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Aos vereadores, gerente de produção Cristiano Jackson Manica detalhou 
os planos que a montadora tem para o Município.
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BRASÍLIA – Um pedido 
para realização de novo con-
curso para Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) para o car-
go de policial rodoviário foi 
enviado ao Ministério da 
Justiça. No requerimento, o 
órgão fala em 5 mil vagas.

No pedido ao Ministério 
da Justiça foi dito que o con-
curso tem a nalidade de 
atingir o número de 18 mil 
policiais, dividindo a forma-
ção em quatro turmas nos 
próximos anos.

A solicitação de novo 
processo seletivo teve como 
base na reestruturação do 
órgão, que está em tramita-
ção. O pedido também con-
sidera a recomendação do 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) que determi-
na um efetivo de 18.172 poli-
ciais.

Atualmente, a PRF pos-
sui 12.359 funcionários. Pa-
ra resolver este décit, a 
corporação sugeriu novo 

Fiocruz vai produzir
primeiro antiviral
oral contra covid-19
no Brasil
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BRASÍLIA – Pela pri-
meira vez, os interessados 
em participar do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2022 poderão efe-
tuar o pagamento da taxa de 
inscrição por meio de PIX e 
cartão de crédito. A novida-
de foi anunciada pelo mi-
nistro da Educação, Victor 
Godoy, e pelo presidente do 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), 
Danilo Dupas, nesta quinta-
feira, 5 de maio, nos canais 
de comunicação do Minis-

INSCRIÇÃO DO ENEM PODERÁ SER
PAGA COM PIX E CARTÃO DE CRÉDITO

pago pelos não isentos em 
qualquer banco, casa lotéri-
ca, aplicativos bancários ou 
agência dos Correios, obe-
decendo aos critérios esta-
belecidos por esses corres-
pondentes bancários e res-
peitando os horários de com-
pensação.

Já os interessados em fa-
zer o Enem 2022 que adqui-
riram a isenção da taxa de-
vem realizar a inscrição na 
Página do Participante, mas 
não precisam efetuar o paga-
mento para conrmar a 
participação.

A inovação será formali-
zada por meio de retica-
ções dos editais do exame, 
que serão publicadas no Diá-
rio Ocial da União.

tério da Educação (MEC) e 
da Autarquia. A medida é 
mais uma conquista con-
templada nas ações de ges-
tão e governança prioriza-
das para beneciar os parti-
cipantes do exame, ampli-
ando o alcance e facilitando 
a conclusão da inscrição 
dos interessados. A inova-
ção será formalizada por 
meio de reticações dos 
editais do exame, que serão 
publicadas no Diário Oci-
al da União desta sexta-
feira, 6 de maio.

A taxa de inscrição para o 

Enem 2022, versões digital 
ou impressa, foi mantida no 
valor de R$ 85. Este é o quar-
to ano consecutivo que o 
valor para inscrição não so-
fre reajustes, não havendo 
alteração desde 2019. As 
inscrições começam na pró-
xima terça-feira, 10 de maio, 
e vão até o dia 21 do mesmo 
mês. O período para efetuar 
o pagamento se encerra em 
27 de maio. Vale ressaltar 
que a participação no exame 
apenas será garantida após a 
conrmação do pagamento 
da taxa.

O pagamento da taxa de 
inscrição também poderá ser 
feito por meio do tradicional 
boleto, que deve ser gerado 
na Página do Participante e 

Mendonça, explicou que o 
acordo vem sendo discutido 
desde o começo de 2021 e as 
negociações resultaram em 
um projeto de grande poten-
cial também para o trata-
mento de outras doenças.

“Faz mais de um ano que a 
gente vem conversando com 
a MSD e acompanhando 
toda a evolução dos testes e 
dos resultados, na torcida, 
porque tínhamos uma pande-
mia e toda uma população 
para tratar. Acho que chega-
mos a um documento bastan-
te robusto, não só no sentido 
de trazer mais uma ferra-
menta de combate à covid-
19, mas também de internali-
zação do produto e de utiliza-
ção dele para outras doenças 
importantes para o SUS”.

MOLNUPIRAVIR
O molnupiravir já rece-

beu aprovação condicional 
pela Agência Reguladora de 
Medicamentos e Produtos 
de Saúde do Reino Unido 
(MHRA) e pela Agência 
R e g u l a t ó r i a  E u r o p e i a 
(EMA), além de aprovação 
para uso emergencial pelo 
Food and Drug Administra-
tion dos Estados Unidos 
(FDA), sendo usado atual-
mente em 17 países.

Segundo a autorização da 
Anvisa, o molnupiravir pode-
rá ser usado no tratamento de 
pacientes de covid-19 maio-
res de 18 anos, não grávidas, 
que não precisam de oxigê-
nio suplementar e apresen-
tam risco de evolução para a 
forma grave da doença, com 
necessidade de prescrição 
médica.

O estudo clínico global de 
fase 3, iniciado em abril do 
ano passado, teve sete cen-
tros no Brasil, sendo três em 
São Paulo, um em Brasília, 
um em Belo Horizonte, um 
em Curitiba e outro em Ben-
to Gonçalves (RS).

SÃO PAULO – O Insti-
tuto de Tecnologia em Fár-
macos da Fundação Oswal-
d o  C r u z  ( F a r m a n g u i-
nhos/Fiocruz) anunciou h-
oje (5) que assinou um acor-
do de cooperação tecnológi-
ca com a farmacêutica ame-
ricana Merck Sharp & Doh-
me (MSD), com o objetivo 
de produzir no Brasil o mol-
nupiravir, primeiro antiviral 
oral para o tratamento da c-
ovid-19.

O acordo foi assinado 
na terça-feira (3) e o medica-
mento recebeu ontem (4), da 
Agência Nacional de Vigi-
lância em Saúde (Anvisa), 
a autorização de uso emer-
gencial no país. O pedido à 
Anvisa foi protocolado pela 
MSD em novembro.

Em princípio, a Fiocruz 
será responsável pela impor-
tação, administração, testa-
gem, armazenagem, emba-
lagem, rotulagem, liberação 
e fornecimento do medica-
mento para o Sistema Único 
de Saúde (SUS). A transfe-
rência da tecnologia para a 
produção 100% nacional 
será viabilizada ao longo dos 
próximos dois anos, após 
avaliação das condições téc-
nicas e demanda do SUS 
pelo molnupiravir.

O acordo prevê também a 
condução de ensaios clíni-
cos para vericar a ecácia 
em um eventual uso prolá-
tico para a covid-19, além de 
estudos experimentais da 
atividade do medicamento 
contra vírus como o da den-
gue e da chikungunya. A 
MSD vai monitorar e prestar 
assistência nas atividades 
para a transferência parcial 
de tecnologia.

Segundo a farmacêutica, 
o molnupiravir reduz “signi-
cativamente” as hospitali-
zações e até 89% da mortali-
dade por covid-19. O diretor 
de Farmanguinhos, Jorge 

Já os interessados em fazer o Enem 2022 que adquiri-
ram a isenção da taxa devem realizar a inscrição na 
Página do Participante, mas não precisam efetuar o 
pagamento para confirmar a participação.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL VAI
ABRIR ATÉ 5 MIL VAGAS EM CONCURSO

cargo exige formação de 
nível superior.

Na última terça-feira (2), 
o presidente Jair Bolsonaro 
armou que convocaria 625 
novos agentes da Polícia 
Federal (PF) e o mesmo nú-
mero da PRF.

O quantitativo é inferior 
ao que o presidente já havia 
sinalizado, quando ele havia 
comentado que poderia abrir 
até mil vagas para cada car-
reira ainda este ano.

ADMINISTRATIVA
Atualmente, o órgão con-

ta com décit de 199 pros-
sionais para a área adminis-
trativa. Mas a PRF não tem 
previsão de que sejam ofer-
tadas vagas para essas fun-
ções no próximo concurso.

O último certame da PRF 
para agente administrativo 
aconteceu em 2014. A sele-
ção contou com duas etapas: 
prova objetiva e investiga-
ção social.

certame com 5 mil vagas, 
distribuídas em quatro tur-
mas de 1.250 aprovados.

Para que a PRF consiga 
cumprir com seu cronogra-
ma de atividades para os pró-
ximos anos, será necessário 
que um novo concurso seja 
preparado ainda este ano.

Espera-se que o edital de 
abertura seja lançado até 
meados de setembro. Já as 

etapas de seleção, como a 
prova objetiva, devem ser 
realizadas entre novembro 
deste ano e março de 2023.

O último concurso PRF 
ocorreu no ano passado e 
ainda está vigente. Só que 
isso não impede a realização 
de uma nova seleção. Em 
2021, foram ofertadas 1.500 
vagas. O salário no início de 
carreira é de R$ 9.899,88. O 

Corporação enviou ao Ministério da Justiça pedido pa-
ra reforçar o quadro, com prova até março de 2023. Sa-
lário chega a R$ 9.899.

Acordo com a farmacêutica americana MSD foi 
anunciado hoje.
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MARCOPOLO PROJETA MAIS 400
EMPREGOS EM SÃO MATEUS ATÉ AGOSTO

SÃO MATEUS – O festival 
será na comunidade Nativo de 
Barra Nova, com a realização 
da Associação dos Produtores 
de Aroeira do Espírito Santo

A Associação dos Produto-
res de Aroeira do Espírito San-
to – Nativa, está preparando, 
para os dias 3, 4 e 5 de junho de 
2022, o Primeiro Festival de 
Pimenta Rosa do Brasil, com o 
objetivo de divulgar e incenti-
var esse cultivo.

A programação do Festival 
prevê palestras, atividades 
culturais envolvendo inclusi-
ve o público escolar, demons-
tração de processos de bene-

ciamento e extração do óleo, 
além de muita culinária, com 
degustação de produtos da 
gastronomia local – com utili-
zação da pimenta-rosa, além 
de atrações musicais, confor-
me informou o presidente da 
Nativa, Reginaldo Castro da 
Silva, que visitou o prefeito 
Daniel Santana em seu Gabi-
nete na Prefeitura junto com 
outros representantes da Dire-
toria da entidade. 

Na ocasião eles solicitaram 
o apoio do Município para a 
construção da sede própria da 
Nativa. Receberam resposta 
positiva do prefeito, que deter-

minou às Pastas responsáveis a 
disponibilização de uma área 
adequada.

POTÊNCIA ECONÔMICA
A Pimenta Rosa, conhecida 

popularmente como Aroeira, já 
se tornou uma importante fonte 
de renda para os produtores e 
aquece a economia das regiões 
produtoras. O produto pode ser 
utilizado tanto na gastronomia 
– o nome Pimenta Rosa está 
ligado diretamente à culinária 
sosticada de diversos países – 
quanto nas indústrias de cos-
méticos e farmacêutica, entre 
outras aplicações.

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100
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SÃO MATEUS SEDIARÁ O PRIMEIRO
FESTIVAL DE PIMENTA ROSA DO BRASIL

De acordo com a PRF, o motorista foi abordado e fingiu que iria parar, mas depois fugiu. As 
buscas só terminaram após uma batida.

SÃO MATEUS – Produ-
zir 20 ônibus por dia, gerando 
mais 400 empregos a partir de 
agosto! Este é o caminho pro-
jetado para ser trilhado pela 
Marcopolo São Mateus. As 
ações da empresa foram deta-
lhadas na sessão da Câmara 
Municipal, terça-feira (3/05), 
pelo gerente industrial Cristi-
ano Jackson Manica, que este-
ve acompanhado do diretor 
Alexandre Dias Faroni e do 
diretor nanceiro Marlon 
Machado.

Os representantes da fabri-
cante de ônibus foram recebi-
dos pelo vereador presidente 
Paulo Fundão, que também 
subscreveu requerimento pa-
ra uso da Tribuna Livre, pro-
posto pelo vice-presidente 
Kacio Mendes, ausente na 
sessão por estar em tratamen-
to médico. Além de apresen-
tar dados da produção da Mar-
copolo, Manica listou tam-
bém reivindicações que po-
dem favorecer a expansão da 
empresa em São Mateus. Ele 
inclusive convidou os verea-
dores para uma visita ao com-
plexo industrial localizado 
num terreno de 870.000 me-
tros quadrados, no Km 56 da 
BR-101, no entorno do Bairro 
Litorâneo. A área construída 
atinge 120.000 m².

O gerente industrial lem-
brou que a Marcopolo, criada 
há 72 anos em Caxias do Sul 
(RS), já investiu em São Mate-
us o total de R$ 310 milhões, 
desde a entrada em operação 
em 23 de novembro de 2014. 
A empresa acaba de ultrapas-
sar, em abril, a marca de 7.000 
ônibus fabricados, incluindo 
os que ostentam marca Vola-
re. De acordo com Manica, 
em 2019 foram produzidas 
805 carrocerias de ônibus, em 
2020 mais 1.872 e em 2021 
outras 2.047. A expectativa 
para 2022 é de uma produção 
superior a 4.000 carrocerias.

Atualmente, a produção 
diária é de 16 carrocerias nos 
modelos leve, urbano e rural. 
Para ampliar essa produção, 
atingindo a produção de 20 
ônibus ao dia em agosto, a 
projeção é de gerar mais 400 
empregos diretos e mais R$ 
20 milhões em investimentos 
em São Mateus.

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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Além do uso de máscaras, a exigência do passaporte da vacina deixa de ser obrigatório em 
todo o Estado.

Ifes vai abrir 2,8 mil
vagas para cursos
de programação
de computadores

SÃO MATEUS – Jo-
vens, adultos, estudante do 
ensino médio que buscam se 
qualicar e se preparar para 
mercado de trabalho ou dese-
jam uma nova área de atua-
ção, terão a oportunidade de 
fazer cursos gratuitos na 
área de Tecnologia, por me-
io do Instituto Federal do 
Espírito Santo (IFES). Ao 
todo, são 2.850 vagas dispo-
níveis. 

A inciativa está sendo 
desenvolvida pela Associa-
ção Capixaba de Tecnologia 
(Act!on) com o Ifes. O Pro-
grame-se e Reprograme-se 
têm como público-alvo estu-
dantes do ensino médio da 
rede pública, além de jovens 
e adultos sem prossão ou 
que desejam mudar de área 
de atuação. 

Segundo o instituto, o 
foco da ação é atender a for-
te demanda por prossiona-
is em desenvolvimento de 
software. Além disso, am-
bos os programas são gratui-
tos e com público-alvo foca-
do em pessoas que não pos-
suem condições de pagar 
por formação similar.

Conheça os programas
PROGRAMA-SE

Aproximadamente 550 
vagas serão ofertadas. O 
curso terá uma duração de 
dois semestres, sendo 40% 
da carga horária presencial e 
60% a distância. O objetivo 
é desenvolver nos alunos o 
interesse na área de Tecno-
logia da Informação (TI).

Segundo os organizado-
res, a formação do programa 
é para preparar programado-
res de software e para isso 
serão utilizadas variadas 
abordagens pedagógicas 
como robótica e jogos digi-

tais. 
A ideia é inserir os jovens 

estudantes, em estágio inici-
al de formação, no mercado 
de tecnologia; o que mais 
emprega no Estado e que 
oferece altos salários.

A previsão inicial é que o 
Programe-se atenda os muni-
cípios de Alegre, Barra de 
São Francisco, Colatina, 
Linhares, São Mateus e Gua-
rapari, sendo este último 
núcleo com duas turmas, 
com uma exclusiva para as 
meninas.

REPROGRAMA-SE
Neste modelo, o curso será 

ofertado de maneira 100% 
online, com foco em capaci-
tar ou recapacitar jovens e 
adultos, sem limite de idade, 
que já passaram pelo ensino 
médio, ou mesmo queiram 
mudar de área em busca de 
melhores oportunidades.

Ao  todo, serão ofertadas 
2.300 vagas ofertadas para 
16 municípios: Alegre, Ara-
cruz, Cachoeiro de Itapemi-
rim, Cariacica, Colatina, 
Domingos Martins, Linha-
res, Mimoso do Sul, Monta-
nha, Nova Venécia, Santa 
Teresa, São Mateus, Vargem 
Alta, Venda Nova do Imi-
grante, Vila Velha e Vitória.

O Reprograme-se terá um 
acompanhamento intensivo 
de tutores para assistir e con-
tribuir com a evolução dos 
alunos. A aposta da Act!on é 
que grande parte dos alunos 
sejam absorvidos pelo mer-
cado capixaba, com a expec-
tativa salarial que pode che-
gar a mais de R$ 5.000,00 
em alguns poucos anos.

As inscrições para o pro-
cesso de seleção serão por 
meio de um portal a ser lan-
çado em breve.

O Programe-se e Reprograme-se têm como públi-
co-alvo estudantes do ensino médio da rede públi-
ca, além de jovens e adultos sem profissão ou que 
desejam mudar de área de atuação.

Cristiano Manica explica 
que, na época da instalação há 
sete anos, a fábrica de São 
Mateus, a primeira a produzir 
veículos no Estado do Espíri-
to Santo, era dedicada exclu-
sivamente à montagem de 
veículos leves da marca Vola-
re. Com a pandemia, o com-
plexo industrial sofreu mu-
danças em seu perl e adotou 
o nome Marcopolo São Mate-
us, passando a produzir tam-
bém ônibus nos modelos urba-
no, de fretamento e rural, po-
dendo expandir futuramente 
ainda para micro-ônibus e 
ônibus rodoviário.

A Marcopolo conta atual-
mente com 1.500 funcionári-
os diretos e ainda 300 traba-
lhadores terceirizados que 
atuam diariamente na unida-
de industrial. Só para desloca-
mento deste pessoal, mantém 
hoje 33 linhas de ônibus freta-
dos, em parceria com a Via-
ção São Gabriel. São 315 for-
necedores cadastrados e ati-
vos em São Mateus e mais 
281 nos outros municípios 
capixabas, que movimenta-
ram nos últimos três anos o 
total de R$ 253 milhões.

Manica destacou a recepti-
vidade na comunidade mate-
ense, o apoio institucional e a 

localização estratégica da 
fábrica de São Mateus para os 
planos de expansão da Mar-
copolo, que é líder do merca-
do nacional e ainda exporta 
ônibus para o mercado exter-
no.

DEMANDAS
O diretor industrial Cristia-

no Jackson Manica listou de-
mandas da Marcopolo e pediu 
apoio da Câmara de São Mate-
us para resolver esses garga-
los. Ele citou a necessidade de 
construção de trevo no acesso 
à fábrica e de um aeroporto 
com funcionamento comerci-
al no Município. Reivindicou 
também autorização legal 
para incorporação denitiva 
do terreno ao patrimônio da 
empresa, linhas regulares de 
transporte público do centro 
de São Mateus até a unidade 
fabril, rede elétrica estável e 
ampliação do sinal de telefo-
nia móvel.

VEREADORES
Os vereadores Paulo Fun-

dão e Cristiano Balanga (líder 
do Prefeito) destacaram a im-
portância de resolver com 
agilidade os gargalos que po-
dem ser empecilhos ao cresci-
mento da Marcopolo em São 

Mateus. Os dois lembraram 
que o prefeito Daniel Santana 
já articula parcerias para re-
solver principalmente a ques-
tão do trevo, da telefonia mó-
vel e do aeroporto regional de 
São Mateus, que é município 
polo no norte capixaba.

O presidente da Câmara 
inclusive aceitou o convite 
para visita institucional ao 
complexo industrial da Mar-
copolo, em data a ser agenda-
da com os demais parlamenta-
res. Paulo Fundão parabeni-
zou o governador Renato Casa-
grande pela descentralização 
dos investimentos nos municí-
pios do interior capixaba, o 
que possibilitou a chegada da 
Marcopolo a São Mateus. Ele 
ainda conclamou a criação de 
um comitê, com a participa-
ção da própria Marcopolo, 
para atrair novas empresas 
para atuação no Município.

Os vereadores Carlinho 
Simião, Adeci de Sena, Preta 
do Nascimento, Delermano 
Suim e Ciety Cerqueira tam-
bém elogiaram o desempenho 
da Marcopolo, especialmente 
na geração de empregos, na 
capacitação da mão de obra 
local e na projeção de São 
Mateus em nível internacio-
nal.

ANUNCIE AQUI!
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Aos vereadores, gerente de produção Cristiano Jackson Manica detalhou os planos que a 
montadora tem para o Município.

A programação do Festival 
prevê palestras, atividades 
culturais envolvendo inclusi-
ve o público escolar, de-
monstração de processos de 
beneficiamento e extração 
do óleo, entre outros.



Daniel Santana destacou 
a importância da conquis-
ta: Desde que camos sem 
a agência da Receita, o 
CRC e outras instituições e 
empresas vêm sofrendo. 
Mas continuamos lutando, 
com a ajuda da senadora 
Rose, deputado Da Vitória 
e a Bancada Federal, e, se 
Deus quiser, teremos de 
volta a agência física”.

No PAV é realizada a 
triagem, recepção e solici-
tação de juntada de docu-
mentos em um Dossiê Digi-
tal de Atendimento – DDA, 
abrindo um processo digi-
tal em nome do Município. 
Cada demanda é avaliada e 
a Receita informa o resul-
tado em despachos indivi-
dualizados anexados ao 
processo.

O horário de atendimen-
to ao público é das 8h às 
12h, de segunda a sexta-
feira. 

A solenidade contou ain-
da com as presenças de ve-
readores, Secretariado Mu-
nicipal, de líderes comuni-
tários e da delegada do Con-
selho Regional de Contabi-
lidade do Espírito Santo, 
Letícia Soares Bastos.
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SERVIÇOS DA RECEITA FEDERAL
PODEM SER ACESSADOS NA PREFEITURA

"Saidinha" de Dia das
Mães: mais de 2 mil
presos são liberados

PRATICANTE DE KITESURF É RESGATADO
NO MAR NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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SÃO MATEUS – O pre-
feito Daniel Santana inau-
gurou na Sala do Empreen-
dedor, Centro Administra-
tivo da Prefeitura, o Ponto 
de Atendimento Virtual 
(PAV) da Receita, voltando 
a disponibilizar, no Muni-
cípio, os serviços daquele 
órgão: consulta de situação 
cadastral CPF, CNPJ, IR e 
ITR, entre outros, num to-
tal de 26 serviços.

O PAV oferece uma al-
ternativa de acesso local, 
evitando que as pessoas 
tenham que se deslocar até 
Linhares. “Há dois anos e 
meio tivemos que fechar a 
agência local da Receita, 
por conta de uma política 
de redução de custos. Ago-
ra, com o PAV, estamos no-
vamente mais próximos do 
Município, que não pou-
pou esforços para trazer de 
volta o serviço. Parabéns, 
ao prefeito Daniel Santana 
e sua equipe” – destacou o 
agente da Receita Federal, 
Bruno Terra da Silva, em 
seu pronunciamento.

VITÓRIA – Mais de 2 
mil detentos do Espírito San-
to que cumprem pena em 
regime semiaberto recebe-
ram o benefício da saída 
temporária, conhecido como 
"saidinha", para o Dia das 
Mães, celebrado no próximo 
domingo (8). 

Em nota, a Secretaria da 
Justiça (Sejus) informou 
que, no total, 2.046 internos 
foram liberados na última 
quarta-feira (4) e devem re-
tornar às unidades prisionais 
no dia 11 de maio. 

Em 2021, o número de 
detentos beneciados no 
Dia das Mães foi maior. Se-
gundo a Sejus, 2.445 presos 
do semiaberto receberam o 
benefício e 63 deles não vol-
taram aos presídios. 

A Secretaria da Justiça 
destacou que o benefício 
está previsto na Lei de Exe-
cução Penal e é concedido 
pelo Poder Judiciário. Os 
presos que não retornarem 
no período determinado se-
rão considerados foragidos 
da Justiça.

ES volta a ter aumento
na média de casos
de coronavírus

Um motorista de Montanha, no interior do Espírito 
Santo, acabou invadindo a casa do vizinho após con-
fundir os pedais do veículo ao tentar sair da garagem.

LINHARES – De acor-
do com o Corpo de Bombei-
ros, o rapaz, que não foi iden-
ticado, estava praticando o 
esporte quando os fortes 
ventos o levaram para alto-
mar. Ele entrou no mar por 
volta das 11 horas e não foi 
mais visto. Quando foi loca-
lizado, ele estava a aproxi-
madamente 5 Km da praia.

“Os próprios moradores 
locais, surstas, já alerta-
ram terem cado preocupa-
dos porque o vento arrastou 
ele muito rápido para alto 
mar e ali não é um local ha-
bitual para a prática desse 
esporte”, disse o sargento 
Pires, do Corpo de Bombe-
iros.

O Kitesurf é um esporte 
aquático que utiliza uma 
pipa ou papagaio e uma 
prancha com suporte para 
os pés. A sensação é de des-
lizar sobre a água, puxado 

pela pipa.
Bombeiros usaram mo-

tos aquáticas no resgate. 
Segundo a equipe, o rapaz 
foi achado agarrado a uma 
boia e estava em bom esta-
do de saúde.

“Ele imaginava que era 
uma embarcação. Ao che-
gar lá e ver que era uma bo-
ia ele se agarrou a ela, pren-
deu a pipa do kite para ser-
vir como sinalização e foi 
exatamente a pipa que foi 
avistada”, disse o sargento.

O jovem contou ser de 
Vila Velha, na Grande Vitó-
ria. Ele disse que foi a Re-
gência justamente para pra-
ticar o Kitesurf. No entan-
to, segundo o Corpo de 
Bombeiros, a área não é 
recomendada para a prática 
desse esporte.

O rapaz não precisou de 
atendimento médico e vol-
tou para Vila Velha.

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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VITÓRIA – O Espírito 
Santo voltou a ter aumento 
na média de casos de coro-
navírus. Segundo a Secre-
taria Estadual de Saúde 
(Sesa), nas últimas duas 
semanas o número subiu 
9,84%, com 58 infecções 
por dia.

O total é 1.047.244 ca-
sos de coronavírus. Esse 
aumento se reete nas 
internações, que tiveram 
uma alta, ainda que não tão 
grande. As enfermarias 
estão com 16,09% de ocu-

pação e as UTIs com 
24,30%. A média é de 
20,62%.

Por outro lado, a queda 
nas mortes de mantém e 
está em -86,67%, com mé-
dia de 0,14 por dia. Ne-
nhum óbito foi registrados 
nas últimas 24h e o número 
de vítimas da pandemia é 
14.396.

Ainda segundo a Sesa, 
87,26% das pessoas toma-
ram a primeira dose da vaci-
na e 76,6% a D2 ou dose 
única.

O horário de atendimento ao público é das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. 

Um praticante de Kitesurf foi resgatado na tarde desta 
quinta-feira (5) depois de ficar cerca de duas horas à 
deriva no mar de Regência, em Linhares.

Ainda segundo a Sesa, 87,26% das pessoas tomaram a 
primeira dose da vacina e 76,6% a D2 ou dose única.

No total, 2.046 internos foram liberados na última quar-
ta-feira (4) e devem retornar às unidades prisionais no 
dia 11 de maio.
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SÃO MATEUS – Maior 
instituição bancária de de-
senvolvimento regional da 
América Latina, o Banco do 
Nordeste (BNB) pretende 
emprestar mais de R$ 100 
milhões este ano em São 
Mateus. O anúncio foi feito 
pelo gerente André Zambon, 
que usou o espaço da Tribu-
na Livre na sessão plenária 
de terça-feira (3/05), na Câ-
mara Municipal. Ele esteve 
acompanhado do gerente de 
Negócios Ricardo Barcelos 
Caetano e do assessor de 
Imprensa Ulisses Vasconce-
los.

Zambon relatou que assu-
miu o comando da agência 
mateense em janeiro. Con-
tudo ponderou que há 22 
anos frequenta São Mateus, 
município de referência cul-
tural, histórica e turística no 
centro norte capixaba e com 
atrativos especiais, como o 
Balneário de Guriri.

Ao recepcioná-lo, o pre-
sidente da Câmara de São 
Mateus, vereador Paulo Fun-
dão, lembrou a luta do então 
prefeito Rui Baromeu para 
incluir o norte capixaba na 
área de abrangência da Supe-
rintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sude-
ne). Paulo Fundão adiantou 
inclusive que pretende enfa-
tizar, junto a amigos empre-
endedores e outros agentes 
de desenvolvimento, as van-
tagens de se investir em São 
Mateus com os atrativos 
ofertados pelo Banco do Nor-
deste.

O vereador Adeci de Sena 
também elencou oportuni-
dades competitivas que o 
BNB proporciona no Muni-
cípio. Lembrou-se de pesca-
dores buscaram recursos 
para aquisição de balanças, 
congeladores e outros equi-

BANCO DO NORDESTE QUER EMPRESTAR
MAIS DE R$ 100 MI EM SÃO MATEUS

B A R R A  D E  S Ã O 
FRANCISCO – Um homem 
morreu durante o trabalho na 

HOMEM MORRE SOTERRADO EM ACIDENTE
DE TRABALHO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

tarde desta quinta-feira (05) em 
Barra de São Francisco. Segun-
do a Polícia Militar, uma guar-

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

nição foi acionada para veri-
car a informação de que um 
homem teria sofrido um aci-
dente de trabalho em Mirace-
ma, zona rural de Barra de São 
Francisco.

De acordo com informa-
ções, ele trabalhava em uma 
obra da Toledo, porém, não foi 
especicado qual das empresas 
Toledo. “Ele trabalhava na obra 
do condomínio residencial Roc-
ca, da Toledo”, informou um 
amigo dele ao SiteBarra.

Ao chegar no local, a equipe 
foi informada que o homem, 
até o momento identicado 
como Benilson Amaral, estava 
trabalhando em uma obra de 
manilhamento de esgoto, es-
tando em uma vala por onde 
estavam passando manilhas de 
concreto. Em determinado mo-
mento, uma das laterais da vala 
cedeu, vindo a soterrar o traba-
lhador.

Com o intuito de ajudar o 
colega, os funcionários da obra 

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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Causa da morte ainda não foi definida. Diego Vaccari 
Moreira estava desaparecido desde sábado (09), quan-
do saiu de casa.

Pontal do Ipiranga
sedia Circuito
Ecológico de Surf

LINHARES – O bal-
neário do Pontal do Ipiran-
ga, em Linhares, receberá 
nos próximos dias 7 e 8  o  
Circuito SS Ecológico de 
Surf IVA. O evento visa a 
incentivar este esporte e, 
ao mesmo tempo, consci-
entizar as pessoas sobre a 
importância de preservar a 
natureza.

De acordo com o presi-
dente do Instituto Verde e 
das Águas (IVA) e um dos 
organizadores do evento, 
Marcos Salles, enquanto os 
atletas forem disputar a 
competição, um grupo de 
voluntários estará reco-
lhendo os resíduos que são 
descartados de forma irre-
gular na areia da praia. No 
sábado (7), a ação terá iní-
cio às 8 horas. Já no domin-
go (8), a limpeza será reali-
zada a partir das 9 horas.

“É preciso fazer campa-
nha consciente, verdadeira 
e que tenha um impacto 
para as próximas gerações. 
Eventos como esse são fun-
damentais para combater a 
poluição e conscientizar as 
pessoas sobre a importân-
cia de tomar atitudes que 
causam impactos positivos 
na natureza, para que no 
futuro possamos ter um 
meio ambiente sustentá-
vel”, destacou Salles.

“Iniciativas como essas 
são de extrema importân-
cia para mostrar para as 
pessoas que pequenas ati-
tudes fazem a diferença na 
conservação da natureza. 
Estamos sempre à disposi-
ção para apoiar eventos 
que visa promover ativida-
des saudáveis em contato 
com a natureza e, ao mes-
mo tempo, desenvolver a 
educação ambiental e fo-
mentar o turismo em nossa 
cidade”, armou o secretá-
rio municipal de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer, 
Fabrício Lopes.

O circuito será disputa-
do nas categorias Open 
masculino e feminino, regi-
onal, regional master, long 
board e infantil (até 12 
anos). Os interessados em 
participar do evento devem 
realizar a inscrição até as 
18 horas da próxima sexta-
feira (6), por meio do tele-
fone (27) 99948-8655. O 
valor da inscrição é de R$ 
50,00.

O evento é organizado 
pelo Subtil Surf Wear (SS) 
e o Instituto Verde e das 
Águas (IVA), e conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Linhares, por meio das se-
cretarias municipais de 
Cultura, Turismo, Esporte 
e Lazer e Meio Ambiente.

A entrega das cestas prossegue até dia 14.

No sábado (7), a ação terá início às 8 horas. Já no 
domingo (8), a limpeza será realizada a partir das 9 
horas.

correram para o local para aju-
dar a desenterrar o homem. O 
motorista de uma retroescava-
deira começou a retirar a parte 
de terra, vindo a localizar a víti-
ma que já estava em óbito. O 
Corpo de Bombeiros auxiliou 
nos trabalhos e a Polícia Civil 
foi acionada.

Por nota, a Polícia Civil 
informou a 14ª Delegacia 
Regional de Barra de São 
Francisco apura o caso. “O 
corpo da vitima foi encami-
nhado para o Serviço Médico 
Legal (SML) de Colatina, 
para ser necropsiado e, poste-
riormente, liberado para os 
familiares”, diz a nota da cor-
poração.

Benilson morava no bairro 
Colina, em Barra de São Fran-
cisco. Ele era um dos respon-
sáveis pelo time do bairro. 
Amigos e familiares lamen-
taram a morte trágica.

pamentos necessários à cade-
ia produtiva litorânea.

ATUAÇÕES
Com 70 anos de ativida-

des (10 deles em São Mate-
us), o Banco do Nordeste 
atua nos nove estados da 
Região Nordeste, no norte 
de Minas Gerais, nos vales 
do Jequitinhonha, Mucuri e 
Rio Doce, e em 31 municípi-
os do centro-norte do Espíri-
to Santo. No território capi-
xaba, são cinco agências: 
São Mateus, Colatina, Pi-
nheiros, Nova Venécia e Li-
nhares. “Tem muito potenci-
al, especialmente aqui em 
São Mateus”, reforça o ge-
rente André Zambon.

No Estado, os municípi-
os de São Mateus e Colati-
na são considerados polos. 
Por isso, têm taxas diferen-
ciadas, mais atrativas, e 
percentual maior para -
nanciamento, além dos in-

centivos scais por esta-
rem na área da Sudene, co-
mo a aplicação de recursos 
do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nor-
deste (FNE).

Por conta disso, a agência 
de São Mateus tem que em-
prestar de FNE o mínimo de 
R$ 55 milhões em 2022. 
Zambon, entretanto, projeta 
que sejam emprestados mais 
de R$ 100 milhões. Haverá 
linhas de crédito com prazos 
de 12 a 24 anos, com carên-
cias que podem chegar a cin-
co anos. O nanciamento 
pode ser de até 100% do em-
preendimento. “Financia 
praticamente tudo de quem 
queira produzir”, disse o 
gerente. Ele salientou ainda 
a possibilidade de o empre-
endedor contar com reinves-
timento e redução de Impos-
to de Renda.

Mesmo atuando com gran-
des empreendedores, o Ban-

co do Nordeste pulveriza 
recursos também no micro-
crédito. Só no Crediamigo, o 
maior programa de micro-
crédito da América do Sul, 
projeta emprestar R$ 15 mi-
lhões em São Mateus. Em 
2021, o empréstimo nessa 
linha cou em torno de R$ 
12 milhões, com operações 
com microempreendedor 
urbano, com ticket médio de 
operação de R$ 3 mil.

Em outra frente, o BNB 
pretende ainda fortalecer a 
atuação em inovação, por 
isso na pandemia foi o pri-
meiro banco a criar um hub, 
um setor destinado a acolher 
ideias inovadoras, com li-
nhas diferenciadas. Ele reve-
lou que já há inclusive uma 
ação empresarial nesse sen-
tido em São Mateus. “Quem 
sabe não tenhamos um Goo-
gle ou um Facebook mate-
ense, ou algumas empresas 
do tipo”, completou.

O anúncio foi feito pelo gerente André Zambon, que usou o espaço da Tribuna Livre 
na sessão plenária de terça-feira (3/05), na Câmara Municipal.
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Há algum tempo tive a 
grata oportunidade de as-
sistir ao documentário “O 
patrão do mal”, uma obra 
tão extensa quanto profun-
da abordando a dura luta 
do povo colombiano con-
tra os narcotracantes ao 
longo de toda a década de 
1980.

Chamou-me a atenção 
uma armação destacada 
no início de cada um dos 
74 capítulos de cerca de 50 
minutos: quem não conhe-
ce sua história está conde-
nado a repeti-la. Segue, 
então, a detalhada descri-
ção de tempos dolorosos.

Incomodou o mal um 
Ministro da Justiça? Que 
seja assassinado moral-
mente por calúnias torpes 
e em seguida sicamente a 
tiros. Reagiram ao crime 
juízes e policiais? Que 
tenham o mesmo destino. 
Assim como jornalistas 
que ousaram expor à luz 
do dia realidade tão sinis-
tra. Ou políticos que cora-
j o s a m e n t e  d i s s e r a m 
“não”.

Ao longo do caminho 
foi sendo sepultada com 
esses mártires robusta mul-
tidão de inocentes. Crian-
ças, mulheres grávidas, 
idosos e tantos outros cujo 
único pecado foi ter estado 
no local errado na hora 
errada - cinicamente rotu-
ladas de prosaico “dano 
colateral” pelos envolvi-
dos.

Alguém poderia dizer 
ter sido tudo culpa de um 
grupelho de bandidos. Na-
da mais falso. Os culpados 
maiores estavam espalha-
dos pelas instituições. Na 
mediocridade e mesmo na 
cumplicidade de não pou-

Coluna
do Pedro
O PATRÃO DO MAL

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FUNDAÇÃO RENOVA: PRAZO DE
ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO
SIMPLIFICADO É PRORROGADO
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cos habitantes do mundo 
político. Na covardia de 
vastos setores da imprensa 
que apenas reagiram tarde 
demais. Na corrupção vil 
dos inltrados pela polícia 
afora. Na omissão triste de 
diversos segmentos do 
mundo das leis, a criarem 
para criminosos bárbaros 
direitos acintosos, alimen-
tando com belíssimos pa-
peluchos uma impunidade 
pavorosa.

Sim, os culpados maio-
res não eram toscos bandi-
dos. Era uma gente rena-
da, educada e detentora de 
instrumentos poderosos. 
Membros distintos da soci-
edade. No mais das vezes 
gente de bem, porém não 
do bem. Gente honesta, 
mas que de enfrentar deso-
nestos não quer saber.

Contemple nosso pla-
neta. Ora é o crime organi-
zado, ora a corrupção, ora 
a opressão, ora conitos 
que somente a ganância 
corporativa explica, seme-
ando mortes e desgraças 
mil - sempre sob o ensur-
decedor silêncio da maio-
ria discreta das pessoas de 
bem e das autoridades 
constituídas.

A esta maioria dedique-
mos a advertência de Dan-
te Alighieri: os lugares 
mais quentes do inferno 
são destinados aos que, 
em tempos de graves cri-
ses, se mantêm neutros.

SÃO PAULO – Come-
çou a valer, a partir da últi-

EMPRESAS DE TELEMARKETING
PASSAM A TER PREFIXO OBRIGATÓRIO

ma  quinta-feira (10), o uso 
obrigatório do prexo 

0303 na ligações realizadas 
para clientes pelas empre-
sas de telemarketing. A mu-
dança, anunciada no nal 
do ano passado pela Agên-
cia Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), tem o 
objetivo de ajudar os usuá-
rios a identicarem facil-
mente esse tipo de ligação 
e decidir se vão aceitar a 
chamada.

O código aparecerá no 
início do número de qual-
quer ligação que vise a ofer-
tar produtos ou serviços. 
As mudanças valem ape-
nas para as prestadoras de 
telefonia móvel. Daqui a 
90 dias, deverão ser imple-
mentadas também pelas 
operadoras de telefonia 
xa.

Segundo a Anatel , o uso 

do código 0303 será exclu-
sivo e obrigatório para ati-
vidades de telemarketing 
ativo, prática de oferta de 
produtos ou serviços por 
meio de ligações ou men-
sagens telefônicas, previa-
mente gravadas ou não. A 
medida determina que as 
redes de telecomunicações 
permitam a identicação 
clara do código no visor do 
aparelho.

Além disso, as operado-
ras deverão fazer o bloque-
io preventivo de chamadas 
originadas de telemarke-
ting ativo a pedido do con-
sumidor. Também caberá 
às teles empregar os meios 
tecnológicos necessário 
para coibir o uso fora das 
regras estabelecidas pela 
Anatel.
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VITÓRIA – A Justiça 
prorrogou o prazo de ade-
são ao Sistema Indenizató-
rio Simplicado para o dia 
30 de junho de 2022. O pra-
zo anterior venceria no dia 
30 de abril de 2022. A nova 
data-limite de ingresso no 
Sistema vale para os atingi-
dos de 45 municípios.

Em Minas Gerais, po-
dem ingressar no Sistema 
Indenizatório Simplicado 
moradores de Aimorés, 
Alpercata, Barra Longa, 
Belo Oriente, Bom Jesus 
do Galho, Bugre, Caratin-
ga, Conselheiro Pena, Cór-
rego Novo, Dionísio, Fer-
nandes Tourinho, Galileia, 
Governador Valadares, Ia-
pu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, 
Mariana, Marliéria, Na-
que, Periquito, Pingo-
d’Água, Ponte Nova, Raul 
Soares, Resplendor – in-
clusive a comunidade Ribe-
irinha de Vila Crenaque e 
exceto o Povo Indígena -, 
Rio Casca, Rio Doce, San-
ta Cruz do Escalvado, San-
tana do Paraíso, São Do-
mingos do Prata, São José 
do Goiabal, São Pedro dos 
Ferros, Sem-Peixe, Sobrá-
lia, Timóteo e Tumiritinga.

No Espírito Santo, o 
acesso ao uxo é liberado a 
moradores de São Mateus, 
Linhares, Aracruz, Concei-
ção da Barra, Baixo Guan-
du, Colatina, Marilândia, 
Fundão e Serra.

HISTÓRICO
Em agosto de 2020, por 

decisão judicial, a Funda-
ção Renova implementou o 
Sistema Indenizatório Sim-
plicado e permitiu a in-
clusão de milhares de atin-
gidos no processo indeni-
zatório que pertencem a 
categorias muitas vezes 
informais e também cate-
gorias formais.

Os valores das indeniza-

ções denidos pela Justiça, 
com quitação única e de-
nitiva, variam de R$ 17 mil 
a R$ 567 mil, de acordo 
com a categoria do dano.

ADESÃO
Para ingressar, é neces-

sária a conrmação de 
idade maior de 16 anos na 
data do rompimento da bar-
ragem e atender a um dos 
critérios abaixo:

Ter registro, solicitação, 
protocolo, entrevista, ca-
dastro ou manifestação pe-
rante a Fundação Renova 
até 30 de abril de 2020; Ter 
ajuizado ação indenizató-
ria na jurisdição brasileira 
até 30 de abril de 2020;

Ter ajuizado ação inde-
nizatória em jurisdição es-
trangeira até 30 de abril de 
2020; Ter, de qualquer for-
ma, manifestado expressa-
mente perante órgãos e ins-
tituições públicas (Defen-
soria Pública, Ministério 
Público, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil, 
Assistência Social do muni-
cípio) até 30 de abril de 
2020 a condição de atingi-
do pelo rompimento da bar-
ragem de Fundão, com a 
explicitação de seu dano, 
devidamente comprovado 
por certidão fornecida pe-
las instituições.

Especicamente para 
Mariana, também podem 
se habilitar aqueles que 
possuem registro, solicita-
ção, protocolo, entrevista 
e/ou cadastro reconhecidos 

junto à Cáritas Brasileira 
até 30 de abril de 2020.

ACESSO
A adesão ao Sistema 

Indenizatório Simplicado 
é facultativa e deve ser fei-
ta por meio da plataforma 
Portal do Advogado, no 
site da Fundação Renova 
(www.fundacaorenova-
.org). Para ingressar, as pes-
soas devem ser representa-
das por advogado ou de-
fensor público, segundo 
sentença judicial, pois ape-
nas esses prossionais 
podem acessar e preencher 
os dados no sistema.

Os honorários do advo-
gado são descontados do 
valor de indenização no 
limite de 10%, conforme 
determinado pela Justiça. 
Os documentos necessári-
os para o processo de inde-
nização devem ser envia-
dos por meio da platafor-
ma, onde também são assi-
nados os termos de aceite. 
O pagamento é feito em até 
10 dias úteis após a homo-
logação da Justiça.

Em Barra Longa e Mari-
ana, também há a possibili-
dade de acessar o Sistema 
Indenizatório Simplicado 
Infraestrutura, conforme 
sentença da 12ª Vara Fede-
ral, de março de 2022, para 
tratar especicamente os 
danos socioeconômicos 
caracterizados por eventu-
ais trincas, rachaduras e 
danos em infraestrutura 
nos imóveis. Esses danos 
são objeto de perícia e de-

mandam a apresentação de 
um laudo. A Justiça deniu 
o prazo de adesão também 
até 30 de junho de 2022.

Até março, as indeniza-
ções e Auxílios Financei-
ros Emergenciais (AFEs) 
pagos a atingidos de Minas 
Gerais e do Espírito Santo 
somavam ao todo cerca de 
R$ 9,36 bilhões para mais 
de 373,3 mil pessoas. Des-
se total, R$ 5,68 bilhões 
foram pagos pelo Sistema 
Indenizatório Simplica-
do.

SOBRE A FUNDAÇÃO 
RENOVA

A Fundação Renova é 
uma entidade de direito 
privado, sem ns lucrati-
vos, constituída com o ex-
clusivo propósito de gerir e 
executar os programas e 
ações de reparação e com-
pensação dos danos causa-
dos pelo rompimento da 
barragem de Fundão.

A Fundação foi instituí-
da por meio de um Termo 
de Transação e de Ajusta-
mento de Conduta (TTAC), 
assinado entre Samarco, 
suas acionistas Vale e BHP, 
os governos federal e dos 
estados de Minas Gerais e 
do Espírito Santo, além de 
uma série de autarquias, 
fundações e institutos (co-
mo Ibama, Instituto Chico 
Mendes, Agência Nacional 
de Águas, Instituto Estadu-
al de Florestas, Funai, Se-
cretarias de Meio Ambien-
te, dentre outros), em mar-
ço de 2016.

Nova data-limite de ingresso no fluxo vale para atingidos de 45 municípios de Mi-
nas Gerais e do Espírito Santo.
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COMUNICADO
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA, torna público que REQUEREU RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA AMBIENTAL  N° 002/2018  da SEMMA, através do processo n° 015339/2017,  para 
Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão  situado na rua ROD OTHOVARINO 
DUARTE SANTOS, 0, LIBERDADE , Município de SÃO MATEUS - ES.

COMUNICADO
NATALIO PAVESI PONTARA, torna público que REQUEREU  da SEMMA , através do processo n° 
006350/2018, Renovação da Licença Ambiental – LAR nº016/2018  , para  Serviços de usina-
gem , tornearia e solda, localizado na Rua Manuel Peçanha   Nº 347   Bairro: Boa Vista, município 
de SÃO MATEUS - ES.
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Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral,
Lavagem do Motor,

Polimento, Cristalização,
Aspiração
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