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José Roberto explicou as origens do maior projeto de infraestrutura em 
curso no País, que inclui centro portuário, 2.100km de ferrovias, navega-

ção de cabotagem e dez unidades de transbordo.
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BRASÍLIA – O Supremo 
Tribunal Federal (STF) deci-
diu, de forma unânime, pela 
constitucionalidade da ex-
t e n s ã o  d e  l i c e n ç a -
maternidade pelo prazo de 
180 dias a servidor público 
que seja pai solteiro. Os mi-
nistros apreciaram nesta 
quarta-feira (11/5) o Recur-
so Extraordinário 1348854, 
no qual o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
questionava decisão do Tri-
bunal Regional Federal da 3ª 
Região (TRF-3) que aceitou 
a licença por 180 dias e o 
pagamento mensal a servi-
dor da autarquia federal.

O caso, sob relatoria do 
ministro Alexandre de Mora-
es, chegou à Corte porque o 
INSS não aceitou a conces-
são do benefício a um perito 
médico que trabalha na au-
tarquia. O homem é pai de 
gêmeos, que foram gerados 
por meio de fertilização in 
vitro e gestação por substitu-
ição, a chamada barriga de 
aluguel.

Em decisão do colegiado, 
o TRF-3 concluiu que o ho-
mem tinha direito, além da 
l i c e n ç a ,  a o  s a l á r i o -
maternidade. O INSS ale-
gou, no entanto, que a licen-
ça-maternidade deve ser 
dada à mulher gestante, “em 
razão de suas características 
físicas e diferenças biológi-
cas que a vinculam ao bebê 
de modo diferenciado do 
vínculo com o pai”.

Ressaltou ainda que os 
pais já têm direito à licença-
paternidade de cinco dias, e 
que a concessão do novo 
benefício sem a correspon-

Taxa de desemprego
fica estável no
primeiro trimestre,
aponta IBGE

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

20º
27º Sensação

térmica: 27/20º
Ventos: 15 km/h
UV: 7 alto
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CONGRESSO PRORROGA MEDIDA PROVISÓRIA
QUE AMPLIA MARGEM DO CRÉDITO CONSIGNADO

do o percentual que vigorou 
ao longo de quase todo o ano 
passado.

O Congresso Nacional 
prorrogou a medida provisó-
ria que amplia a margem de 
crédito consignado para apo-
sentados e pensionistas e au-
toriza pessoas que recebem o 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC) e Auxílio Bra-
sil a fazerem o empréstimo.

Segundo ato do presidente 
do Senado, Rodrigo Pache-
co, publicado hoje (13) no 
Diário Ocial da União, a 
prorrogação é de 60 dias.

O crédito consignado é 
aquele concedido com des-
conto automático em folha 
de pagamento. Por ter como 
garantia o desconto direto no 
salário ou benefício, esse 
tipo de operação de crédito 
pessoal é uma das que ofere-
cem os menores juros do mer-
cado.

A MP, publicada no Diário 
Ocial da União no dia 17 de 
março, ampliou o acesso ao 
crédito consignado aos bene-
ciários do BPC e do Auxílio 
Brasil, além de ampliar a mar-
gem consignável de 35% pa-
ra 40% da renda, reinstituin-
do o percentual que vigorou 
ao longo de quase todo o ano 
passado.

BRASÍLIA – O Congres-
so Nacional prorrogou a me-
dida provisória que amplia a 
margem de crédito consigna-
do para aposentados e pensi-
onistas e autoriza pessoas 
que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
e Auxílio Brasil a fazerem o 
empréstimo.

Segundo ato do presidente 
do Senado, Rodrigo Pache-
co, publicado hoje (13) no 
Diário Ocial da União, a 
prorrogação é de 60 dias.

O crédito consignado é 
aquele concedido com des-
conto automático em folha 
de pagamento. Por ter como 
garantia o desconto direto no 
salário ou benefício, esse 
tipo de operação de crédito 
pessoal é uma das que ofere-
cem os menores juros do mer-
cado.

A MP, publicada no Diário 
Ocial da União no dia 17 de 
março, ampliou o acesso ao 
crédito consignado aos bene-
ciários do BPC e do Auxílio 
Brasil, além de ampliar a mar-
gem consignável de 35% pa-
ra 40% da renda, reinstituin-

mestre de 2021, a Região Nor-
te cou estável e as demais 
regiões apresentaram queda 
do rendimento médio.

A taxa composta de subuti-
lização da força de trabalho, 
que é o percentual de pessoas 
desocupadas, subocupadas 
por insuciência de horas 
trabalhadas e na força de tra-
balho potencial em relação à 
força de trabalho ampliada, 
cou em 23,2% no 1° trimes-
tre de 2022. O maior percen-
tual, 43,9%, foi registrado no 
Piauí, seguido por Sergipe e 
Alagoas, os dois com 38,6%. 
Santa Catarina (8,3%), Mato 
Grosso (11,3%) e Paraná 
(14%) apresentaram as meno-
res taxas.

DESALENTO
Ainda no 1° trimestre de 

2022, o número de desalenta-
dos somou 4,6 milhões de 
pessoas. A maior quantidade 
foi na Bahia com 648 mil desa-
lentados, ou 14,1% do contin-
gente nacional. O percentual 
de desalentados, na compara-
ção com a população na força 
de trabalho ou desalentada 
chegou a 4,1% nos primeiros 
três meses de 2022. Os maio-
res percentuais foram no Ma-
ranhão (15,8%) e em Alagoas 
(15,4%), Já Santa Catarina 
(0,6%), Mato Grosso (1,2%) 
e Distrito Federal (1,4%) fo-
ram os menores.

CARTEIRA ASSINADA
O percentual de emprega-

dos com carteira assinada 
atingiu 74,1% no setor priva-
do, sendo os maiores percen-
tuais em Santa Catarina 
(88,2%), São Paulo (82,4%), 
Rio Grande do Sul (81,1%). 
Maranhão (47,3%), Pará 
(51,3%) e Piauí (51,4%) re-
gistraram os menores.

CONTA PRÓPRIA
A parcela da população 

ocupada do país trabalhando 
por conta própria cou em 
26,5%. Os maiores percentu-
ais foram do Amapá (35,9%), 
Amazonas (35,7%) e Pará 
(34,6%) e os menores, do Dis-
trito Federal (19,4%), Mato 
Grosso do Sul (22,3%) e São 
Paulo (23,6%).

INFORMALIDADE
A taxa de informalidade 

para o Brasil foi de 40,1% da 
população ocupada. As maio-
res taxas caram com Pará 
(62,9%), Maranhão (59,7%) e 
Amazonas (58,1%) e as meno-
res, com Santa Catarina 
(27,7%), Distrito Federal 
(30,3%) e São Paulo (30,5%).

SÃO PAULO – A taxa de 
desemprego no Brasil cou 
11,1% no 1° trimestre de 
2022, o que signica estabili-
dade na comparação com o 4º 
trimestre de 2021, quando 
registrou o mesmo percentu-
al. Representa ainda queda de 
3,8 pontos percentuais na 
comparação com o mesmo 
trimestre de 2021, quando 
atingiu 14,9%. Os dados es-
tão incluídos no resultado 
trimestral da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicíli-
os (Pnad) Contínua, divulga-
da hoje (13) pelo Instituto 
Brasileiro de Geograa e 
Estatística (IBGE).

Em relação ao trimestre 
anterior, a taxa de desocupa-
ção cou estável em 26 unida-
des da Federação. De acordo 
com o IBGE, o único recuo 
foi no Amapá (3,3 pontos per-
centuais). Para a coordenado-
ra de Trabalho e Rendimento 
do IBGE, Adriana Beringuy, a 
queda, contudo, não se deve 
ao aumento no número de 
pessoas ocupadas, mas a me-
nor pressão das pessoas sem 
trabalho buscando ocupação 
no estado.

“Houve uma queda de 
7,3% no número de pessoas 
na força de trabalho e um au-
mento de 10,4% no contin-
gente fora da força”, expli-
cou.

Os  es tados  da  Bahia 
(17,6%), Pernambuco (17%) 
e Rio de Janeiro (14,9%) apre-
sentaram as maiores taxas de 
desocupação. Já as menores 
foram em Santa Catarina 
(4,5%), no Mato Grosso 
(5,3%) e no Mato Grosso do 
Sul (6,5%).

No 1° trimestre, a taxa de 
desocupação por sexo cou 
em 9,1% para os homens e 
13,7% para as mulheres. Em 
cor ou raça, o desemprego 
entre os brancos alcançou 
8,9%, cando abaixo da 
média nacional, mas para os 
pretos (13,3%) e pardos 
(12,9%) cou acima.

RENDIMENTO
O rendimento médio real 

mensal habitual foi calculado 
em R$ 2.548. O valor repre-
senta elevação de 1,5% em 
relação ao 4º trimestre de 
2021, quando atingiu R$ 
2.510. É também um recuo de 
8,7% ante o 1º trimestre de 
2021. Já tinha alcançado R$ 
2.789. Ainda em relação ao 4º 
trimestre de 2021, somente as 
regiões Norte (R$ 1.985) e 
Sudeste (R$ 2.875) apresen-
taram expansão relevante. Já 
na comparação com o 1º tri-

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.

STF AMPLIA PARA 180 DIAS
LICENÇA A SERVIDORES PAIS SOLO

recém-nascido. O processo 
tramitou por vias adminis-
trativas no estado. José Dru-
mont Bento, de 34 anos, tem 
a guarda unilateral do bebê 
e, desde o último mês de no-
vembro, se dedica exclusi-
vamente ao herdeiro.

O caso é diferente do que 
está no STF, porque a guarda 
unilateral da criança foi esta-
belecida, em comum acor-
do, em outubro passado, po-
is a mãe possui outros dois 
lhos e não tinha condições 
necessárias para criar o re-
cém-nascido.

Desde o nascimento do 
lho, José Drumont é seu 
responsável legal e, por isso, 
precisou pedir licença para 
cuidar do bebê. O servidor 
mora na cidade de Valparaí-
so de Goiás, mas trabalha no 
município de Luziânia, am-
bas no Entorno do Distrito 
Federal (DF).

dente fonte de custeio viola 
a Constituição Federal e traz 
prejuízo aos cofres públicos. 
“Nenhum benefício ou ser-
viço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado 
ou estendido sem a corres-
pondente fonte de custeio 
total”, alegou o INSS no pro-
cesso.

SERVIDORES E TESE 
FIXADA

O ministro Alexandre 
Moraes enfatizou em seu 
voto que o pleito do pai é um 
denidor de proteção à cri-
ança. O magistrado ainda 
citou, como exemplos, a Fin-
lândia, que tem 7 meses de 
licença para pais, e o Cana-
dá, que prevê licença paren-
tal – não apenas para o pai ou 
para mãe: os dois podem 
dividir o tempo.

A decisão de Moraes po-
de ter repercussão geral e 

nortear novos julgamentos 
em instâncias inferiores. No 
entanto, o magistrado frisou 
que a extensão do benefício 
de 180 dias vale somente 
para servidores públicos.

Para Barroso, a Constitui-
ção não faz distinção de gê-
nero quando fala de licença. 
A tese, então, pontua que é 
“constitucional a extensão 
da licença-maternidade para 
o servidor público por 180 
dias como fundamento à 
proteção integral da crian-
ça”.

Todos os demais minis-
tros votaram com o relator.

LICENÇA APÓS 
GUARDA 

UNILATERAL
Em 2021, um servidor 

público do sistema socioe-
ducativo de Goiás consegui-
u licença-maternidade de 
160 dias para cuidar do lho 

Hoje, os pais têm 5 dias de licença-paternidade. No entanto, ao analisar recurso do 
INSS contra servidor, o STF considerou legal a extensão.
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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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LIGANDO ES AO CERRADO BRASILEIRO

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

Acesse: www. .com.brFANOTÍCIAS

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 – Em 
entrevista ao jornalista Edu 
Kopernic, no episódio 72 do 
podcast EdCast, veiculado 
na TV Ambiental, em canal 
do Youtube e diversas plata-
formas de streams, o presi-
dente da Petrocity Group, 
José Roberto Barbosa da 
Silva, fez uma ampla expla-
nação sobre os empreendi-
mentos na área de logística 
assertiva, disse que serão 
gerados 10 mil empregos 
diretos em São Mateus e nas 
ferrovias e que o primeiro 
dormente da Estrada de Fer-
ro Juscelino Kubustscheck, 
ligando o Centro Portuário à 
região produtora de grãos do 
cerrado brasileiro, será as-
sentado no nal de 2026.

José Roberto explicou as 
origens do maior projeto de 
infraestrutura em curso no 
País, que inclui centro por-
tuário, 2.100km de ferrovi-
as, navegação de cabotagem 
e dez unidades de transbordo 
com potencial para se torna-
rem em portos secos no Espí-
rito Santo, Minas Gerais, 
Distrito Federal e Goiás.

O CEO detalhou cada eta-
pa do projeto, que começou 
em 2013 com a participação 
de um dos herdeiros da famí-
lia saudita, contou as razões 
da saída dos árabes do proje-
to e aprofundou informa-
ções sobre o atual momento 
dos projetos, que deixaram 
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Além do uso de máscaras, a exigência do passaporte da vacina deixa de ser obrigatório em 
todo o Estado.

Número de pessoas
com porte de arma
no ES cresce quase
20% em um ano

VITÓRIA – O número 
de pessoas com porte de 
armas no Espírito Santo a-
umentou 18,7% nos quatro 
primeiros meses deste ano, 
em comparação com o mes-
mo período do ano passa-
do. De janeiro a abril, 753 
pessoas foram autorizadas 
a circular com armas, con-
tra 634 no mesmo período 
de 2021.

Por outro lado, o número 
de cidadãos com posse de 
arma, ou seja, que podem 
ter o objeto, desde que ele 
que dentro de casa, caiu de 
2.974 para 2.822.

Os dados são da Polícia 
Federal no Espírito Santo, 
que apontou ainda que a 
maioria das pessoas que 
solicita o porte de armas é 
composta por homens.

"Realmente houve um 
aumento de pedidos de 
2019 para cá. Aqui na Supe-
rintendência praticamente 
triplicou a quantidade de 
requerimentos de armas em 
geral", destacou a delegada 
da Polícia Federal Clarissa 
Fernandes.

Para a socióloga Maria 
Angela Rosa, a exibiliza-
ção de algumas regras edi-
tadas pelo governo federal 
contribuiu para o aumento 
de armas em circulação. 

"Tem mais de 20 atos 
facilitando o porte e uso de 
armas, com queda de tribu-
tos em importação de ar-
mas. E o incentivo da pró-
pria população em resolver 
seus conitos por si pró-
prio, usando a arma", fri-
sou.

O presidente Jair Bolso-
naro, por meio de decretos, 
alterou trechos do Estatuto 
do Desarmamento. Em 
2019, o número de catego-
rias prossionais que po-
dem ter acesso ao porte, 
como advogados e cami-
nhoneiros, foi ampliado. 

Já no ano passado, Bol-
sonaro aumentou de quatro 
para seis a quantidade de 
armas que cada cidadão 
pode ter em casa. Somente 
em 2022, foram feitos 
2.822 registros de novas 
armas no Espírito Santo. 

A instrutora Nayara Pe-
rim trabalha em um clube 
de tiros de Vila Velha e con-
ta que a procura pelos trei-
namentos cresceu nos últi-

Por outro lado, o número de cidadãos com posse de 
arma, ou seja, que podem ter o objeto, desde que 
ele fique dentro de casa, caiu de 2.974 para 2.822.

Homem de 45 anos foi preso em flagrante após mate-
rial ser encontrado em sua propriedade rural na quin-
ta-feira.

de estar voltados para o setor 
de petróleo e foram reorga-
nizado para cargas em geral.

De acordo com José Ro-
berto, três das quatro ferro-
vias da Petrocity Group já 
estão com o contrato de auto-
rização com o Governo Fede-
ral desde o nal de 2021. Os 
valores chegam a R$ 23 bi-
lhões e os prazos já começa-
ram a correr.

“Perguntam quando va-
mos começar. Já começa-
mos. Já investimentos muito 
em estudos e projetos. 
Antes, o Brasil funcionava 
assim: quando o governo 

imaginava uma ferrovia, 
tomava o risco de engenha-
ria e gastava milhões em pro-
jetos e estudos ambiental, 
viabilidade econômica. Se o 
estudo de viabilidade mos-
trava que não era viável, o 
recurso público já estava 
investido”, disse José Ro-
berto.

Ele acrescentou que “se 
desse certo, lá na frente en-
tregava tudo ao setor priva-
do, que não tinha risco ne-
nhum”. E citou as mudan-
ças: “Com o novo marco 
ferroviário, todo o risco é do 
setor privado, sem nenhum 

recurso público. Já estamos 
com a Odebrecht Engenha-
ria contratada para a constru-
ção. Eu tenho 10 anos para 
entregar as ferrovias pron-
tas. Se não estiver, os proje-
tos e as áreas adquiridas, vai 
tudo isso para o Governo 
Federal, todo o patrimônio. 
É muito diferente entre o 
passado e o presente”.

Barbosa garantiu que o 
Centro Portuário de São Ma-
teus será entregue nos próxi-
mos cinco anos, quando tam-
bém o primeiro dormente 
das ferrovias será assentado, 
dentro do cronograma.
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José Roberto explicou as origens do maior projeto de infraestrutura em curso no País, que 
inclui centro portuário, 2.100km de ferrovias, navegação de cabotagem e dez unidades de 
transbordo com potencial para se tornarem em portos secos no Espírito Santo, Minas Gerais, 
Distrito Federal e Goiás.

JAGUARÉ – Um ho-
mem de 45 anos, suspeito 
de furtar equipamentos agrí-
colas avaliados em mais de 
R$200 mil, foi preso em 
fragrante na última quinta-
feira (12), no Distrito de 
São Roque, zona rural de 
Jaguaré. A ação foi realiza-
da Polícia Civil do Espírito 

SUSPEITO DE FURTAR R$ 200 MIL
EM APARELHOS AGRÍCOLAS É PRESO

Santo (PCES), por meio da 
Delegacia de Polícia (DP) 
do município.

Segundo a titular da Dele-
gacia de Polícia de Jaguaré, 
delegada Gabriella Zaché, a 
operação da PCES ocorreu 
após produtores rurais da 
região denunciarem vários 
furtos a aparelhos agrícolas, 

defensivos e equipamentos 
de alto valor.

Após a equipe identicar 
o autor e sua localização, 
um cerco foi montado para 
prendê-lo. O suspeito ten-
tou fugir da propriedade 
pela mata, mas foi alcança-
do e preso. Após ser detido, 
o homem foi autuado pelo 
crime de receptação e posse 
irregular de arma de fogo, 
sendo encaminhado ao Cen-
tro de Detenção Provisória 
(CDP) de São Mateus.

De acordo com a polícia, 
o indivíduo disse que ape-
nas adquiriu os produtos, e 
não sabia sequer declinar 
qual era o nome do vende-
dor do material suspeito. 
Foram encontrados na pro-
priedade do homem  90 ca-
nos de irrigação com valor 
de mercado de mais de R$ 
30 mil.

Entretanto,  o suspeito 
alegou ter adquirido os ca-
nos  pelo  valor  de  R$ 
1.500,00. Além de produtos 
reconhecidos pelas vítimas, 

uma arma de fogo também 
foi encontrada durante a 
ação. 

Conforme as investiga-
ções, o homem é o principal 
suspeito de receptar e furtar 
na região materiais utiliza-
dos na produção agrícola. 
Segundo Zaché, a proprie-
dade onde os itens foram 
encontrados seria usada pe-
lo homem para esconder os 
objetos furtados. “Em inter-
rogatório, ele apenas infor-
mou que não tem notas e 
que alguns produtos eram 
comprados por meio de 
anúncios em páginas de re-
de social, sem qualquer do-
cumento que comprove. 
Entretanto, todos os produ-
tos foram reconhecidos pe-
las vítimas com o devido 
registro de boletim”, expli-
cou.

A delegada, diz, no en-
tanto, que investigações 
ainda estão em curso para 
identicar outros envolvi-
dos que possam estar direta-
mente ligados a ao homem. 

mos anos. 
"As pessoas viram que é 

acessível, que eu posso ter 
uma arma desde que eu pre-
encha os pré-requisitos de-
terminados. E o público não 
é especíco. A maioria 
ainda é homem, mas mu-
lheres também estão procu-
rando bastante esse univer-
so do tiro. E são das mais 
variadas áreas. Tem médi-
co, empresário, professor. 
Não tem um perl especí-
co para ser atirador não", 
ressaltou.

O administrador Alexan-
dre Daroz frequenta o local 
há dois anos. Ele arma que 
tem o porte de arma, ou se-
ja, autorização para andar 
armado, mas arma que 
treina principalmente para 
aliviar o estresse.

"Eu adoro vir para cá. 
Durante o dia eu também 
dou uma fugidinha e venho 
para cá. Venho bastante", 
armou. 

ESPECIALISTAS 
GARANTEM QUE 

ARMAS NÃO 
GARANTEM 
SEGURANÇA

Os motivos para decidir 
ter uma arma são muitos. 
No entanto, especialistas 
garantem que armar a popu-
lação não signica mais 
segurança.

"Ter arma não é seguran-
ça, pelo contrário. Inclusi-
ve, é um risco até dentro das 
próprias casas, porque ado-
lescentes são curiosos e vão 
tentar ver como funcionam 
essas armas. Pequenos con-
itos domésticos às vezes 
poderiam ser resolvidos de 
uma forma dentro do pró-
prio lar, mas são resolvidos 
na bala. Então arma nunca 
foi sinônimo de seguran-
ça", armou Maria Angela 
Rosa.

"Ter mais armas real-
mente não traz mais segu-
rança para a sociedade, e 
nem mesmo ao indivíduo. 
Os estudos mostram que 
quem reage tem a probabi-
lidade muito maior de ser 
alvejado, por já ter sido, de 
certa forma, rendido. O 
efeito surpresa é que é pre-
ponderante no combate", 
destacou o especialista em 
segurança Fabrício Sabai-
ni.



Batalhão trabalha ainda em 
parcerias com outros ór-
gãos, como a Polícia Civil, a 
Polícia Federal e a Polícia 
Rodoviária Federal. “Essa 
interação traz resultados 
positivos”, frisou, explican-
do que, em São Mateus, está 
sendo registrada uma queda 
de quase 50% nos índices de 
homicídio.

O comandante salientou 
que o Batalhão vive uma 
realidade de quase 40% de 
defasagem no efetivo. Se-
gundo ele, esse quadro é o 
segundo pior do Estado. Por 
essa situação adversa, disse 
que está desenvolvendo 
ações para otimizar os pou-
cos recursos. O tenente-
coronel disse que o Municí-

pio tem um dos maiores índi-
ces de confrontos armados 
do Estado, entretanto, mes-
mo com tal situação, ne-
nhum policial militar foi 
vitimado.

VEREADORES
Em discursos, os verea-

dores Adeci de Sena, Isael 
Aguilar, Cristiano Balanga, 
Carlinho Simião, Delerma-
no Suim, Lailson da Aroeira 
e Ciety Cerqueira, além do 
presidente Paulo Fundão, 
teceram elogios à atuação da 
Polícia Militar. Ciety inclu-
sive ressaltou o retorno do 
policiamento 24 horas no 
Distrito de Nestor Gomes.

Diante do comandante e 
do subcomandante do Bata-

lhão de São Mateus, parla-
mentares aproveitaram para 
pontuar demandas da área 
de segurança pública em 
bairros urbanos e comunida-
des rurais. Em época de co-
lheita de diferentes culturas, 
em vários pontos do Municí-
pio, os vereadores pediram, 
à Polícia Militar, reforço do 
trabalho preventivo, com 
ampliação da sensação de 
segurança. E lamentaram a 
situação de efetivo reduzido 
para atendimento às deman-
das das comunidades mate-
enses.

O tenente-coronel Jefson 
salientou que, com a Opera-
ção Colheita, o policiamen-
to será reforçado. Contudo 
ponderou que é preciso tam-
bém maior participação da 
sociedade, inclusive com 
registros de ocorrências e 
denúncias anônimas, e de 
autoridades nas instâncias 
estadual e federal. Exempli-
cou inclusive que o Muni-
cípio não tem sequer uma 
viatura adquirida com re-
curso de emenda parlamen-
tar.

O comandante do BPM 
disse que colocará para ava-
liação futuramente a reativa-
ção do posto policial entre 
os bairros Bom Sucesso, 
Vitória e Ayrton Senna. Ar-
mou ainda que é necessário, 
e barato, a implantação de 
videomonitoramento na Re-
gião dos Quilômetros, no 
Distrito de Nestor Gomes.
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CÂMARA DE VEREADORES APROVA
AJUDA A PROJETOS DA POLÍCIA MILITAR

Pai é preso suspeito
de estuprar a filha 

PÍTON DE 4 METROS É RESGATADA
DENTRO DE CASA NO BALNEÁRIO DE GURIRI
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SÃO MATEUS – “Aqui 
tem um parlamento que está 
de mãos dadas com a Polícia 
Militar”. Com estas pala-
vras, o presidente da Câma-
ra de São Mateus, vereador 
Paulo Fundão, reiterou, dian-
te do comandante do 13º Ba-
talhão de São Mateus, a dis-
posição dos vereadores em 
reforçar as parcerias em prol 
da segurança dos mateenses. 
O tenente-coronel Jefson 
Coelho Correia foi o primei-
ro a usar a Tribuna Livre na 
sessão plenária desta terça-
feira (10/05), ocasião em 
que foram aprovados dois 
projetos de lei em apoio a 
ações sociais do 13° BPM.

Acompanhado do subco-
mandante do Batalhão, ma-
jor Ronaldo Raimondi, o 
tenente-coronel Jefson agra-
deceu o apoio dos vereado-
res. Ele salientou que os R$ 
50 mil destinados pela Câma-
ra Municipal ao Batalhão, 
por meio de devolução à Pre-
feitura e repasse ao Conse-
lho Interativo de Segurança 
Pública dos KM’s (Coni-
seg), beneciarão os mate-
enses que usufruem dos pro-
jetos sociais desenvolvidos 
dentro do quartel do BPM. 
Atualmente o Batalhão aten-
de crianças carentes com 
aulas de karatê e está inici-
ando também projeto com 
ginástica rítmica.

O ten-cel Jefson salientou 
que, além da Câmara e da 
Prefeitura de São Mateus, o 

LINHARES – Manda-
do de prisão contra homem 
de 35 anos foi cumprido 
pela Delegacia Especiali-
zada de Atendimento à Mu-
lher (Deam) do municípi-
o. Caso segue em investi-
gação

Um homem de 35 anos 
foi preso suspeito de estu-
prar a própria lha, em 
Linhares, no Norte do Espí-
rito Santo. O mandado de 
prisão foi cumprido nesta 
terça-feira (10) pela Dele-

gacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (De-
am) do município.

Para preservar a vítima, a 
Polícia Civil não informou 
o nome do indivíduo, e nem 
a idade da menina e o bairro 
onde ocorreu o fato.

A informação sobre a 
prisão foi conrmada pela 
delegada Silvana Paula 
Soeiro, titular da Deam de 
Linhares, e o caso segue 
sendo investigado pela Po-
lícia Civil. 

Dom Edivalter
participa de audiência
com o Papa Francisco
no Vaticano

SÃO MATEUS – Uma mo-
radora da cidade de São Mateus 
passou por um susto daqueles. 
Ela encontrou uma cobra gigan-
te dentro de casa e, imediata-
mente, acionou a Equipe de 
Resgate de Animais e Educação 
Ambiental da 3ª Companhia do 
município, localizado no Norte 
do Espírito Santo.

A dona da residência acredi-
tava que o animal fosse uma 
jiboia, espécie comum no Esta-
do e que não é venenosa. 

No entanto, ao chegar no 
local, a equipe comandada pelo 
Capitão Fabricio Pereira Rocha 
cou surpresa. O réptil não era 
uma jiboia como havia informa-
do a moradora. Na verdade, eles 
se depararam com uma Python 
bivittatus, também conhecida 

como Píton Birmanesa. 
O réptil é de origem asiática, 

pode chegar a 8 metros de com-
primento e não é venenoso. O 
animal que os militares resgata-
ram media aproximadamente 4 
metros e pesava cerca de 80 
quilos, informou o capitão.

Segundo Rocha, o animal é 
exótico e não pode ser solto no 
meio ambiente brasileiro por não 
existirem predadores naturais.

Por se tratar de um animal 
exótico e não pertencer à fauna 
brasileira, a cobra precisou ser 
resgatada e encaminhada para a 
sede do IBAMA, que ca na 3ª 
Companhia de São Matheus, 
para posteriormente ser levada 
ao Centro de Reintrodução de 
A n i m a i s  S e l v a g e n s 
(CEREIAS).
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SÃO MATEUS – Na 
programação da Visita Ad 
Limina dos Bispos do Pia-
uí e do Ceará, em Roma, a 
manhã desta quinta-feira 
(12) foi especial. O grupo 
de 20 bispos participou da 
Audiência com o Papa 
Francisco, no Vaticano. A 
informação é do regional 
Nordeste  4 e  Vatican 
News.

Dom Edivalter Andrade, 
que é natural de Barra de 
São Francisco, participou 
de audiência com o Papa 
Francisco no Vaticano.

Quem também esteve 
com Dom Valtinho no Vati-
cano foi Dom Ailton Mene-
gussi, que também passou 
pela paróquia São Francis-
co de Assis, em Barra de 
São Francisco.

“Dom Valtinho e Dom 
Ailton são amigos, se for-
maram na diocese de São 
Mateus! Agora os dois es-
tão lá em Roma com o Papa 
Francisco”, disse ao Site-

Barra Ivone, irmã de Dom 
Edivalter.

Em seu discurso, o San-
to Padre destacou a palavra 
“proximidade” como atitu-
de essencial para os bispos.

A Visita ad Limina Apos-
tolorum, signica visita 
aos túmulos dos apóstolos 
(Pedro e Paulo), que os bis-
pos, sucessores dos apósto-
los, realizam a cada cinco 
anos. Nesta ocasião visi-
tam-se os Dicastérios (de-
partamentos/secretarias) 
da Cúria Romana, as Basí-
licas Maiores (São Pedro, 
São João do Latrão, São 
Paulo Fora dos Muros e 
Santa Maria Maior).

Este quarto dia da Visita 
Ad Limina contou ainda 
com visita à Congregação 
para a Causa dos santos, 
Congregação para o Clero e 
encerrou com a celebração 
de uma missa no Colégio 
Pontifício Pio Brasileiro, 
onde os bispos do Piauí e do 
Ceará estão hospedados.

Parlamentares aproveitam presença do comandante 
Jefson para elogiar ações da PM e reforçam demandas 
de segurança pública.

A dona da residência acreditava que o animal fosse 
uma jiboia, espécie comum no Estado e que não é vene-
nosa.

Dom Edivalter Andrade, que é natural de Barra de São 
Francisco, participou de audiência com o Papa Francisco 
no Vaticano.
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SÃO MATEUS – No 
democrático Pequeno Expe-
diente das sessões ordinári-
as da Câmara Municipal, a 
música teve, mais uma vez, 
espaço para reconhecimen-
to. O homenageado da vez 
foi o cantor Carlinhos Ro-
cha, que, descontraído, rela-
tou momentos de sua carrei-
ra e consequente projeção 
do nome do Município de 
São Mateus em nível nacio-
nal e internacional. Esse tra-
balho rendeu ao cantor, na 
sessão plenária desta terça-
feira (10/05), uma Moção de 
Congratulação, proposta 
pelo vereador Carlinho Si-
mião e aprovada por unani-
midade pelos demais parla-
mentares.

Carlinhos Rocha disse 
que começou a cantar aos 
sete anos de idade, e desco-
briu que ajudava na cura de 
uma gagueira. Entretanto 
passou a ser conhecido mes-
mo quando ingressou no 
Trio Chapahall’s, conduzido 
pelo saudoso Francisco Ma-
noel (Chiko). Ele revelou 
que chegou a São Mateus 
em 1997, com 13 anos de 
idade, para cantar inicial-
mente no Musical Xamego, 
conduzido pelo conhecido 
Maninho. Após passar rapi-
damente por outros grupos, 
aconteceu a explosão no 
Chapahall’s.

O primeiro sucesso sur-
giu com uma ta K7 gravada 
em fundo de quintal, em 
1999. A tal ta demo virou 
CD, ‘prensado’ numa grava-
dora em Teixeira de Freitas 
(BA). Apesar da qualidade 
questionável da gravação, 
ganhou o público do forró, e 
a banda Chapahall’s pegou a 
estrada para outros estados, 
em diferentes regiões.

Carlinhos Rocha adianta 
que, este ano, fará a 21ª e a 

CANTOR CARLINHOS ROCHA RECEBE
VOTO DE CONGRATULAÇÃO DA CÂMARA

BAIXO GUANDU  – 
Uma professora de 52 anos 

PROFESSORA MORRE APÓS ACIDENTE COM
ÔNIBUS ESCOLAR NO NOROESTE DO ES

que conduzia uma moto mor-
reu após bater em um ônibus 
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escolar. O acidente aconte-
ceu na manhã desta sexta-
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Ediva Bohrer seguia de moto para dar aula, quando entrou em uma curva e perdeu o 
controle da direção.

Ladrões fingem pedir
emprego para fazer
família refém em Pancas

PANCAS – Uma famí-
lia de Pancas, cidade loca-
lizada no Noroeste do Espí-
rito Santo, viveu momen-
tos de pânico nas mãos de 
três bandidos, na tarde de 
quinta-feira (12). Os crimi-
nosos roubaram aparelhos 
eletrônicos, joias, dois car-
ros da família, além de um 
rie registrado e R$ 20 mil 
em dinheiro.

Segundo a ocorrência da 
Polícia Militar, um casal 
chegava em casa, na locali-
dade de Córrego Espinho, 
às 13h50, quando foram 
abordados pelos três ban-
didos, que se passaram por 
trabalhadores e pediram 
emprego na colheita de 
café da família. Dessa for-
ma, eles conseguiram en-
trar na residência. 

As duas vítimas chama-
ram os três até a cozinha da 
casa para conversar. Foi 
nesse momento que os ban-
didos anunciaram o assalto 
e renderam o casal. Os cri-
minosos estavam armados 
e ordenaram que os donos 
da casa cassem no chão.

Segundo as vítimas, os 
bandidos roubaram R$ 2 

mil em espécie, duas tele-
visões, sendo uma de 50 
polegadas e outra de 47 
polegadas, um forno elétri-
co, um ventilador, um cor-
dão de ouro, um aliança de 
ouro, além de diversas pe-
ças de roupas masculinas.

Dentro do imóvel, os 
criminosos ainda encontra-
ram um rie calibre 22 
registrado que também foi 
levado por eles junto com 
dois carros - uma Toyota 
Hilux e um Ford KA.

Quando os assaltantes 
procuravam objetos pela 
casa, o lho do casal che-
gou à residência e também 
foi rendido, sendo obriga-
do a levar os homens até a 
casa dele. No local, os cri-
minosos roubaram R$ 20 
mil em espécie, um micro-
ondas e cinco celulares.

Câmeras de videomoni-
toramento registraram o 
momento em que os bandi-
dos fugiram com os carros 
em direção a Nova Vené-
cia.

Buscas foram feitas, 
porém nenhum suspeito do 
crime foi localizado pela 
Polícia Militar. 

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.

feira (13), na zona rural de 
Baixo Guandu, no Noroeste 
do Espírito Santo. 

Ediva Bohrer seguia de 
moto para dar aula em uma 
escola no distrito de Ibituba. 
A mulher perdeu o controle 
da motocicleta, quando en-
trou na curva na estrada de 
chão.

Um ônibus escolar estava 
vindo na direção contrária. 
A professora não conseguiu 
desviar e acabou batendo de 
frente no coletivo. 

Nas redes sociais, o lho 
manifestou a dor de perder a 
mãe. 

A Polícia Civil informou 
que a ocorrência está em 
andamento e o corpo da víti-
ma foi encaminhado para o 
Serviço Médico Legal de 
Colatina.

22ª turnê internacional, sem-
pre para os Estados Unidos. 
Em junho, realiza mais uma 
edição da Turma do Modão, 
na Fazenda Santa Rita, Km 
13 da BR-381, zona rural de 
São Mateus.

Antes de iniciar carreira-
solo, Carlinhos Rocha for-
mou dupla com Eder, assim 
que saíram do Chapahall’s, 
em 2009. A empreitada du-
rou só dois anos. Desse pe-
ríodo, disse que guarda uma 
mágoa profunda, por ter si-
do acionado na Justiça por 
se apresentar como ex-
vocalista do Chapahall’s.

“Chapahall’s foi uma das 
maiores bandas de forró do 
Brasil”, comenta, ao expli-
car que, mesmo sem recur-
sos, os mateenses tinham 
“muita garganta e muito pú-
blico”.

Casado há quase 23 anos 
com Janiara Menelli, com 
quem tem três lhos, Carli-

nhos Rocha nasceu em Ita-
mira, no atual Município de 
Ponto Belo, mas assume que 
tem boa pegada de sua histó-
ria em São Mateus.

VEREADORES
Por essa trajetória, Carli-

nhos Rocha foi homenagea-
do, e recebeu muitos elogios 
dos vereadores, que destaca-
ram especialmente o seu 
perl familiar. “Carlinhos é 
uma pessoa conhecida da 
minha família por muitos 
anos”, ressaltou o vereador 
Lailson da Aroeira.

Cristiano Balanga tam-
bém destacou as letras das 
canções de Carlinhos Rocha 
e a projeção de São Mateus 
com o seu talento musical. 
“Não abandone São Mateus. 
Vá para o exterior, mas vol-
te” – brincou.

Ciety Cerqueira enalte-
ceu a valorização da família, 
mesmo com a carreira artís-

tica. “Suas músicas têm me-
lodia, letra e história. Músi-
ca perfeita é aquela que me-
xe com a sua alma, não com 
a sua cintura” – comentou, 
destacando sua ligação com 
os músicos do Trio Chapa-
hall’s.

Carlinho Simião se lem-
brou de sua ligação com a 
Família Menelli, do patriar-
ca Carlos (Caíca), e da gran-
de alegria proporcionada 
pela Turma do Modão. “To-
do mundo gosta de você”, 
armou.

Ciety e o presidente Paulo 
Fundão recomendaram a 
Carlinhos Rocha trocar a 
mágoa profunda pelo per-
dão. “Guardar mágoa, ódio, 
é como tomar veneno. Não 
guarde mágoa, não guarde 
ressentimentos... A nossa 
vida é um sopro” – recomen-
dou Paulo Fundão, aplau-
dindo a carreira de sucesso 
de Carlinhos Rocha.

O homenageado da vez foi o cantor Carlinhos Rocha, que, descontraído, relatou mo-
mentos de sua carreira e consequente projeção do nome do Município de São Mateus 
em nível nacional e internacional.

Frente fria muda o tempo
no ES e fim de semana
vai ser de chuva

VITÓRIA – A passa-
gem de uma frente fria pelo 
Estado já começou a mu-
dar o tempo em todas as 
regiões. Além da previsão 
de até 10 milímetros de 
chuva, os capixabas tam-
bém podem esperar uma 
queda nas temperaturas 
máximas. 

De acordo com o Institu-
to Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper), 
na Grande Vitória, a míni-
ma vai ser de 20ºC com 
máxima de 28ºC. No Sul 
do Estado, a mínima pode 
chegar a 15ºC e máxima de 
29º, enquanto na Serrana, a 
mínima vai ser de 15ºC e 
máxima de 24ºC.

No Norte capixaba, a 
mínima vai ser de 20ºC e 
máxima de 30ºC e, no Noro-
este, a mínima chega a 
18ºC e máxima de 30ºC.

O sábado (14) não deve 
ser muito diferente, segun-
do o boletim meteorológi-
co da Defesa Civil: dia nu-
blado e temperaturas ame-
nas em todo o Estado.

Na Grande Vitória, a mí-
nima vai ser de 20ºC e a 

máxima cai mais um grau 
cando em 27ºC. Já na 
região Sul, a mínima vai ser 
de 15ºC e máxima de 27ºC, 
e na Serrana, a mínima é de 
10ºC e máxima de 27ºC.

No Norte do Estado, a 
mínima vai ser de 17ºC e a 
máxima também cai, mar-
cando até de 28°C nos ter-
mômetros. No Noroeste, a 
mínima é de 17ºC e máxi-
ma de 29ºC.

DOMINGO
De acordo com a Defesa 

Civil, muitas diferenças 
foram observadas entre as 
previsões numéricas de 
tempo para o domingo 
(15). "A probabilidade de 
chuva é inferior a 30% no 
extremo-norte, mas chega 
aos ~ 45% no  centro-sul 
do estado", diz o boletim.

No entanto, de modo 
geral, o dia deve ter varia-
ção de nuvens na maioria 
das regiões, com exceção 
do litoral, que deve ter tem-
po aberto em grande partes 
do dia.

Apesar disso, a tempera-
tura máxima sobe mais que 
nos dias anteriores.

ANUNCIE AQUI!
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Existem pelo menos 
duas bombas atômicas 
perdidas no mundo. Mais 
de 100 crianças acusadas 
de feitiçaria foram lança-
das aos rios para serem 
comidas por jacarés. Seres 
humanos foram utilizados 
em testes de emissões de 
carros. Um idoso de 85 
anos de idade foi multado 
por descansar em um pon-
to de ônibus.

Um posto de gasolina já 
sofreu mais de 100 assal-
tos. Um idoso de 74 anos 
foi condenado a 350 chi-
cotadas por ter em casa 
uma garrafa de vinho. Más-
caras contra o coronavírus 
chegam aos 1.000 Euros. 
Neste país mulheres não 
podem dizer seus nomes e 
são enterradas como anô-
nimas. Homem negro pas-
sa seis dias preso após polí-
cia confundi-lo com sus-
peito branco. Uma família 
foi condenada a 29.000 
anos de prisão por conta 
de 395.000 crimes.

Uma mulher de 30 anos 
foi decapitada pelo ato 
inel de ir às compras sem 
o marido a acompanhá-la. 
529 pessoas foram conde-
nadas à morte pelo assas-
sinato de um policial. Pau-
ladas, reguadas, socos, 
amarrações, exercícios 
exaustivos e até humilha-
ções como lamber fezes 
são castigos escolares.

Foi aprovada uma lei 
que permite aos maridos 
matarem suas mulheres de 
fome no caso destas se re-
cusarem a ter relações se-
xuais com eles. Milhares 
de defuntos poderão ser 
despejados de suas tumbas 
caso seus parentes não po-
nham em dia as prestações 

Coluna
do Pedro
Loucos normais

FOTOS: DIVULGAÇÃO

BRASIL REGISTRA 28 MULTAS POR USO
DE CELULAR AO VOLANTE A CADA HORA
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dos funerais. Cerca de 80 
pessoas foram vacinadas 
com a mesma seringa.

Uma mulher foi multa-
da em 800 Euros por di-
vulgar a fotograa de uma 
viatura policial estaciona-
da em lugar proibido. Poli-
cial joga garoto de trem 
em movimento por não ter 
R$ 0,40 para pagar a pas-
sagem. Policiais queimam 
viva mulher por não pagar 
suborno.

Criança morre após a 
guarda-costeira abrir fogo 
contra um bote cheio de 
imigrantes. Milhares de 
presos estão cumprindo 
penas indenidas. Viden-
tes que errarem em suas 
previsões serão presas ou 
multadas. Autoridades 
decidiram banir a atulên-
cia das ruas.

Sete aviões pousam 
enquanto o controlador de 
voo dormia. Marido pe-
nhora esposa para garantir 
dívida. Uma criança de 
cinco anos foi processada 
por “perturbar a paz”. Ca-
bra é presa por não usar 
máscara contra COVID. 
Fica proibido deduzir o 
pagamento de propinas no 
Imposto de Renda.

Os episódios acima fo-
ram retirados de jornais 
que li ao longo dos anos. 
Remetem, cada um deles, 
a Akira Kurosawa: “em 
um mundo louco apenas 
os loucos são sãos”.

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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SÃO PAULO – No Bra-
sil ,  foram registradas 
246.438 infrações de trân-
sito por uso de celular no 
ano de 2021, o que equiva-
le a 28 pessoas multadas a 
cada hora usando o dispo-
sitivo enquanto dirigem. 
Mais de um terço (37%) 
das multas foi registrado 
no Estado de São Paulo, 
onde 91.362 pessoas foram 
agradas utilizando os 
aparelhos ao volante no 
ano passado.

Os dados são do Regis-
tro Nacional de Infrações 
de Trânsito (Renainf) di-
vulgados pela Associação 
Brasileira de Medicina do 
Tráfego (Abramet) e ree-
tem um problema ainda 
maior do que é quantica-
do, diz Antônio Meira Juni-
or, presidente da Abramet. 
Ele aponta que os números 
tendem a ser subestimados, 
já que nem todas as pessoas 
que utilizam o celular no 
trânsito são agradas pelos 
agentes de trânsito. "Os 
números registrados são 
estarrecedores, mas prova-
velmente estão subestima-
dos, porque a maioria das 
cidades não tem scaliza-
ção", diz.

Dados do Detran mos-
tram que São Paulo detém 
um terço dos automóveis 
cadastrados no País. "O 
celular na direção é o prin-
cipal motivo de distrações 
durante a direção, e é o ma-
is grave, porque ocasiona 
uma distração em três níve-
is: manual (motorista tira a 

mão que devia estar co-
mandando a direção), visu-
al (desvio do olhar) e cog-
nitiva (desvio do foco, dis-
tração emocional e maior 
tempo de reação)", explica 
Meira Junior. "A relação 
celular e direção é o clássi-
co exemplo de sinistro de 
trânsito, ou seja, não é um 
acidente porque é passível 
de prevenção. A maioria 
das tragédias nas estradas 
são provocadas por falhas 
humanas, que poderiam ter 
sido evitadas."

Levantamentos feitos 
pela Abramet mostram que 
o uso do celular é responsá-
vel por quase 50% das ati-
vidades que resultam em 
Falha de Atenção ao Con-
duzir - quando há uma dis-
tração por parte do moto-
rista -, e que 57% dos aci-

dentes com pessoas entre 
20 e 39 anos são por esse 
mesmo motivo.

Ainda segundo a institu-
ição, o uso de smartphone é 
a terceira causa de mortes 
no trânsito no País, cando 
atrás apenas do uso de álco-
ol e do excesso de veloci-
dade.

Em 2022, com o m das 
restrições impostas pela 
pandemia, a quantidade de 
infrações aumentou. O De-
tran de São Paulo multou, 
até o mês de abril, 91.151 
pessoas por "dirigir veícu-
lo utilizando-se, segurando 
ou manuseando telefone 
celular", sendo 70.754 de-
las na capital paulista. Os 
números não representam 
o total de infrações do Esta-
do neste ano, pois referem-
se apenas a multas aplica-

das por policiais militares 
no perímetro urbano, isto é, 
não estão inclusas as mul-
tas por radar ou aquelas 
expedidas por outros ór-
gãos como a Companhia de 
Engenharia de Tráfego 
(CET) e o Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER).

Para o Código de Trânsi-
to Brasileiro, caracteriza-
se como infração a utiliza-
ção de celular e/ou de fones 
nos ouvidos durante con-
dução. Isso signica que, 
mesmo se o celular estiver 
conectado a um fone de 
ouvido ou no viva-voz, a 
multa será aplicada. O mes-
mo é válido caso o veículo 
esteja temporariamente 
parado, como no sinal ver-
melho ou no congestiona-
mento.

São Paulo teve 91.362 pessoas flagradas utilizando os aparelhos ao volante no ano 
passado.

VILA PAVÃO – Dois 
bandidos armados e encapu-
zados invadiram uma resi-
dência no interior de Vila 
Pavão. A informação é da 

BANDIDOS ARMADOS E ENCAPUZADOS
INVADEM RESIDÊNCIA EM VILA PAVÃO

Nova Onda.
De acordo com a dona da 

casa, era por volta das 6h da 
manhã desta sexta-feira (13), 
quando os meliantes chega-

ram em uma motocicleta.
Ao perceber que poderia 

ser um assalto, a mulher fu-
giu. Quando retornou, a casa 
estava toda revirada. Os ban-

didos levaram diversas jóias 
e uma moto.

A polícia está realizando 
buscas na região, mas até o 
momento ninguém foi preso.
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COMUNICADO
NEY MOTOS LTDA, torna público que REQUEREU  da SEMMA , através do processo n° 
9325/2022, Licença Ambiental de Regularização – LAR  , para  Serviços de manutenção mecâni-
ca, localizado na Rua Pernambuco,  N°248    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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