhorar a 
qualidade de vida. Percebi 
que isso realmente estava 
acontecendo e continuei", 
contou ele.  

A MÚSICA NOS 
APROXIMA

Além de proporcionar 
felicidade, o médico disse 

MÉDICO TOCA VIOLINO PARA ACALMAR
CRIANÇAS INTERNADAS EM UTI

A intenção do profissional é levar os benefícios da música para as pessoas, deixá-
las mais felizes e ajudar a melhorar a qualidade de vida.

que as músicas acalmam as 
crianças e seus pais, muitas 
vezes, em momentos bem 
difíceis. 

"Pelo menos uma vez por 
mês, eu toco para tentar acal-
mar os pacientes e suas famí-
lias. Os pais relatam que as 
crianças mudam, algumas 
reagem melhor ao tratamen-
to e percebo que há uma 
grande proximidade entre o 
prossional de saúde e o 
paciente. A música nos apro-
xima. Todo esse processo 

me deixa muito feliz, me 
sinto graticado". 

MEMÓRIAS AFETIVAS
Quanto à trilha sonora, 

Fagundes sempre tenta sa-
ber o que as famílias ou o 
paciente gostam. Ele procu-
ra canções que a criança já 
conhece e gosta. "Busco pe-
lo bem-estar deles. Então, 
meu objetivo é apresentar as 
músicas que resgatam me-
mórias afetivas, memórias 
agradáveis. Além disso, 

quando a família permite, 
toco músicas cristãs tam-
bém".         

Quando leva o violino 
para o hospital, o médico 
toca para 12 crianças que 
estão na UTI e 20 pacientes 
na UTI Neonatal (local onde 
cam bebês prematuros ou 
que precisam de atenção 
especial ao nascer), além 
das gestantes e puérperas 
(mulheres que acabaram de 
dar à luz) que estão no Hos-
pital Infantil de Cachoeiro.

HOMEM MORRE SOTERRADO APÓS BARRANCO
DESABAR EM OBRA DE ESGOTO EM COLATINA

foi atingido e socorrido pe-
lo Corpo de Bombeiros. 

O acidente aconteceu 
nesta sexta-feira (14). Os 
dois trabalhavam para uma 
empresa terceirizada que 
foi contratada pelo Serviço 
Colatinense de Saneamen-
to Ambiental (Sanear) para 
realizar obras na rede de 

esgoto da região. 
O Sanear divulgou uma 

nota em que lamenta a mor-
te do servidor e arma que 
está prestando assistência 

junto à família, além de 
acompanhar o atendimen-
to médico da vítima resga-
tada, que receberá toda as-
sistência necessária.
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Além da vítima fatal, outro funcionário foi atingido 
mas conseguiu ser socorrido ainda com vida pelo Cor-
po de Bombeiros.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A APRUNG – Associação de Produtores Rurais do Distrito de Nestor Gomes, CNPJ 31.789.050/0001-
23, sediada na Rodovia BR 381 Miguel Curry Carneiro, S/N, Nestor Gomes, KM 41, São Mateus – ES, 
convida a todos os associados da mesma, para a assembleia geral ordinária de ELEIÇÃO E POSSE da 
entidade, a se realizar no dia 24/01/2022, com inicio as 18:30horas em primeira convocação com 
presença no mínimo de 2/3 dos associados, e, às 19horas em segunda convocação com qualquer núme-
ro de sócios presentes, na sede social da APRUNG. Desta forma se convoca todos os sócios para deli-
berarem sobre os seguintes assuntos da ordem do dia. 1) Eleição e posse de diretoria. 2) Eleição e pos-
se do conselho scal. São Mateus – ES, 11 de janeiro de 2022. Leandro Carlos Soares presidente da 
APRUNG

COMUNICADO
Centro de Diagnósticos Mileri e Mendonça LTDA, torna público que obteve da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de São Mateus/ES, através do processo n° 024488/2021, a Licença Ambiental de 
Regularização -  LAR/SEMMA/SM/N° 001/2022/CLASSE II, para atividade de laboratório de aná-
lises clínicas, na localidade Rua Emerlino Carneiro Sobrinho, n° 203, Ideal, São Mateus/ES.
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COMUNICADO GEM TICHE LTDA ME, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de 
TERRAPLENA
Meio Ambiente de São Mateus-ES, através do processo Municipal nº 024638/2021, Licença 
de Instalação n° 15/2021/CLASSE III, para a atividade de terraplanagem, localizado na 
Avenida Industrial Sterwesson Bigossi de Oliveira, SN, São Benedito, São Mateus-ES. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, torna público que requereu da Secreta-

COMUNICADO
URESERRA 

ria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus-ES, através do processo Municipal nº 
05852/2020, renovação da Licença de Instalação para a atividade de reciclagem e/ou 
recuperação de resíduos sólidos triados, não perigosos, localizado na Avenida B, Loteamen-
to Industrial, São Benedito, São Mateus-ES. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA”, torna público que Obteve da Secretaria Muni-

COMUNICADO
“KIRMSE 

cipal de Meio Ambiente de São Mateus - SEMMA, através do Processo nº 6078/2021, a 
Licença Ambiental de Regularização - LAR, para Fabricação de peças, ornatos, estruturas e 
pré-moldados na localidade de Rua São Domingos do Norte, n° 392, Bairro Ayrton Senna, 
São Mateus – ES. 
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