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A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper) para sábado (21) e domingo (22) tem temperaturas bai-

xas, mar agitado e risco de geada.
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ES em 2021, diz PRF
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VITÓRIA – Ao longo 
de 2021, a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) apre-
endeu quase duas tonela-
das de drogas em veículos 
que passaram por rodovias 
federais no Espírito Santo. 
Foram mais de mil quilos 
de maconha, quase 150 qui-
los de cocaína, meia tone-
lada de haxixe, além de 
crack e skunk.

"Aconteceu a prisão e a 
apreensão por causa das 
denúncias dos cidadãos. 
Outras vem das próprias 
blitz. A gente está fazendo 
um comando e aborda um 
veículo de forma aleatória, 
e aquele veículo está com 
ilícito, o condutor é detido 
e a droga é apreendida e 
levada para a autoridade 
policial", disse o policial 
rodoviário federal, Isaque 
Rohr.

São muitas as estratégias 
para um PRF decidir fazer 
uma abordagem em uma 
rodovia federal. Às vezes, 
um movimento pequeno do 
motorista, um olhar dife-
rente ou uma freada, pode 
ser o suciente para um 
policial descobrir drogas 
dentro do veículo.

"O policial está fazendo 
a scalização dele. Ele vê 
um veículo suspeito, o cor-
po do condutor mostra em 
algumas atitudes, o policial 
para e muitas vezes a gente 
encontra ilícitos ali dentro 
do veículo", explicou o po-
licial.

Ao observar uma viatura 
da PRF em uma rodovia, 
muitas pessoas se pergun-
tam qual a diferença do tra-
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Habilitação Digital ou 
RG Digital. 

O candidato deverá 
abrir o aplicativo e apre-
sentar o documento ao 
scal. Capturas de tela 
não serão aceitas.

O exame terá quatro 
provas objetivas e uma 
redação em língua portu-
guesa. Cada prova objeti-
va terá 45 questões de múl-
tipla escolha.

No primeiro dia do exa-
me, serão aplicadas as 
provas de linguagens, có-
digos e redação (língua 
portuguesa, literatura, 
língua estrangeira, artes, 
educação física e tecnolo-
gias da informação e co-
municação) e de ciências 
humanas e suas tecnolo-
gias (história, geograa, 
losoa e sociologia).

O tempo para realiza-
ção da prova é de cinco 
horas e 30 minutos, conta-
das a partir da autorização 
do chefe de sala para o 
início das provas.

No segundo dia do exa-
me, serão aplicadas as 
provas de ciências da natu-
reza (química, física e bio-
logia) e matemática e suas 
tecnologias. 

No segundo dia, o tem-
po para realizar o exame é 
de cinco horas, contadas a 
partir da autorização do 
chefe de sala para o início 
das provas.

Os gabaritos das pro-
vas objetivas serão divul-
gados no Portal do Inep 
até o terceiro dia útil após 
a última prova.

BRASÍLIA – Os inte-
ressados em participar do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) têm até 
o próximo sábado (21) 
para fazer a inscrição, ha-
bilitando-se para as pro-
vas que serão aplicadas 
nos dias 13 e 20 de no-
vembro.

As inscrições para o 
Enem 2022, tanto para a 
edição impressa como 
para a digital, devem ser 
feitas na Página do Parti-
cipante. 

Para acessá-la, clique 
aqui. A taxa é de R$ 85, e 
poderá ser paga via PIX, 
cartão de crédito ou por 
boleto bancário até o dia 
27 deste mês.

No momento da inscri-
ção, o candidato escolhe 
se quer fazer a prova de 
língua estrangeira em in-
glês ou espanhol. Ele esco-
lhe também se quer o exa-
me impresso ou digital e 
informa se precisa de al-
gum atendimento especi-
al (acessibilidade, por 
exemplo).

O estudante também 
preenche um questionário 
socioeconômico infor-
mando se já concluiu o 
ensino médio e outras in-
formações cadastrais.

Provas
As provas serão nos 

dias 13 e 20 de novembro. 
Pela primeira vez, o can-
didato poderá apresentar 
a versão digital de docu-
mento de identicação no 
dia da prova. Serão acei-
tos e-título, Carteira de 

QUASE 2 TONELADAS DE DROGAS
FORAM APREENDIDAS NAS RODOVIAS
FEDERAIS DO ES EM 2021, DIZ PRF

O trabalho da população 
é essencial para o resultado 
da PRF. Denúncias e liga-
ções feitas por alguém que 
percebeu algo estranho em 
um carro pode levar a uma 
apreensão e, consequente-
mente, a quebra do ciclo 
dos tracantes.

"A gente precisa muito 
dessa ajuda do cidadão. Ele 
viu algo errado, ligue ime-
diatamente, no caso nosso 
da PRF, o telefone 191. Viu 
alguma coisa estranha nas 
rodovias federais, liga que 
uma viatura imediatamen-
te vai ser empenhada pra 
atender aquela ocorrên-
cia", explicou.

balho desses policiais para 
os policiais militares. 
Ambos combatem o crime, 
principalmente o tráco de 
drogas.

No entanto, a PRF atua 
quase que exclusivamente 
em rodovias federais, com 
o olhar aguçado para veí-
culos de pequeno, médio e 
grande porte no Espírito 
Santo, que podem estar 
com um ilícito.

"A gente tem que abafar, 
tem que estrangular o nar-
cotráco. Então, quando 
há operações pra reprimir, 
a gente desloca policiais, 
não só do setor administra-
tivo, mas também de outro. 
Como a Polícia Rodoviária 
Federal é uma polícia natu-
ral, a gente consegue des-
locar equipes especializa-
das de outros estados pra 
nos ajudar aqui e a gente 
realiza operações justa-
mente para estrangular o 

narcotráco e desmoneti-
zá-los", explicou Isaque 
Rohr. 

Grande parte do que foi 
apreendido no ano de 2021 
estava dentro de uma rota 
criminosa, já conhecida 
pela polícia. "A gente teve 
grandes apreensões do Nor-
te ao Sul do Espírito Santo. 
Então, se a gente começa 
quebrar a rota deles do sul, 
eles acabam migrando pro 
norte. Vamos pro norte, 
quebra essa rota, eles vão 
para uma outra rota. Então, 
da mesma forma que os 
criminosos são dinâmicos, 
a polícia é mais dinâmica 
ainda", disse.

Foram apreendidas mais de 1.000 kg de maconha, quase 150 kg de cocaína, meia 
tonelada de haxixe e ainda crack e skunk.

Provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novem-
bro.
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De acordo com a PRF, o motorista foi abordado e fingiu que iria parar, mas depois fugiu. As 
buscas só terminaram após uma batida.

VITÓRIA – A frente fria-
 que atinge o Espírito Santo-
 nos últimos dias e levou a 
recordes de temperatura co-
ntinua no nal de semana.

A previsão do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, 
Ass i s tênc ia  Técnica  e 
Extensão Rural (Incaper) 
para sábado (21) e domingo 
(22) tem temperaturas bai-
xas, mar agitado e risco de 
geada.

HOJE
Sábado de tempo aberto 

no Espírito Santo. Quase 
nenhuma nuvem se forma no 
estado e não há expectativa 
de chuva.

O ar resfriado mantém as 
temperaturas amenas em 
todas as regiões, mesmo 
com a pouca nebulosidade 
sobre o território capixaba.

Os ventos seguem so-
prando com moderada in-
tensidade no litoral, sendo 
também esperadas algumas 
rajadas nas áreas do interi-
or. Há risco de geada nos 
trechos de altitude elevada-
 no estado. O mar deverá -
car agitado por todo o trecho 
litorâneo.

No Norte, predomínio de 
céu claro, sem expectativa 
de chuva. Temperatura míni-
ma de 13 °C e máxima de 28 
°C.

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.

Regional Norte recebe
representantes do
Ministério da Saúde
para tratar de ações sobre
a saúde do trabalhador

SÃO MATEUS – Re-
presentantes da Coordena-
ção Geral de Saúde do Tra-
balhador do Ministério da 
Saúde (CGSAT/MS) esti-
veram em São Mateus, na 
última semana, reunidos 
com as referências do Nú-
cleo Especial de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador 
(Nevisat), da Secretaria da 
Saúde (Sesa) e do Centro de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest), da 
regional norte de Saúde. O 
objetivo do encontro foi 
acompanhar as ações volta-
das à saúde do trabalhador.

O encontro, solicitado 
pelo órgão federal, faz parte 
de um projeto de apoio ins-
titucional aos estados e teve 
como foco conhecer a reali-
dade dos Cerests e as expe-
riências desenvolvidas por 
estes centros, visando ao 
fortalecimento da vigilân-
cia em saúde do trabalha-
dor.

Além de São Mateus, a 
equipe nacional visitou tam-
bém o Cerest de Colatina e 
realizou reuniões com re-
presentantes do Cerest de 
Cachoeiro de Itapemirim. 
Também aconteceram reu-
niões com Subsecretaria de 
Vigilância em Saúde, onde 
foi recebida pelo subsecre-
tário de Estado, Luiz Carlos 
Reblin, e o gerente de Vigi-
lância, Orlei Cardoso.

“Durante a visita tive-
mos a oportunidade de apre-
sentar com mais detalhe o 
nosso Sistema Estadual de 
Noticação, o e-SUS VS, e 
as ações em saúde do traba-
lhador em cada região. Foi 
um importante momento de 
troca de experiências, 
aprendizado e fortaleci-
mento das ações regiona-
is”, informou a chefe do 
Nevisat e coordenadora do 
Cerest Estadual, Liliane 
Graça Santana.

Ela destacou também 
que, segundo monitora-
mento da Coordenação Ge-
ral de Saúde do Trabalha-
dor do Ministério da Saúde, 
dez estados brasileiros e o 
Distrito Federal têm todos 
os Cerest com atuação sa-
tisfatória, sendo um desses 
estados o Espírito Santo. 
“O Estado estar nesta lista 
ressalta ainda mais a impor-
tância do apoio institucio-

O objetivo do encontro foi acompanhar as ações 
voltadas à saúde do trabalhador.

Daniel Santana, que recebeu o empresário acompanhado do secretário municipal 
de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento Econômico, Delcimar 
Oliveira.

No Noroeste, predomínio 
de céu claro, sem expectati-
va de chuva. Nas áreas me-
nos elevadas: temperatura 
mínima de 19 °C e máxima 
de 29 °C. Em Mantenópol-
is e Alto Rio Novo: mínima 
de 15 °C e máxima de 28 °C.

No Nordeste, predomínio 
de céu claro, sem expectati-
va de chuva. Vento modera-
do no litoral. Temperatura 
mínima de 19 °C e máxima 
de 26 °C.

DOMINGO
Domingo de tempo aberto 

no Espírito Santo. Quase 
nenhuma nuvem se forma na 
metade sul do estado, exceto 
na Grande Vitória, e não há 
expectativa de chuva.

O ar resfriado mantém as 
temperaturas amenas em 
todas as regiões, mesmo 
com a pouca nebulosidade 
sobre o território capixaba

No Norte, poucas nuvens, 
sem expectativa de chuva.-

 Temperatura mínima de 15 
°C e máxima de 29 °C.

No Noroeste, poucas nu-
vens, sem expectativa de 
chuva. Nas áreas menos ele-
vadas: temperatura mínima 
de 21 °C e máxima de 30 °C. 
Em Mantenópolis e Alto Rio 
Novo: mínima de 17 °C e 
máxima de 29 °C.

No Nordeste, poucas nu-
vens, sem expectativa de 
chuva. Vento moderado no 
litoral. Temperatura mínima 
de 21 °C e máxima de 28 °C.

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100
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Frente fria que atinge o ES nos últimos dias levou a recordes de temperatura.

SÃO MATEUS – O Po-
lo Industrial de São Mateus 
segue em franca expansão 
e o Município vai se conso-
lidando cada vez mais co-
mo Cidade Empreendedo-
ra. Após anúncios de ex-

EMPRESA DE ÓLEO E GÁS QUER EXPANDIR
NO POLO INDUSTRIAL DE SÃO MATEUS

pansão de empresas nos 
ramos alimentício, presta-
ção de serviços, treina-
mento e eletricação, entre 
outros, o Grupo RCS, espe-
cializado em óleo e gás, 
esteve reunido com o pre-

feito Daniel Santana na 
manhã desta quinta-feira 
(20), solicitando uma área 
para expandir seus negóci-
os. 

O diretor-geral da em-
presa, Germano Ramos, 

que estava acompanhado 
do engenheiro Leandro Li-
ma, informou que a RCS, 
atualmente instalada no 
Centro de São Mateus, deve-
rá gerar cerca de 350 em-
pregos diretos no próximo 
ano, com sua expansão no 
Polo Industrial. “Vamos 
construir escritórios, gal-
pões e ocinas, contratar 
pessoal. Estamos aqui em 
São Mateus desde 2018 e 
vamos continuar muito ma-
is. Acreditamos no potenci-
al do Município” – desta-
cou. 

Daniel Santana, que rece-
beu o empresário acompa-
nhado do secretário muni-
cipal de Planejamento, Cap-
tação de Recursos e Desen-
volvimento Econômico, 
Delcimar Oliveira, colo-
cou-se à disposição do Gru-
po RCS para consolidar a 
instalação no Polo Industri-
al. Ele solicitou que a em-
presa priorize a mão de obra 
do Município, principal-
mente da Periferia, “que é 
quem mais precisa do Po-
der Público.”

nal no desenvolvimento de 
ações qualicadas, seguin-
do a Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora”.

REUNIÃO EM SÃO 
MATEUS

Durante a reunião, foi 
apresentado ainda o perl 
produtivo e epidemiológi-
co, as incidências dos aci-
dentes e doenças relaciona-
das ao trabalho e as metas 
alcançadas em 2021.

A referência técnica Ce-
rest Norte, Ana Lúcia de 
Lima, destacou que o traba-
lho do Centro tem como 
uma de suas prioridades as 
ações de vigilância como 
articulador das interven-
ções nas relações entre o 
processo de trabalho e a 
saúde, atuando em ações 
preventivas, antecedendo o 
acidente de trabalho e as 
doenças relacionadas ao 
trabalho.

“A região Norte abrange, 
principalmente, os setores 
de agricultura, construção 
civil e mineração. Nesses 
ambientes laborais surgem 
os riscos à saúde, e a inter-
venção do Cerest em parce-
ria com outras instâncias 
governamentais, se torna 
absolutamente necessária 
para o controle dos riscos e 
na assistência integral à 
saúde desses trabalhado-
res”, ressaltou a referência 
técnica.

ATRIBUIÇÕES DO 
CEREST NORTE

- Desempenhar as fun-
ções de suporte técnico, de 
educação permanente, vigi-
lância e assistência à saúde 
dos trabalhadores, no âmbi-
to da área de abrangência;

- Apoio matricial para o 
desenvolvimento das ações 
de saúde do trabalhador na 
Atenção Primária em Saú-
de, nos serviços especiali-
zados e de urgência e emer-
gência, bem como na pro-
moção e vigilância nos di-
versos pontos de atenção da 
Rede de Atenção à Saúde;

- Atuar como centro arti-
culador e organizador das 
ações intra e intersetoriais 
de saúde do trabalhador, 
assumindo a retaguarda 
técnica especializada para o 
conjunto de ações.



crianças, como corrida do 
saco, pintura facial, teatro, 
concurso e exposição de de-
senhos, sorteio de brindes 
alusivos a esta campanha de 
sensibilização ambiental 
(como camisetas, adesivos e 
bonés).

Os voluntários farão, ain-
da, uma rápida abordagem 
aos motoristas que estive-
rem entrando no balneário 
com veículos, informando 
sobre a proibição do trânsito 
de veículos nas praias e soli-
citando a adesão destes na 
divulgação desta campanha, 
por meio da colagem de ade-

sivo no carro.
Previamente à esta ação 

de campo, os voluntários 
farão visita aos estabeleci-
mentos comerciais do bairro 
de Guriri, convidando-os à 
aderir a esta campanha, e 
solicitando autorização e 
espaço para xar cartazes da 
mesma.

A capacitação para a exe-
cução dos trabalhos de cam-
po está prevista entre 20 de 
junho a 02 de julho de 2022. 
As ações de visita aos esta-
belecimentos comerciais 
serão realizadas de 4 a 8 de 
julho. As ações na praia e na 

avenida serão realizadas nos 
dias 10, 17 e 24 de julho, das 
7 às 13 horas.

Espera-se do candidato 
que ele more na comunidade 
de São Mateus-Es (preferen-
cialmente) e que tenha exer-
cido trabalhos/pesquisas em 
Bases do Centro TAMAR, 
d a  F u n d a ç ã o  P r o j e t o 
TAMAR, da UFES (com 
biodiversidade marinha) ou 
em algum programa de moni-
toramento de praias. A sele-
ção se dará por meio da aná-
lise dos currículos e entre-
vistas. Mais informações: 
27 99600-9248.
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TAMAR GURIRI SELECIONA VOLUNTÁRIOS
PARA PERÍODO JUNHO/JULHO 2022

Idoso suspeito de
abuso infantil é presoSUSPEITOS DE ABUSAR SEXUALMENTE DE

MENORES DE IDADE ACABAM PRESOS EM JAGUARÉ
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SÃO MATEUS – Duran-
te o período de férias do me-
io do ano (junho/julho) a 
Base Avançada do TAMAR 
ICMBio em São Mateus-
ES, na Ilha de Guriri, estará 
com uma série de ações nas 
praias. Para isto estão aber-
tas inscrições, até 03 de ju-
nho, aos interessados em 
trabalhar voluntariamente. 
Ao todo são oferecidas 30 
vagas, voltadas para estu-
dantes de nível técnico ou 
superior nas áreas de biolo-
gia, oceanograa, veteriná-
ria, engenharia ambiental, 
ecologia, educação, turismo 
ou comunicação social pode-
rão se inscrever.

O resultado sai no dia 13 
de junho, com início dos tra-
balhos em 20 de junho e tér-
mino em 29 de julho. A pro-
posta é que, após receberem 
capacitação, os voluntários 
possam ao longo desses 39 
dias, realizar uma série de 
atividades na orla de Guriri 
(totalizando em torno de 40h 
trabalhadas), tais como a 
abordagem de usuários le-
vando informações sobre os 
impactos do trânsito de veí-
culos às tartarugas mari-
nhas, informar sobre a proi-
bição desta ação, bem como 
sobre os impactos dos resí-
duos sólidos/lixo para a bio-
diversidade marinha, e as 
formas corretas de descarte 
desse lixo nas praias.

Serão promovidas, ainda, 
atividades lúdicas com as 

SÃO MATEUS – Um 
idoso de 72 anos, suspeito 
de estupro de vulnerável, 
foi preso em São Mateus, 
na manhã desta quinta-
feira (19).  A prisão foi 
realizada pela equipe da 
Delegacia Regional de 
Nova Venécia.

O homem é suspeito de 
cometer estupro de vulne-
rável contra a enteada, 
que tinha 12 anos na épo-
ca,  e contra a lha de uma 
vizinha, de 5 anos. Os dois 
casos ocorreram no muni-
cípio de Nova Venécia.

Segundo a  Polícia Ci-
vil do Espírito Santo 
(PCES),  o abuso contra a 
enteada do idoso ocorreu 
há alguns anos, e os polici-
ais tomaram conhecimen-
to do fato quando apura-
vam o crime realizado con-
tra a criança mais nova.

De acordo com a de-
núncia, realizada há cerca 
de 20 dias, a menina esta-
va sob os cuidados da es-
posa do suspeito, enquan-

to os pais dela trabalha-
vam.

O titular da Delegacia 
Regional de Nova Vené-
cia, delegado Douglas 
Sperandio explicou que 
os pais da criança procu-
raram a polícia após a me-
nina contar sobre o ocorri-
do. “Os pais nos procura-
ram alegando que a lha 
deles disse que o homem 
havia colocado o dedo na 
genitália dela. Durante as 
investigações, tomamos 
conhecimento de um ou-
tro caso envolvendo o ho-
mem, desta vez, contra 
uma adolescente que, na 
época, tinha 12 anos e que 
hoje já maior de idade. Ela 
nos conrmou o abuso", 
relatou. 

O idoso negou a autoria 
do crime, mas foi encami-
nhado para a Delegacia de 
Nova Venécia e posterior-
mente será levado para o 
Centro de Detenção Pro-
visória de São Domingos 
do Norte.

Aluno que teria sido
agredido em escola
deve ser indenizado

JAGUARÉ – A equipe 
da Delegacia de Polícia 
(DP) de Jaguaré prendeu 
dois homens, de 64 e 32 
anos, suspeitos de abusarem 
sexualmente de menores de 
idade, em Jaguaré. As pri-
sões fazem parte da Opera-
ção Infância Segura, que foi 
realizada nessa quarta-feira 
(18), no município.

Durante a manhã, a equi-
pe de policiais civis da DP 
de Jaguaré se deslocou até a 
residência de um homem de 

64 anos, no Córrego de Are-
ia, zona rural do município, 
e efetuou a prisão. Ele é sus-
peito de abusar sexualmente 
das próprias sobrinhas, de 
11 e 17 anos. A denúncia foi 
feita pela mãe das vítimas, 
que registrou o fato.

“A declarante relatou que 
as lhas contaram para ela 
dos abusos, que aconteciam 
durante cerca de três anos e 
que ocorria quando as meni-
nas iam para a casa do tio 
visitá-lo”, informou a titular 
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SÃO MATEUS – Uma 
criança que teria sido agre-
dida por uma professora na 
sala de aula de uma escola 
deve ser indenizada em R$ 
5 mil pelo Município de 
São Mateus. A sentença foi 
proferida pelo juiz da 2ª 
Vara Cível da Comarca.

De acordo com o pro-
cesso, ao chegar na porta 
da sala de aula, a avó do 
aluno teria presenciado a 
professora segurar forte-
mente o pescoço da criança 
com as mãos. Contudo, a 
educadora teria armado 
que apenas teria segurado 
o aluno para impedir que 
ele se machucasse.

Ao analisar as provas 
apresentadas, o juiz enfati-

zou ser possível perceber 
as vermelhidões no pesco-
ço do estudante, bem como 
o exame de lesão corporal 
realizado na data atestou a 
presença de escoriações na 
região cervical.

Dessa forma, o magis-
trado entendeu na sentença 
que “não há como conside-
rar adequada a conduta pro-
cedida pela professora, que 
inconteste de dúvida segu-
rou o aluno pelo pescoço, 
independentemente do in-
tento havido com a ação – 
sobretudo porque requisito 
dispensável para a congu-
ração da responsabilidade 
objetiva que incide sobre o 
caso –, que lhe causaram 
visíveis danos”.

Durante a manhã, a equipe de policiais civis da DP de 
Jaguaré se deslocou até a residência de um homem de 
64 anos, no Córrego de Areia, zona rural do município, 
e efetuou a prisão.

A sentença foi proferida pelo juiz da 2ª Vara Cível de São 
Mateus.

Proposta é que voluntários atuem na ‘Campanha de combate ao trânsito de veícu-
los e lixo nas praias da Ilha de Guriri’.

da Delegacia de Polícia de 
Jaguaré, delegada Gabriella 
Zaché.

Ainda durante a Opera-
ção Infância Segura, nessa 
quarta-feira (18), os policia-
is diligenciaram à localidade 
de Barra Seca, também em 
Jaguaré, onde identicaram 
e localizaram o outro indiví-
duo, de 32 anos. Ele é suspe-
ito de ter abusado sexual-
mente de uma adolescente 
de 13 anos, no dia 12 de de-
zembro de 2019, em uma 
estrada rural do município.

“O suspeito foi localizado 
no comércio de bebidas de-
le, próximo à rua da caixa 
d'água. Dado o cumprimen-
to, ele foi conduzido à Dele-
gacia de Polícia de Jaguaré”, 
disse a delegada Gabriella 
Zaché.

Após os procedimentos 
de praxe, os indivíduos fo-
ram encaminhados ao Siste-
ma Prisional onde permane-
cem à disposição da Justiça.

Dia Nacional do 
Enfrentamento ao Abuso 
e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes

A prisão dos dois homens 
aconteceu justamente no 
Dia Nacional do Enfrenta-
mento ao Abuso e à Explora-
ção Sexual de Crianças e 
Adolescentes, que é lembra-
do no dia 18 de maio.

A data foi escolhida quan-
do, no dia 18 de maio de 
1973, uma criança de oito 
anos, chamada Araceli Cres-
po, foi sequestrada, violen-
tada e assassinada no Espí-
rito Santo. Seis dias depois, 
o corpo dela foi encontrado, 
no município de Vitória, 
desgurado com ácido e 
com sinais de violência se-
xual.

Em 2020, o Congresso 
Nacional instituiu a data co-
mo o Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e Exploração 
Sexual Infantil, em alusão a 
esse crime.



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

(27) 9 9736-2880

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

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

FOTOS: DIVULGAÇÃO

www.fanoticias.com.br 5Sábado, 21 de maio de 2022

VITÓRIA – O trecho da 
BR-101 que passa pelo 
Espírito Santo está entre as 
cinco rodovias federais 
com o maior número feri-
dos, vítimas de acidentes, 
em todo o Brasil. A consta-
tação é do Anuário 2021, 
divulgado pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF).

Segundo o levantamen-
to, 2.070 pessoas caram 
feridas em acidentes ocor-
ridos no ano passado no 
trecho da BR-101 que corta 
o Espírito Santo. 

No mesmo período, ape-
nas a parte da BR-101 que 
passa por Santa Catarina 
(4.310), a BR-116 em São 
Paulo (3.151), a BR-381 
em Minas Gerais (2.878) e 
a BR-40 também no estado 
mineiro (2.175) registra-
ram mais feridos em 2021.

A BR-101 no Espírito 
Santo também está entre as 
dez rodovias brasileiras 
com as maiores frequênci-
as de acidentes atendidos 
pela PRF. De acordo com o 
Anuário, foram registrados 
1.746 no local, o que deixa 
o Espírito Santo na sexta 
colocação.

De todos os trechos da 
BR-101 que corta o Espíri-

BR-101 NO ES É A QUINTA RODOVIA DO
PAÍS COM MAIS FERIDOS EM ACIDENTES

SÃO MATEUS – Por 
meio da ação “Florescendo 
Autonomia e Protagonis-
mo”, alunos da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamen-
tal e Médio (EEEFM) Nes-
tor Gomes, de São Mateus, 
apresentaram atividades 
para crianças do Centro de 
Ensino Infantil Municipal 
(CEIM) Criança Feliz, loca-
lizado no mesmo municí-

pio.
A ação fez parte da disci-

plina Projeto de Vida, ideali-
zado pela professora Antô-
nia Lourena de Almeida Ri-
beiro e pelo professor Lucia-
no Trevizani. Os professores 
incentivaram os estudantes a 
preparem atividades para 
serem apresentadas no 
CEIM, onde tiveram a opor-
tunidade de desfrutar de mo-

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

mentos de aprendizado com 
atividades didáticas e dinâ-
micas.

“Essa atividade contribu-
iu para os alunos descobri-
rem seus potenciais e di-
culdades, na busca de cami-
nhos mais promissores para 
o desenvolvimento, realiza-
ção pessoal e prossional”, 
disse o professor Luciano 
Trevizani.
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Ediva Bohrer seguia de moto para dar aula, quando entrou em uma curva e perdeu o 
controle da direção.

Governo sobe
estimativa do salário
mínimo de 2023
para R$ 1.310

BRASÍLIA – O Minis-
tério da Economia divul-
gou, nesta quinta-feira 
(19/5), a estimativa para o 
salário mínimo de 2023. 
Segundo a Secretaria de 
Política Econômica da pas-
ta, a expectativa é de que o 
número  chegue  a  R$ 
1.310,17 — aumento de 
R$ 98,17 a partir de janei-
ro.

A estimativa é feita com 
base na previsão para o 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), a 
inação ocial do país. O 
indicador é utilizado para a 
correção do salário míni-
mo, e passou de 6,70%, em 
março, para 8,10%. Para 
2023, a projeção é de 3,7%, 
contra 3,25% anteriormen-
te.

Caso a previsão para o 
IPCA se concretize, o rea-

juste do salário mínimo em 
2023 será maior do que o 
previsto em abril, na pro-
posta da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO) 
enviada ao Congresso Naci-
onal. Na ocasião, a estima-
tiva apresentada para o salá-
rio mínimo foi de R$ 
1.294. Atualmente, o valor 
é de R$ 1.212.

No entanto, caso a ina-
ção seja diferente da esti-
mativa ocial, a proposta 
deverá ser revista , uma vez 
que o reajuste do salário 
mínimo não pode ser infe-
rior à inação.

A expectativa para a in-
ação ocial passou de 
6,55% para 7,90%, neste 
ano, e de 3,25% para 
3,60%, em 2023. Os dois 
números estão acima das 
metas, de 3,50% e de 
3,25%, respectivamente.

A entrega das cestas prossegue até dia 14.

Projeção é feita com base na previsão para o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que tam-
bém teve alta.

A dinâmica também teve 
o objetivo de proporcionar 
aos estudantes uma visão 
mais aberta para a escolha 
da prossão, alinhada ao 
que os discentes pretendem 
alcançar na vida, facilitando 
o processo de decisão de 
prossão.

“Foi um período de muito 
p l a n e j a m e n t o ,  a u t o -
organização e dedicação 
para que fossem manhãs 
encantadoras com belíssi-
mas apresentações. Com o 
objetivo de promover um 
aprendizado prazeroso, com 
a integração dos estudantes, 
desenvolvendo sua autono-
mia e o protagonismo juve-
nil. O trabalho e a dedicação 
são as únicas estradas que 
levam ao verdadeiro suces-
so", ressaltou a professora 
Antônia Lourena de Almei-
da Ribeiro.

A estudante Anna Júlia 
Pereira Lorencine disse gos-
tou da visita ao CEIM Crian-
ça Feliz. “Foi uma mistura 
de emoção e alegria que me 
fez enxergar o mundo de 
forma mais doce, feliz e ac-
olhedora, com muito amor”, 
armou a aluna.

to Santo, aquele que é con-
siderado o mais perigoso, 
segundo a PRF, é o Km 
264, em Planalto de Cara-
pina, na Serra. Até segun-
da-feira (16), a Polícia Ro-
doviária Federal havia re-
gistrado seis acidentes gra-
ves nesse local, desde o 
início do ano.

Outros dois trechos vêm 
logo atrás, cada um com 
quatro acidentes graves 

registrados neste ano, até 
segunda-feira: o Km 149, 
em Ibiraçu, e o Km 270, na 
Serra.

Desde o início do ano até 
esta segunda-feira, foram 
registrados 619 acidentes 
em toda a BR-101 que cor-
ta o Espírito Santo, resul-
tando em 26 mortes e 206 
pessoas gravemente feri-
das. 

Segundo o superinten-

dente da PRF, entre as prin-
cipais causas de acidente 
estão: ultrapassagem em 
local proibido, excesso de 
velocidade, uso do celular 
e ingestão de bebida alcoó-
lica. "Quando a gente vê 
esses quatro pontos, na mai-
oria dos acidentes eles es-
tão presentes", frisou o su-
perintendente da PRF no 
Espírito Santo, Izaque 
Rohr. 
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Segundo o Anuário da corporação, 2.070 pessoas ficaram feridas em acidentes ocor-
ridos no ano passado no trecho da rodovia que corta o Espírito Santo.

ALUNOS DE ESCOLA ESTADUAL DE SÃO
MATEUS REALIZAM ATIVIDADES COM
CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
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Dia desses li que lá no 
distante Egito o Deputado 
Elhamy Agina sugeriu 
que a virgindade das mu-
lheres deveria ser pré-
requisito em universida-
des. Textualmente, disse 
Sua  Exce l ênc i a  que 
"qualquer rapariga que 
entre na universidade de-
veria ser examinada para 
provar que é donzela”.

A propósito, apesar de 
não existir nenhum emba-
samento médico ou cien-
tíco de que sejam efeti-
vos, os chamados testes 
de virgindade ainda são 
feitos em mais de 20 paí-
ses, segundo a ONU.

E que dizer dos estu-
pros? Em Portugal, duran-
te uma dada manifesta-
ção, um motorista pros-
sional declarou a jornalis-
tas que "as leis são como 
as meninas virgens, exis-
tem para serem violadas".

Enquanto isso, no Cana-
dá, um policial armou 
que “as mulheres deveri-
am deixar de vestir-se co-
mo prostitutas a m de 
evitar estupros”. No Pa-
quistão foi o próprio man-
datário a sustentar que “se 
uma mulher veste poucas 
roupas isso terá um im-
pacto nos homens, a me-
nos que sejam robôs. É 
bom senso”.

Não divergiu um advo-
gado egípcio ao longo de 
séria entrevista: “Proteger 
valores morais é mais im-
portante do que proteger 
fronteiras. Mulheres que 
usam jeans rasgados pro-
curam ser estupradas”.

No Peru absolveu-se 
um estuprador sob o argu-
mento de que sua vítima 
usava roupas íntimas de 
cor vermelha, o que indi-
caria intenção de manter 

Coluna
do Pedro
Pobres mulheres
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ES NOVO MODELO DE CNH PASSA A
SER EMITIDO A PARTIR DE JUNHO
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relaçôes sexuais.

Na Espanha um juiz 
perguntou a uma vítima 
de estupro se ela teria ten-
tado fechar as pernas.

No Brasil 65,1% das 
3.810 pessoas ouvidas em 
212 municípios declara-
ram que mulheres cujas 
roupas mostram o corpo 
merecem ser atacadas - 
“merecem ser atacadas”, 
realço.

Na Índia dado proemi-
nente político declarou 
que “mulheres que te-
nham sido estupradas de-
veriam ser enforcadas 
juntamente com seus estu-
pradores”. Naquele mes-
mo país um livro escolar 
comparou mulheres a bur-
ros, acrescentando terem 
estes as vantagens de se-
rem mais éis, prestativos 
e nunca reclamarem.

Na Arábia Saudita um 
historiador emérito sus-
tentou que algumas mu-
lheres dirigem porque 
"não se incomodam em 
serem estupradas pelos 
acostamentos afora".

No Japão ninguém me-
nos que o Ministro da Saú-
de referiu-se às mulheres 
como “máquinas de pro-
criar”. Até onde soube 
Sua Excelência permane-
ceu no cargo.

Diante deste quadro, 
tão geral quanto rigorosa-
mente atual, co a recor-
dar Diderot, segundo 
quem "a insensibilidade 
faz monstros".

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 MATEUS – Um 
novo modelo da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) vai passar a ser emi-
tido no Espírito Santo a par-
tir do dia 1º de junho. O do-
cumento ganhará novos 
elementos grácos para 
dicultar a falsicação, 
além de trazer as informa-
ções em português, inglês e 
francês, o que facilitará sua 
utilização em outros paí-
ses.

De acordo com o Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito do Espírito Santo (De-
tran|ES), devido à necessi-
dade de parametrizar o sis-
tema para expedição do 
novo modelo do documen-
to, o sistema de Habilitação 
cará paralisado tempora-
riamente para o serviço de 
triagem de processo.

Dessa forma, não have-
rá emissão de Carteira Na-
cional de Habil i tação 
(CNH) entre os dias 26 e 
31 de maio em todo o Espí-
rito Santo. A medida não 
afeta a abertura de novos 
processos de Habilitação e 
a aplicação de exames teó-
ricos e práticos, que serão 
feitos normalmente no pe-
ríodo de parada programa-
da.

Segundo o órgão, a para-
da temporária é necessária 
para a adequação do siste-
ma do órgão com a gráca 
que emite o documento no 

Estado e realização de tes-
tes para a adoção do novo 
modelo, conforme estabe-
lecido pela Resolução Nº 
886, do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran).

Os condutores que abri-
rem processos de Habilita-

ção entre os dias 26 e 31 de 
maio terão a CNH emitida 
já no novo modelo a partir 
do dia 1º de junho de 2022, 
assim como poderão baixar 
a Carteira Nacional de Ha-
bilitação Eletrônica (CNH-
e) no mesmo formato no 

aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito (CDT) a partir 
dessa data. 

NOVO MODELO DE 
CNH

Os condutores não serão 
obrigados a trocar suas 
CNHs pela nova versão. 
De acordo com o Contran, 
a substituição ocorrerá gra-
dualmente para novas habi-
litações ou à medida que os 
condutores forem renovan-
do ou emitindo a segunda 
via.

A nova CNH permitirá a 
inclusão do nome social e 
da liação afetiva do con-
dutor que assim desejar, 
em cumprimento às deter-
minações legais. Além dis-
so, foi incorporado o códi-
go utilizado nos passapor-
tes, de forma a permitir que 
o condutor possa embarcar 
em terminais de autoaten-
dimento nos aeroportos 
brasileiros.

A nova versão da CNH 
trará também uma tabela 
para identicação dos tipos 
de veículos que o condutor 
está apto a dirigir. Apesar 
das mudanças, será manti-
do o QR Code que foi intro-
duzido nos documentos 
emitidos desde 2017. A 
CNH poderá ser expedida 
no formato físico, digital 
ou em ambas versões, de 
acordo com a escolha do 
titular. 

Os condutores que abrirem processos de habilitação 
entre os dias 26 e 31 de maio terão a CNH emitida já no 
novo modelo a partir do dia 1º de junho de 2022.
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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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