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SÃO MATEUS – Ao 
reiterar os agradecimentos 
ao governador Renato Casa-
grande pelos novos investi-
mentos programados para 
São Mateus, o presidente da 
Câmara Municipal, verea-
dor Paulo Fundão, chamou 
a atenção para a urgência da 
conclusão das intervenções 
de duplicação da Rodovia 
Othovarino Duarte Santos, 
de acesso ao balneário de 
Guriri. “Os congestiona-
mentos estão acima dos limi-
tes. Não é crível que não 
possamos priorizar o térmi-
no da Rodovia Othovarino 
Duarte Santos” – comentou 
o vereador, em discurso na 
terceira sessão ordinária do 
ano legislativo, presidida 
por ele mesmo na terça-
feira (18/01).

No mesmo pronuncia-
mento, o vereador presiden-
te voltou a conclamar a 
união de todos para solucio-
nar os problemas que atin-
gem o sistema de abasteci-
mento de água potável no 
Município. Com objetivida-
de, defendeu desapropria-
ção para uso público do com-
plexo da Suzano no Bairro 
Santo Antônio e ainda aler-
tou a população para a esca-
lada da covid em São Mate-
us, no Estado e no País.

Na questão da duplicação 
da rodovia de Guriri, que, 
com seus gargalos, virou 
grande dor de cabeça em 
São Mateus, Paulo Fundão 
explicou que a defesa da 
prioridade é um alerta, a 
título de contribuição, ao 
governador e a sua equipe 
de governo. O presidente da 
Câmara voltou a agradecer 

PAULO FUNDÃO PEDE PRIORIDADE A
CASAGRANDE PARA CONCLUSÃO DA
DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DE GURIRI

a licitação para o contorno 
de São Mateus, “uma gran-
de e importante obra”, mas 
pediu abertura de outra fren-
te de trabalho para melhorar 
e oferecer segurança na in-
terligação viária entre o cen-
tro da Cidade e Guriri.

“Devemos priorizar aqui-
lo que justamente tem inco-
modado aos mateenses e a 
todos os turistas que vêm 
para a nossa querida Praia 
de Guriri. Fica o nosso aler-
ta que a prioridade é a dupli-
cação da Rodovia Othovari-
no Duarte Santos” – disse.

SOLUÇÃO PARA
ÁGUA POTÁVEL

Outro entrave na vida dos 
mateenses, que sofrem com 
a ameaça permanente de 
desabastecimento de água 

potável, também foi lem-
brado pelo presidente da 
Câmara Municipal. “Preci-
samos a qualquer custo en-
contrar uma solução para a 
questão da água em São Ma-
teus”.

Paulo Fundão lembrou 
que o próprio governador 
Renato Casagrande já disse 
com toda ênfase que, sem 
resolver a questão da água, 
não haverá o desenvolvi-
mento almejado por todos 
os mateenses. 

Por isso, o vereador pre-
sidente disse que já enco-
mendou à assessoria jurídi-
ca um estudo que possibilite 
evitar a proliferação de lote-
amentos na Cidade enquan-
to não se resolver a questão 
da água. “Cada dia apare-
cem mais loteamentos. Se 
não temos água para quem 
já ocupa as suas casas, co-
mo vamos autorizar mais 
loteamentos? Vamos ampli-
ar ainda mais este proble-
ma?” – argumentou.

GRECA PARA TODOS
No terceiro tema aborda-

do, recordando uma bandei-
ra de luta que o acompanha 
desde 2016, Paulo Fundão 
propôs a utilização dos imó-
veis da Suzano (antiga Ara-
cruz Celulose) no Bairro 
Santo Antônio para abrigar 
o Centro Administrativo da 

Prefeitura e também um 
complexo educacional e 
esportivo para os morado-
res da zona oeste da Cidade.

Ele lembrou que, além 
dos prédios que abrigam 
atualmente a Câmara Muni-
cipal (que brevemente esta-
rá de volta ao Centro) e o 
Senai, há também a ampla 
estrutura que pertencia ao 
antigo Greca, com campo 
de futebol, quadras e giná-
sio poliesportivo, abando-
nados há mais de 10 anos.

“A Aracruz Celulose, que 
depois virou Fibria e agora é 
Suzano, deixou um grande 
décit social em nossa Cida-
de. Poderia agora, para ame-
nizar esse décit, doar toda 
essa área para o Município” 
– argumentou o presidente 
da Câmara Municipal. Ele 
defendeu inclusive o desen-
volvimento de ações, nesse 
complexo, “para tirar nos-
sos adolescentes e jovens da 
ociosidade e das drogas”. 

COVID EM 
CRESCIMENTO 

VERTICAL
“Não podemos, de forma 

alguma, esquecer que a pan-
demia é letal”. Com essa 
advertência, o vereador Pau-
lo Fundão conclamou os 
mateenses a buscarem a va-
cina contra a covid-19. A 
preocupação aumenta espe-
cialmente com o crescimen-
to vertical do número de 
casos da doença provocada 
pelo vírus Sars-Cov-2, nos 
últimos dias, afetando in-
clusive as equipes de aten-
dimento de saúde.

Embora o número de mor-
tes esteja menor com o avan-
ço da vacinação, São Mate-
us registra neste início de 
ano números recordes de 
contaminados. “E essa situ-
ação atual pode levar a aten-
ção básica ao colapso”, com-
pleta o presidente da Câma-
ra.

“Precisamos fazer um 
alerta a toda a sociedade 
mateense: aquele que não 
vacinou, vacine. Precisa-
mos vacinar: a primeira do-
se, a segunda, a dose de re-
forço” – convocou. “A co-
vid tem levado muitas famí-
lias a perderem os seus en-
tes queridos”.

Investimentos
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criminosos
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Presidente da Câmara de São Mateus, vereador Paulo 
Fundão: “Os congestionamentos estão acima dos li-
mites”.

Leitor na Folha

Por Luiz
Henrique Stanger

Os incêndios provocados 
em municípios do norte do 
Espírito são uma prática 
antiga que ora aparece com 
maior ou com menor inten-
sidade. No ano de 2021, ma-
is de 8 mil hectares de áreas 
de plantios orestais e de 
reservas nativas foram con-
sumidos por queimadas. 
Esse tipo de ocorrência é o 
mecanismo que inicia uma 
cadeia de ações que resul-
tam na degradação do meio 
ambiente, da economia local 
e na apropriação indevida de 
terras, com reexo na desva-
lorização de áreas, gerando 
insegurança imobiliária e 
afastando investidores.  

Esses incêndios colocam 
a biodiversidade em risco 
em locais onde o solo e a 
água são fonte de renda para 
muitas pessoas, além de abri-
go e caminho para espécies 
de animais. As maiores per-
das afetam justamente as 
populações em situação de 
vulnerabilidade social, ex-
ploradas por pessoas que se 
apropriam ilegalmente das 
áreas que são alvo de quei-
madas, abrindo caminho 
para invasões irregulares e 
venda de lotes sem qualquer 
garantia para quem compra.  

A responsabilidade social 
das empresas tem se somado 
ao dever dos órgãos públi-
cos de promover o desen-
volvimento, contemplando 

a geração de trabalho e ga-
rantia de moradia digna. A-
nal, é preciso impedir que 
famílias vivam em habita-
ções precárias fadadas à de-
sapropriação. A Suzano, 
uma das empresas mais atin-
gidas pelas queimadas e in-
vasões no norte do Espírito 
Santo, realiza ação social 
robusta para quebrar esse 
ciclo de vulnerabilidade. 
Até 2030, os programas de-
senvolvidos pela companhia 
almejam retirar 200 mil pes-
soas da linha de pobreza nas 
áreas de suas operações no 
país, o que inclui o norte do 
estado. 

Mas essa atuação carece 
de um ambiente de seguran-
ça jurídica que iniba ações 
que colocam em risco as 
operações da empresa e, 
consequentemente, a renda 
de milhares de famílias e o 
equilíbrio econômico de 
municípios. 

O Brasil possui enorme 
carência de moradia, infra-
estrutura e uma economia 
que precisa do setor privado 
para girar. Um ambiente 
saudável e seguro para in-
vestir e operar promove o 
desenvolvimento social sus-
tentável e impulsiona a arre-
cadação de impostos, que 
voltam para sociedade na 
forma de serviços e melhor 
qualidade de vida.  

*O autor é especialista em 
mercado imobiliário

Esses incêndios colocam a biodiversidade em risco 
em locais onde o solo e a água são fonte de renda 
para muitas pessoas, além de abrigo e caminho 
para espécies de animais.
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SÃO MATEUS – Três 
hospitais do Espírito Santo 
que integram a rede pública 
já estão com todos os leitos 
destinados a pacientes com a 
Covid-19 ocupados. Não há 
vagas de UTI e de enferma-
ria no Hospital Estadual Ro-
berto Arnizaut Silvares, em 
São Mateus; no Hospital e 
Maternidade São José, em 
Colatina e na Santa Casa de 
Misericórdia de Guaçuí.

De acordo com o Painel 
de Ocupação Hospitalar, 
atualizado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), o 
Hospital Maternidade São 
José nem sequer tem dispo-
nibilidade para atender paci-
entes acometidos por outras 
doenças: as 118 vagas, sen-
do 25 para casos do corona-
vírus, estão ocupadas.

A segunda situação mais 
grave é a da Santa Casa de 
Misericórdia de Guaçuí, no 
Sul do Estado, onde restam 
apenas três leitos de enfer-
maria para assistir quem não 
estiver com a Covid-19. Já 
no Hospital Estadual Rober-
to Arnizaut Silvares, na Re-
gião Norte, 41 vagas do mes-
mo tipo ainda estão disponí-
veis.

No total, o Espírito Santo 
tem 479 pessoas internadas 
na rede pública em decor-
rência da Covid-19 – sendo 
299 em leitos de UTI e 180 
em enfermarias. O número é 
o maior registrado desde o 
dia 4 de agosto do ano passa-
do e um reexo da quarta 
onda e da  explosão de casos 

VAGAS PARA PACIENTES COM COVID-19
ESGOTAM EM TRÊS HOSPITAIS DO ES

SÃO MATEUS – A Ilha 
de Guriri recebe a 2ª edição 
do Mega PitStop, um evento 
que oferece inspeção gratui-
ta para carros e motos, lava-
gem ecológica de graça para 
os 30 primeiros veículos, 
reparação com até 50% de 
desconto e educação no trân-
sito. Com entrada franca, 
acontece de sexta-feira (21) 
a domingo (23), no Lado 
Norte da Avenida Oceano 
Atlântico.

O Mega PitStop respeita-

Ocupação total acontece em centros de referência de São Mateus, Colatina e Guaçuí. 
Secretaria de Estado da Saúde garante haver possibilidade de expansão nas unida-
des.

registrada recentemente.
Na semana passada, o 

governador Renato Casa-
grande já havia alertado para 
o aumento das internações. 
No Estado, a quantidade de 
internados praticamente 
dobrou no intervalo de um 
mês. Ainda assim, ele ressal-
tou que a situação não se 
compara a outras vividas 
anteriormente.

Nesse sentido, o secretá-
rio de Estado da Saúde, Né-
sio Fernandes, também es-
clareceu que ainda há uma 
"capacidade importante" de 
expandir os leitos, tanto com 
hospitais particulares e -
lantrópicos, quanto na rede 
própria. Quando esgotada, 
ele adiantou que pode haver 
suspensão parcial das cirur-

gias eletivas
Vale lembrar que, durante 

a terceira onda da pandemia, 
no ano passado, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) che-
gou a ter 1.098 leitos de UTI 
e 1.099 leitos de enfermaria 
no Espírito Santo. Atual-
mente, essa é a "capacidade 
potencial" do Estado, ou 
seja, o número máximo de 
vagas que a rede pública esta-
dual pode alcançar.

76,89% DE OCUPAÇÃO
É o percentual de ocupa-

ção de leitos da rede pública 
destinados à pandemia no 
ES nesta quarta-feira (19). 
Considerando os "leitos po-
tenciais", esse índice cai pa-
ra 21,8%

A Sesa também lembrou 

2ª Vara Criminal
recebe inscrições para
estágio em Direito

SÃO MATEUS – A 2ª 
Vara Criminal de São Mate-
us está com inscrições aber-
tas para cadastro de reserva 
de estagiários de graduação 
em Direito. Poderão parti-
cipar da seleção estudantes 
regularmente matriculados 
a partir do 2º período, com 
frequência efetiva em insti-
tuição de ensino superior 
conveniada com o Tribunal 
de Justiça do Estado do 
Espírito Santo.

Os interessados devem 
encaminhar seus currículos 
até o dia 28/01 (sexta-feira) 

para o endereço eletrônico: 
2cr iminal-saomateus@ 
tjes.jus.br. No assunto do e-
mail deve constar “vaga de 
estágio” e os currículos tam-
bém devem conter endereço 
e telefone dos candidatos.

A carga horária do estágio 
será de 04 horas diárias. A 
bolsa recebida nesta modali-
dade de estágio é de R$ 
600,00, além de auxílio-
transporte no valor de R$ 
95,00.

Macrodesao: Agilidade 
e produtividade na presta-
ção jurisdicional.

MEGA PITSTOP PROMETE REVISÃO E LAVAGEM
GRATUITA PARA VEÍCULOS EM SÃO MATEUS

rá as regras de distancia-
mento social, controlando o 
número de pessoas no even-
to, liberando o acesso so-
mente para pessoas com más-
cara e disponibilizará álcool 
para higienização das mãos. 

Quem comparecer de car-
ro poderá vericar sistema 
de iluminação e itens obri-
gatórios que incluem chave 
de roda, macaco e triângulo 
e ainda freios, pneus, estepe, 
entre outros. Alguns dos ser-
viços oferecidos com preços 

mais em conta serão troca de 
pneus, alinhamento e balan-
ceamento, manutenção de 
ar-condicionado, troca de 
óleo, troca de bateria, análi-
se do sistema de gás natural 
veicular. 

MOTOCICLISTAS
Para a turma da moto se-

rão oferecidos além da ava-
liação gratuita, inspeção do 
sistema de iluminação e sina-
lização, dos manetes, amor-
tecedores, retrovisores, pne-
us, freios, nível de óleo, esca-
pamento e uido radiador. 

A maioria dos serviços 
poderá ser feita no local e os 
mais complexos podem ser 
agendados para serem reali-
zados depois, mas com o 
preço promocional da feira. 

LAVAGEM 
ECOLÓGICA

Os 30 primeiros veículos 
de cada dia que passarem 
pela inspeção ganharão gra-
tuitamente uma lavagem 
ecológica, ou seja, uma lim-
peza que não utiliza água e 

onde são usados produtos 
biodegradáveis, que não 
poluem o meio ambiente. 

REALIZAÇÃO
O Mega PitStop é realiza-

do pela Dupla Produções em 
parceria com a Prefeitura de 
São Mateus e Sindrepa (Sin-
dicato da Indústria de Repa-
ração de Veículos e Acessó-
rios do Estado do Espírito 
Santo), apoio do Sesi, Senai, 
Sebrae, Bandes, Aderes 
(Agência de Desenvolvi-
mento das Micro e Pequenas 
Empresas e do Empreende-
dorismo), Governo do Esta-
do e imprensa regional.  

SERVIÇO: 
MEGA PITSTOP SÃO 

MATEUS
Inspeção gratuita, educação 
no trânsito, autopeças, ser-
viços, equipamentos para 
veículos e motos. 
Sábado - 9h às 18h
Domingo - 9h às 13h
Endereço: Avenida Oceano 
Atlântico – Lado Norte – 
Ilha de Guriri – São Mateus

Estudantes de graduação podem se inscrever até 28/01.

Com entrada franca, acontece de sexta-feira (21) a domin-
go (23), no Lado Norte da Avenida Oceano Atlântico.

que existe um "plano de con-
tingência" que prevê o au-
mento de até 300 leitos de 
enfermaria para atender paci-
entes com Covid-19 e Inu-
enza, que podem ser dispo-
nibilizados até de fevereiro, 
a m de "garantir o acesso 
da população à internação 
hospitalar".

Espec icamen te  em 
relação aos três hospitais 
com 100% de ocupação nos 
leitos da pandemia nesta 
quarta-feira (19), a assesso-
ria da Secretaria de Estado 
da Saúde informou que to-
dos ainda têm possibilidade 
de expansão e reforçou que a 
rede é organizada por região 
e que os pacientes podem ser 
transferidos, garantindo o 
atendimento.

Aposentado é
encontrado morto
com sinais de tortura 

SÃO MATEUS – Um 
homem de 63 anos foi en-
contrado morto dentro da 
própria casa, no bairro 
Mariricu, em São Mateus, 
no Norte do Espírito San-
to, na manhã desta sexta-
feira (21). A vítima foi 
identicada como Marcos 
Gomes Rangel.

Já sem vida, o aposenta-
do estava em uma cadeira, 
com os pés e braços amar-
rados, além de uma sacola 
que cobria a cabeça. Indi-
cativos de que a vítima foi 
torturada, segundo infor-
mações apuradas pela re-
portagem da TV Gazeta 
no local do crime com a 
Polícia Militar e a família 
de Marcos.

SUSTO AO CHEGAR
O pedreiro da obra na 

residência foi quem viu o 
aposentado já falecido no 
momento em que chegou 
para trabalhar nesta manhã. 
A vítima havia se mudado 
para o imóvel atual há cerca 
de seis meses. 

Segundo a família, Mar-
cos recentemente recebeu 
uma indenização de R$ 83 
mil e falava para vizinhos 
que teria esse dinheiro. Pes-
soas próximas à vítima dis-
seram que o homem tinha 
boa convivência com todos.

A Polícia Civil está nas 
ruas conversando com mora-
dores do bairro e informou, 
por nota, que a ocorrência 
está em andamento e não há 
mais detalhes para passar no 
momento.

Segundo a família da vítima, o aposentado recebeu re-
centemente uma indenização de R$ 83 mil e fazia uma 
ampliação no local onde morava.
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BRASÍLIA – O presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) 
armou que negocia com o 
Congresso uma Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) para reduzir o preço 
dos combustíveis e da ener-
gia elétrica ainda este ano, 
em que planeja disputar a 
reeleição.

"Nós temos uma Proposta 
de Emenda à Constituição, 
que está sendo negociada 
com a Câmara e com o Sena-
do, para nós diminuirmos, 
ou melhor, podermos ter a 
possibilidade de pratica-
mente zerar os impostos dos 
combustíveis, PIS e Cons. 
Então, é uma possibilidade", 
armou Bolsonaro, durante 
uma transmissão ao vivo nas 
redes sociais.

A proposta do governo de 
zerar os tributos sobre com-
bustíveis reduziria a arreca-
dação federal em cerca de 
R$ 50 bilhões, segundo um 
integrante da equipe econô-
mica ouvido pelo Estadão. 
Seriam zeradas as alíquotas 
de PIS/Cons sobre gasoli-
na, diesel e etanol. O impac-
to para o consumidor, no 
entanto, seria pequeno: redu-
ção entre R$ 0,18 e R$ 0,20 
no preço do litro do combus-
tível.

Incluindo a isenção dos 
i m p o s t o s  f e d e r a i s 
(PIS/Cons) cobrados sobre 
a conta de luz, a perda da 
arrecadação pode chegar a 
R$ 57 bilhões ou ser até mai-
or. Segundo Bolsonaro, que 
não deu detalhes da propos-
ta, a PEC daria "alívio" aos 
consumidores. "Se bem que 
a questão da inação está no 
mundo todo acontecendo."

A Lei de Responsabilida-

GOVERNO NEGOCIA PEC PARA
BAIXAR AS CONTAS DE LUZ E GÁS

de Fiscal (LRF) exige que o 
governo compense o efeito 
na arrecadação com redução 
de um tributo elevando ou-
tro. A PEC seria uma forma 
de driblar esta exigência e 
permitir também que gover-
nadores possam isentar o 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sem fazer compen-
sação, mas, segundo técni-
cos ouvidos pela reporta-
gem, bastaria a aprovação 
de lei complementar para 
dispensar a exigência neste 
caso. Técnicos da área eco-
nômica são contrários à pro-
posta por ser caríssima em 
termos scais para uma 
redução pequena no preço 
do combustíveis.

Segundo apurou o Esta-
dão, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, não se 
opõe à medida, encabeçada 
pelo Senado. Quem está à 
frente das negociações é o 
líder do governo no Con-

gresso, senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO). Gue-
des, no entanto, foi contrário 
à ideia de se criar um fundo 
de estabilização para amor-
tecer as oscilações nos pre-
ços dos combustíveis.

Nesta semana, depois de 
cobrado pelo presidente da 
Câmara, Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), o presidente 
do Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), armou que 
pretende pautar um projeto 
para diminuir os impactos 
da alta nos combustíveis. 
Segundo ele, o tema será 
submetido aos líderes da 
Casa em fevereiro.

Lira criticou a postura de 
governadores e armou que 
cobranças sobre o tema pre-
cisam ser dirigidas ao Sena-
do. Os governadores encer-
raram o congelamento do 
ICMS sobre os combustíve-
is. Lira classicou a decisão 
como eleitoreira e disse que 
os governadores acusam o 

Executivo e o Congresso 
"para fazer uma cortina de 
fumaça".

INCÔMODO
Pacheco citou um projeto 

da bancada do PT como pro-
posta para reduzir o preço 
dos combustíveis. A Câmara 
aprovou projeto que muda o 
modelo de cobrança do 
ICMS e recebeu críticas de 
governadores e senadores.

Há um incômodo geral na 
classe política em relação ao 
preço dos combustíveis ao 
mesmo tempo em que a Pe-
trobras tem um dos maiores 
lucros entre as petroleiras. 
Nesta semana, o Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) abriu 
uma investigação para apu-
rar "possível abuso de posi-
ção dominante, por parte da 
Petrobras, no mercado de 
combustíveis". A estatal tem 
até hoje para prestar esclare-
cimentos.

SÃO PAULO – De 
acordo com um levanta-
mento divulgado em 18 
de janeiro pela Confede-
ração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), 70,9% 
das famílias brasileiras 
terminaram o ano de 2021 
endividadas. Só o percen-
tual de dezembro ultra-
passou os 76%, o maior 
número desde 2010.

Ter crédito à disposi-
ção e recorrer a ele não é o 
problema em si, mas sim, 
a perda do controle que, 
invariavelmente, traz pre-
ocupações e insegurança 
nanceira. Além disso, o 
endividamento é o prime-
iro passo para a inadim-
plência que, nos últimos 
anos, também vem baten-
do recordes.

Segundo dados da Fe-
deração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), no pri-
meiro semestre do ano 
passado, 11,79% da renda 
familiar cou comprome-
tida apenas com o paga-
mento de juros. É um qua-
dro altamente preocupan-
te, pois os juros são o se-
gundo maior gasto do bra-
sileiro, perdendo apenas 
para o aluguel.

Se o valor que é tirado 
do orçamento dos brasile-
iros para o pagamento de 
juros fosse injetado na 
economia em forma de 
consumo, teríamos um 
estímulo muito maior na 
produção, na indústria e, 
consequentemente, nos 
empregos.

Embora os salários no 

Mais de 70%
da população
brasileira
está endividada

Brasil sejam relativamen-
te baixos em comparação 
com outros países, o maior 
problema dos brasileiros 
não é a renda em si, mas 
sim, a falta de educação 
nanceira. Isso porque, se 
não houvesse esse endivi-
damento a juros altos, qua-
se 12% do orçamento po-
deria ser direcionado às 
necessidades familiares. 
Ou seja, se os brasileiros 
invertessem a ordem e pas-
sassem a receber primeiro 
para gastar depois, não 
estariam com sua renda 
tão comprometida.

É preciso entender que 
ter crédito é bom, mas que 
o seu uso não deve ser fei-
to para tudo e qualquer 
coisa. Há que se ter objeti-
vos, propósitos, controle 
nanceiro e responsabili-
dade ao assumir um parce-
lamento, ainda mais para 
prazos longos, como já se 
tornou um costume para 
grande parte dos brasilei-
ros.

Comprar com crédito é 
comprometer o orçamento 
futuro. Quanto mais longo 
o parcelamento, maior é o 
comprometimento. Nes-
sas horas, não podemos 
ser  ot imis tas  demais 
achando que tudo vai dar 
certo e que “amanhã dá-se 
um jeito”. Não há jeito 
para quem se vê às voltas 
com um monte de parcelas 
a pagar e um orçamento 
encurtado, a não ser amar-
gar o pagamento de juros e 
mais juros. Educação -
nanceira e responsabilida-
de deveriam ter vindo an-
tes da ampla oferta de cré-
dito.

SÃO PAULO – A Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovoua 
aplicação do imunizante 
CoronaVac em crianças e 
adolescentes com idade en-

ANVISA LIBERA CORONAVAC PARA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES ENTRE 6 E 17 ANOS

A decisão foi unânime. Ao todo, cinco diretores votaram a favor da liberação

Só o percentual de dezembro ultrapassou os 76%, o 
maior número desde 2010.

tre 6 e 17 anos - exceto em 
casos de menores imunossu-
primidos (com baixa imuni-
dade). A decisão foi tomada 
durante reunião extraordi-
nária da diretoria colegiada.

Crianças e adolescentes 
com comorbidades também 
poderão receber a vacina, 
que será aplicada em duas 
doses, com intervalo de 28 
dias. A vacina é a mesma 

utilizada atualmente na imu-
nização de adultos, sem ne-
nhum tipo de adaptação para 
uma versão pediátrica.

A decisão foi unânime. 
Ao todo, cinco diretores vo-
taram a favor da liberação: 
Meiruze Sousa Freitas, Alex 
Machado Campos, Rômison 
Rodrigues Mota, Cristiane 
Rose Jourdan e o próprio 
diretor-presidente da Anvi-
sa, Antônio Barra Torres.

A proposta do governo de zerar os tributos sobre combustíveis reduziria a arreca-
dação federal em cerca de R$ 50 bilhões.

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

Acesse: www. .com.brFANOTICIAS
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São Mateus e
diversos municípios
ganham novas quadras
do governo do ES

Nada me faz mais feliz do que ver o quanto uma deter-
minada obra muda a vida das pessoas”, afirmou o go-
vernador Casagrande.

SÃO MATEUS – Num 
ambiente de alta expectativa 
na Cidade, e com apoio unâ-
nime entre os vereadores, a 
Câmara Municipal aprovou 
o Projeto de Lei 001/2022, 
que autoriza a concessão de 
abono excepcional aos pro-
ssionais da educação bási-
ca em efetivo exercício na 
rede municipal. Desde o iní-
cio de dezembro, a categoria 
pressionava pela concessão 
deste abono, com argumen-
to de que muitos outros mu-
nicípios capixabas, e tam-
bém o Governo do Estado, já 
tinham concedido o benefí-
cio, aproveitando-se especi-
almente recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bási-
ca (Fundeb).

Conforme o PL aprovado, 
o valor do abono é de R$ 
1.100, independentemente 
da carga horária. Para quem 
trabalhou menos do que os 
12 meses, receberá propor-
cionalmente ao período tra-
balhado.

POSIÇÃO
FAVORÁVEL

A Câmara Municipal já 
havia manifestado posição 
favorável à concessão do 
abono aos prossionais da 
educação, inclusive com 
indicação aprovada em ple-
nário e dirigida ao Poder 
Executivo. Essa postura foi 
recordada pelos vereadores 
Ciety Cerqueira e Cristiano 
Balanga (líder do Prefeito), 
que zeram questão de lem-
brar também o protagonis-

Conforme o PL aprovado, o valor do abono é de R$ 1.100, independentemente da car-
ga horária. Para quem trabalhou menos do que os 12 meses, receberá proporcional-
mente ao período trabalhado.

mo dos demais colegas par-
lamentares, todos mobiliza-
dos em reconhecer os esfor-
ços da categoria especial-
mente neste longo período 
de pandemia do novo coro-
navírus. Gilton Gomes in-
clusive defendeu a conces-
são de abono para todos os 
servidores municipais.

Balanga explicou que, 
enquanto persistia a inde-
nição sobre a legalidade de 
uso de eventuais sobras do 
Fundeb, a Prefeitura, por 
decisão do prefeito Daniel 
Santana, decidiu empregar 
recursos próprios dos cofres 
municipais, com destinação 
de R$ 2 milhões entre os pro-
ssionais agraciados com o 
projeto aprovado.

Junto com Ciety, o líder 

do Prefeito elencou mais 
avanços no segmento educa-
cional, como a concessão de 
auxílio-alimentação agora 
para todos os servidores ati-
vos, extensão de carga horá-
ria para professores efeti-
vos, pagamento de piso naci-
onal do magistério e ajuste 
de rotas para melhoria no 
transporte escolar, entre ou-
tros. E comprometeu-se a 
levar adiante a reivindicação 
de transporte também para 
estudantes de ensino superi-
or oriundos de comunidades 
rurais que frequentam aulas 
na área urbana.

PROPOSIÇÕES
APROVADAS

Na terceira reunião ordi-
nária de 2022, realizada ter-

ça-feira (18/01), os vereado-
res aprovaram por unanimi-
dade um total de 16 indica-
ções ao Poder Executivo 
com ações em benefício de 
bairros na área urbana e de 
comunidades rurais.

Na ocasião, foi aprovada 
ainda a Moção 003/2022, 
com Voto de Pesar aos fami-
liares de Maria do Carmo de 
Jesus, a Dona Carminha, 
pelo seu falecimento ocorri-
do domingo (16).

Em discussão e votação 
em turno único do Projeto de 
D e c r e t o  L e g i s l a t i v o 
096/2021, com parecer pré-
vio TC-00028/2021, os vere-
adores aprovaram também 
as contas do prefeito Daniel 
Santana referente ao exercí-
cio de 2019.

CÂMARA APROVA ABONO PARA
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

INEP CONFIRMA REALIZAÇÃO DO ENEM
2022 NOS DIAS 13 E 20 DE NOVEMBRO

SÃO PAULO – O Institu-
to Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) conrmou 
hoje (21) a realização do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) de 2022 nos dias 
13 e 20 de novembro. Já o 
exame para pessoas privadas 
de liberdade, o Enem PPL, 
será realizado nos dias 13 e 
14 de dezembro.

Além do Enem, o Inep 
também apresentou o calen-
dário de outros exames, co-
mo o Exame Nacional de Re-
validação de Diplomas Médi-
cos Expedidos por Institui-
ção de Educação Superior 
Estrangeira (Revalida) 2022, 
o Exame Nacional para Cer-
ticação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) 
2022 e Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes 
(Enade), assim como de exa-
mes internacionais.

REVALIDA
A primeira etapa da prime-

ira edição do Revalida será 
realizada no da 6 de março e a 
segunda etapa nos dias 25 e 
26 de junho. Já a segunda 
edição do Revalida está pre-
visto para o dia 7 de agosto 
(primeira etapa), com a se-
gunda etapa ocorrendo nos 
dias 3 e 4 de dezembro.

O Revalida é composto 
por uma etapa teórica e outra 
etapa prática que abordam, 
de forma interdisciplinar, as 
cinco grandes áreas da medi-
cina: clínica médica, cirur-
gia, ginecologia e obstetrícia, 
pediatria e medicina da famí-
lia e comunidade (saúde cole-
tiva).

Aplicado desde 2011, o 
exame tem por objetivo sub-
sidiar a revalidação, no Bra-
sil, de diploma de graduação 
em medicina expedido no 
exterior. O exame avalia as 
habilidades, as competências 
e os conhecimentos necessá-
rios para o exercício prossi-
onal adequado aos princípios 
e necessidades do Sistema 

Único de Saúde (SUS).

ENCCEJA
O Encceja está marcado 

para o dia 28 de agosto. O 
exame serve para conceder o 
diploma de conclusão do ensi-
no fundamental ou médio 
para jovens e adultos que não 
conseguiram obter a certi-
cação na idade adequada. O 
Encceja para as pessoas pri-
vadas de liberdade ocorrerá 
nos dias 11 e 12 de outubro.

Para quem mora no exteri-
or, o Encceja será aplicado no 
dia 18 de setembro. As pesso-
as privadas de liberdade no 
exterior poderão realizar o 
exame (Encceja exterior 
PPL) no período de 19 a 30 
de setembro.

ENADE
O Enade está marcado 

para o dia 27 de novembro. A 
prova é usada como instru-
mento de avaliação do ensino 
superior brasileiro. Este ano, 
o Enade será composto por 

uma prova com 40 perguntas.
O conteúdo é dividido en-

tre dez questões de formação 
geral, com temas comuns a 
todos os cursos, e 30 ques-
tões de componente especí-
co, com perguntas próprias 
de cada área. No total, são 
cinco questões discursivas e 
35 de múltipla escolha. Os 
estudantes terão quatro horas 
para realizar a prova.

EXAMES 
INTERNACIONAIS
Já a aplicação do exame 

do Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes 
(Pisa) será realizada no pe-
ríodo de 11 de abril a 31 de 
maio. O Pisa é referência 
mundial, em termos de avali-
ação de estudantes.

Outro exame internacio-
nal, o International Civic and 
Citizenship Education Study 
(ICCS) terá a aplicação teste 
no período de 17 a 30 de maio 
de 2022, com a aplicação 
principal no período de 12 a 
30 de setembro de 2022.

SÃO MATEUS – O go-
vernador do Estado, Renato 
Casagrande, anunciou, nesta 
quinta-feira (20), a constru-
ção de 43 quadras poliespor-
tivas cobertas, além da publi-
cação de editais para obras e 
projetos de infraestrutura em 
diversos municípios capixa-
bas, durante evento realizado 
no Palácio Anchieta, em Vitó-
ria. As intervenções serão 
executadas por meio do De-
partamento de Edicações e 
de Rodovias do Espírito San-
to (DER-ES). Ao todo, são 
mais de R$ 350 milhões em 
investimentos.

“Começamos cedo para 
organizar bem os investi-
mentos para este ano. Nos 
últimos três anos, zemos 
diversos investimentos e 
estamos muito animados 
com o que já conquistamos e 
com o que estamos para con-
quistar em 2022. Essas entre-
gas de hoje vão trazer muitos 
resultados. As pessoas en-
contram obras por todo o 
Espírito Santo. Quanto mais 
a gente faz, mais as pessoas 
querem e eu gosto de fazer 
entregas. Nada me faz mais 
feliz do que ver o quanto uma 
determinada obra muda a 
vida das pessoas”, armou o 
governador Casagrande.

Para o diretor presidente 
do DER-ES, Luiz Cesar Ma-
retto Coura, a melhora da 
logística das regiões norte, 
sul e noroeste vai ajudar no 
desenvolvimento do Espírito 
Santo. “São obras importan-
tes que foram baseadas em 
critérios técnicos e econômi-
cos. Sabemos a importância 
dos investimentos e, como 
isso, marca a vida das pesso-
as. Estamos fazendo um con-
junto histórico de investi-
mentos no Estado como jama-
is havia sido visto. É um so-
nho sendo realizado”, disse.

Na área do esporte, o Go-
verno do Estado vai constru-
ir 43 quadras poliesportivas, 
de alto padrão, em 39 muni-
cípios. As obras terão dois 
modelos diferentes, ambas 
seguindo um design moder-
no e utilizando materiais de 
ótima qualidade: um com 
arquibancada e outro sem 
arquibancada. As quadras 
serão construídas, em sua 
maioria, em locais que não 
contam com nenhum equipa-
mento esportivo.

O modelo com arquiban-
cada ocupará um espaço de 
32,10 x 24,40 metros qua-
drados e custará cerca de R$ 
2 milhões, cada unidade. Já o 
modelo sem arquibancada, 

terá 25,60 x 17,52 metros 
quadrados, ao custo de cerca 
de R$ 700 mil cada. As qua-
dras serão construídas por 
meio de uma parceria da Se-
cretaria de Esportes e Lazer 
(Sesport) e o DER-ES. O in-
vestimento total é de R$ 65 
milhões.

As quadras servirão para a 
prática esportiva e poderão 
ser utilizadas para a realiza-
ção de projetos esportivos 
tocados pelas prefeituras mu-
nicipais em parceria com a 
Sesport, como o Campeões 
de Futuro. Além disso, os 
espaços também vão servir 
para pequenos eventos das 
comunidades.

O secretário de Estado de 
Esportes e Lazer, Júnior 
Abreu, falou sobre a impor-
tância desse investimento. “É 
com enorme satisfação que 
estamos aqui, ao lado do go-
vernador,  anunciando a 
Ordem de Serviço dessas qua-
dras. Obras assim fazem a 
diferença na vida das pessoas. 
Investir no esporte é também 
investir na saúde, na educa-
ção e no social, afastando os 
jovens do mundo das drogas e 
da criminalidade”, comentou.

“Este conjunto de obras 
anunciadas pelo Governo do 
Estado tornará o Espírito San-
to um destino ainda mais qua-
licado para receber os turis-
tas, com infraestrutura viária 
para acesso aos vários atrati-
vos que nosso Estado pos-
sui”, completou a secretária 
de Estado de Turismo, Lenise 
Loureiro.

O presidente da Associa-
ção dos Municípios do Espí-
rito Santo (Amunes), o prefe-
ito de Cachoeiro de Itapemi-
rim, Victor Coelho, também 
participou do evento. “Sinto 
um misto de gratidão e orgu-
lho. Na semana passada, o 
governador anunciou várias 
obras e agora nesta semana 
novamente. Todos os dias 
vemos entregas e a gente sabe 
que elas só existem devido à 
organização do Governo do 
Estado”, pontuou.

Também estiveram pre-
sentes os secretários de Esta-
do, Álvaro Duboc (Governo), 
Gilson Daniel (Economia e 
Planejamento), Paulo Foletto 
(Agricultura), Lenise Lourei-
ro (Turismo) e Coronel Agui-
ar (Casa Militar); os deputa-
dos estaduais Janete de Sá, 
Emilio Mameri, Adilson 
Espindula, Coronel Alexan-
dre Quintino e Freitas; além 
de diretores-presidentes de 
órgãos, vereadores e lideran-
ças de diversos municípios.
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Nos idos de 2020, segun-
do denunciou o respeitado 
jornal britânico “The Guar-
dian”, nada menos que 141 
contêineres carregados de 
lixo plástico já em avança-
do estado de decomposição 
saíram pelos mares deste 
planeta.

O tipo de plástico, regis-
tro, era o pior possível, qual 
aquele misturado com ou-
tros dejetos domésticos de 
uma forma tal a tornar prati-
camente impossível qual-
quer forma de reciclagem.

Um ano depois, segundo 
apurado, estavam espalha-
dos pela Turquia, Grécia e 
Vietnam - três países que, 
assim como o nosso Brasil, 
são frequentemente aponta-
dos como negligentes no 
que toca ao meio-ambiente.

Mas de onde teria saído, 
ao m do cabo, tanto lixo? 
Transcrevo, em tradução 
livre, três parágrafos daque-
la séria reportagem dignos 
de ampla reexão.

“Alguns dos países lista-
dos dentre os que mais reci-
clam no mundo estão tam-
bém na relação dos maiores 
exportadores de lixo. A Ale-
manha foi reconhecida pelo 
Forum Econômico Mundial 
como o país que mais reci-
cla, porém exporta em mé-
dia um milhão de toneladas 
de lixo plástico a cada ano, 
mais do que qualquer país 
da União Europeia. O Rei-
no Unido está um pouco 
melhor, mas exportando 
61% do seu lixo plástico”.

Apontou-se, então, que 
“quando você continua a 
consumir mais plástico há 

Coluna
do Pedro

O TAPETE DELES

apenas duas maneiras de 
livrar-se do lixo. Uma é inci-
nerá-lo e a segunda é despe-
já-lo. Se o despejo não é 
uma solução aceitável em 
um país, o caminho seria a 
incineração - que deixa, 
porém, um resíduo de car-
bono. Assim, muitos países 
que desejam reduzir suas 
emissões de carbono sim-
plesmente não querem inci-
nerar o lixo que produzem”.

Segue, nalmente, a 
conclusão de um pesquisa-
dor ouvido: “Alguns dos 
maiores geradores de lixo 
da Europa, como o Reino 
Unido, a França e a Alema-
nha, tem que encontrar uma 
maneira de lidar com este 
problema. E a forma encon-
trada foi exportar o lixo pa-
ra países mais pobres”.

Da matéria - produzida, 
repito, por um jornal inglês 
- resulta uma séria reexão: 
será que tantos números 
vistosos sobre práticas ambi-
entais, frequentemente joga-
dos pelas grandes potências 
mundiais na cara dos países 
mais pobres, não são que 
fraudes?

Enquanto não respondi-
da esta pergunta de forma 
séria ca a sensação de que 
somos, ao nal das contas, 
não mais que um tapete, 
para baixo do qual varrida 
vasta quantidade de sujeira - 
inclusive moral.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

VITÓRIA – O gover-
nador do Espírito Santo, 
Renato Casagrande (PSB), 
anunciou, nesta sexta-feira 
(21), o novo mapa de risco 
da Covid-19, que terá vi-
gência desta segunda (24) 
até o próximo domingo 
(30).

Diferente dos últimos 
mapas, em que todos os 
municípios capixabas esta-
vam em risco baixo, nesta 
semana há cinco cidades 
em risco moderado: Serra 
e Vila Velha, na Grande 
Vitória, e Mantenópolis, 
Alto Rio Novo e Sooreta-
ma, no interior capixaba.

O último mapa com mu-
nicípio em risco moderado 

ARACRUZ – A Suzano 
abriu  inscrições para pros-
sionais interessados em atu-
ar no setor industrial da Uni-
dade Aracruz, no Espírito 
Santo. A iniciativa faz parte 
do Programa Capacitar, que 
visa desenvolver novos ta-
lentos para oportunidades 
de seleção nas áreas de Pro-
dução e Manutenção da em-
presa. 

São 25 vagas e as inscri-
ções estão abertas a todas 
interessados, sem distinção 
de gênero, origem, etnia, 
deciência ou orientação 
sexual.

Os candidatos poderão se 
inscrever no programa até 
30 de janeiro e as inscrições 
devem ser feitas exclusiva-
mente por meio do site 
d o  P R O G R A M A 
CAPACITAR - UNIDADE 
ARACRUZ. 

Durante a qualicação, 
que será realizada por pro-
ssionais experientes da 
empresa, serão apresentados 
temas como: 

• Qualidade;
• Meio ambiente
• Conhecimentos do pro-

cesso produtivo e de manu-

SUZANO ABRE INSCRIÇÕES PARA
SETOR INDUSTRIAL EM ARACRUZ

ES VOLTA A TER CIDADES EM
RISCO MODERADO PARA COVID-19

foi o divulgado em 24 de 
dezembro do ano passado.

Durante o pronuncia-
mento em que divulgou o 
mapa, o governador ressal-
tou o aumento no número 
de casos da doença no esta-
do. O ES bateu recorde de 
novos casos nesta sexta.

"O índice de transmis-
são é muito grande. Duran-
te um dia a gente registra 
perto de 12 mil pessoas 
infectadas. São recordes 
atrás de recordes de pesso-
as infectadas. A ômicron 
consegue um nível de in-
fecção muito alto. Estamos 
nesse momento, uma taxa 
de transmissão perto de 
quatro. Uma pessoa está 

infectando quase quatro 
outras pessoas", disse o 
governador.

Casagrande recomen-
dou ainda que as cidades 
que mudaram de classi-
cação adotem a cobrança 
do comprovante de vacina-
ção.

"Com base nesta realida-
de, da quarta onda da pan-
demia, de evolução rápida 
da transmissão e mais lenta 
do óbito, nós temos que 
tomar medidas novas e va-
mos discutir na semana que 
vem com entidades da soci-
edade medidas que pode-
mos adotar, mas, desde já, 
a nossa recomendação é 
para os municípios que mi-

graram para o risco mode-
rado: empreendedores, pas-
sem a exigir o passaporte 
da vacina em restaurantes e 
bares. Hoje, ele é uma exi-
gência em ambientes fe-
chados, como casamento e 
shows", pediu.

O governador citou co-
mo notícias positivas a 
aprovação da Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para o uso da 
CoronaVac em crianças e 
adolescentes e a ampliação 
da oferta de testagem no 
Hospital Estadual Dr. Jay-
me Santos Neves.

"Temos condições de 
avançar muito na vacina-
ção de crianças com a Coro-
naVac a partir de amanhã", 
explicou.

Casagrande também 
disse que as medidas de 
combate à pandemia po-
dem mudar a partir de uma 
reunião que será realizada 
na próxima semana.

"Na semana que vem a 
gente se reúne com repre-
sentantes da sociedade pa-
ra ir mudando as medidas 
qualicadas de acordo 
com a realidade desta nova 
onda da pandemia e ir pro-
tegendo a sociedade capi-
xaba", nalizou.
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Serra, Vila Velha, Sooretama, Mantenópolis e Alto Rio Novo saíram do risco baixo 
para a doença no novo mapa de risco.

Os candidatos poderão se inscrever no programa até 30 de janeiro.

tenção e excelência
• Operação assistida;
• Aperfeiçoamento opera-

cional e entre outros.

COMO SE 
CANDIDATAR?

Os interessados devem 
atender aos seguintes pré-
requisitos:

• Ter 18 anos ou mais;
• Residir nos municípios 

de Aracruz, João Neiva e 
Ibiraçu

• Ter formação técnica 
completa, preferencialmen-
te, nas áreas de Celulose e 
Papel, Química, Instrumen-
tação, Mecânica, Elétrica, 
Eletrotécnica ou Automa-
ção. 

O que a Suzano oferece 
em benefícios?

• Cuidamos da sua saúde: 
Plano Médico e Seguro de 
Vida;

• Refeitório e VA para aju-

dar nas compras do merca-
do, e no natal um plus para 
ajudar na sua ceia;

• Programa de Remunera-
ção Variável (Anual);

• Para você se preparar 
para o futuro temos a Previ-
dência Privada;

• Para gerar e comparti-
lhar valor disponibilizamos 
cursos e treinamentos e-
learning, através da nossa 
plataforma digital #Univer-
Suzano;
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2021
O Presidente da Liga Mateense de Desportos, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os 
estatutos social em vigor, Artigo 9º letra C, convoca as associações associadas para a Assembleia Ge-
ral Extraordinaria, a realizar-se no dia 28 de Setembro de 2021, ( Terca feira) em sede social à Rua 
no Licínio Bastos, s/nº, Bairro Boa Vista, Ginásio de Esportes Municipal, nesta Cidade de São Mateus, E. 
Santo, em primeira convocação às 19h00min e em segunda convocação às 19h30min horas para a 
seguinte ordem:

01 - Reforma no Estatuto Social para inclusão de artigos em conformidade com a Lei Federal  nº 
13.019 de 2014.
02 - Alteração no sistema de eleição dos cargos eletivos e nomeados.
03 - Mudança de Endereço

São Mateus, 14 de Setembro de 2021.

Edson Glicerio dos Santos
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2019
O Presidente da Liga Mateense de Desportos, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os 
estatutos social em vigor, Artigo 7º item 2º, convoca as associações associadas para a Assembleia Ge-
ral Ordinária, a realizar-se no dia 08 de Fevereiro de 2022, ( Terca feira) em sede social à Rua no 
Licínio Bastos, s/nº, Bairro Boa Vista, Ginásio de Esportes Municipal, nesta Cidade de São Mateus, E. 
Santo, em primeira convocação às 19h00min e em segunda convocação às 19h30min horas para a 
seguinte ordem:

01- Eleição do Conselho Diretor 2022-2024
02- Eleições do Conselho Fiscal 2022-2024
03-A eleição será regida de acordo com as normas estatutárias.

São Mateus, 21 de Janeiro de 2022.

Edson Glicerio dos Santos
Presidente

COMUNICADO
TAF BRASIL LTDA ME, torna público que obteve da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jagua-
ré-ES, através do processo Municipal nº 2456/2019, Licença de Instalação de Ampliação nº 01/2020 
para atividade de Fabricação e montagem de meios de transporte aeroviários e aeródromo, na Rodo-
via BR 101, KM 96, Água Limpa, Jaguaré-ES.

COMUNICADO
TAF BRASIL LTDA ME, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ja-
guaré-ES, através do processo Municipal nº 2456/2019, Licença de Operação para atividade de 
Fabricação e montagem de meios de transporte aeroviários e aeródromo, na Rodovia BR 101, KM 96, 
Água Limpa, Jaguaré-ES.

COMUNICADO
CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, torna público que obteve do SEMMA, através do processo nº 
14222/2021 a Licença Ambiental de Regularização LAR/SEMMA/SM/Nº035/2021/CLASSE III 
para atividade de Hospital, na localidade Rua Coronel Constantino Cunha, Nº 1995, Fátima, no muni-
cípio de São Mateus/ES.

COMUNICADO
ADEMAR AIRES DA SILVA ME, torna público que OBTEVE da SEMMA, através do processo n° 
009889/2017, LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO-LMO N°019/2021 para atividade de Lavan-
deria, localizado na Avenida Central nº06, Bairro: Forno Velho no município de 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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www.FANOTICIAS.com.br

O site mais acessado de São Mateus
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