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Mesmo em meio à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), os investi-
mentos não pararam e o Governo capixaba é considerado o que mais in-
vestiu para que os alunos continuassem participando, com qualidade, do 

processo de ensino-aprendizagem.

GOVERNO DO ESTADO GANHA
DESTAQUE EM INVESTIMENTOS NA

EDUCAÇÃO DURANTE PANDEMIA

Prefeitos convidam
Ricardo Ferraço a integrar
movimento pela reeleição

do governador
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VITÓRIA – O Espírito 
Santo registrou 9.834 ca-
sos de dengue de janeiro 
até o dia 4 de junho deste 
ano. Os dados foram divul-
gados no boletim semanal 
feito pela equipe do Núcleo 
Especial de Vigilância 
Ambiental, da Secretaria 
da Saúde (Sesa). No mes-
mo período de 2021 o Esta-
do registrou 7.742 casos. 
Isso signica que já são 
2.092 casos a mais que os 
registrados no mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Transmitida pelo Aedes 
aegypti, a dengue é uma do-
ença infecciosa. Na fase agu-
da pode causar sequelas gra-
ves ao paciente. Diante do 
aumento no número de ca-
sos, as visitas técnicas e capa-
citações foram intensica-
das ainda no mês passado, 
na Grande Vitória, segundo 
a secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa).

A coordenadora do Nú-
cleo e educadora do Instituto 
Capixaba de Ensino, Pes-
quisa e Inovação em Saúde 
(ICEPi), Gabriela Seidel, é 
de extrema importância que 
Estado e municípios se co-
muniquem no processo de 
enfrentamento das doenças 
e destaca a conscientização 
das pessoas como ponto fun-

Bolsonaro veta
retomada do
despacho gratuito
de bagagens
em voos
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Ministérios da Economia e 
do Turismo. A sinalização 
foi transmitida em reunião 
interna do governo federal 
realizada em 31 de maio.

O Palácio do Planalto 
ainda argumenta, na nota 
ocial, que a retomada do 
despacho gratuito de baga-
gens poderia acarretar em 
questionamentos a tratados 
internacionais dos quais o 
Brasil é signatário.

"A vedação à cobrança 
de franquia de bagagem 
penalizaria a aviação regio-
nal, que opera com aerona-
ves de menor porte, as qua-
is não comportam o trans-
porte de bagagens de até 23 
kg para todos os passagei-
ros", arma a nota.

Bolsonaro sancionou 
outros trechos do Projeto 
de Lei de Conversão sobre 
o Voo Simples relativo à 
Medida Provisória  nº 
1.089, de 2021. Com isso, a 
Anac passa a ter mais con-
trole regulatório sobre a 
criação e a extinção de tari-
fas aeroportuárias devidas 
por companhias aéreas e 
passageiros pelo uso da 
infraestrutura, esclarece o 
governo.

"Ao mesmo tempo, é 
retirada da lei a lista das 
tarifas incidentes, como 
embarque, conexão, pouso 
e armazenagem", acrescen-
ta a nota ocial.

BRASÍLIA – O presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro (PL), vetou a 
retomada do despacho gra-
tuito de bagagens, infor-
mou em nota a Secretaria-
Geral da Presidência.

Para o Palácio do Planal-
to, a medida, aprovada pelo 
Congresso Nacional, con-
traria o interesse público 
pela possibilidade de au-
mentar os custos dos servi-
ços e, consequentemente, o 
preço das passagens aére-
as.

"O Presidente da Repú-
blica decidiu vetar, por con-
trariedade ao interesse pú-
blico, dispositivo que esta-
belecia que seria vedado ao 
fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras prá-
ticas abusivas, cobrar qual-
quer tipo de taxa por até 1 
(um) volume de bagagem 
com peso não superior a 23 
kg (vinte e três quilogra-
mas) em voos nacionais e 
com peso não superior a 30 
kg (trinta quilogramas) em 
voos internacionais", diz o 
governo, no comunicado 
distribuído à imprensa. Bol-
sonaro tinha até esta quarta 
para se posicionar sobre o 
tema, com sanção ou veto.

Como mostrou o Broad-
cast (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado), o veto ao despa-
cho gratuito de bagagem 
contava com o apoio dos 

DENGUE: ES REGISTRA AUMENTO DE
20% NO NÚMERO DE CASOS EM 2022

acessada clicando no link: 
mosquito.saude.es.gov.br

“Recomendamos que o 
cidadão realize, pelo menos 
uma vez por semana, a lim-
peza dos quintais e o descar-
te do lixo em locais apropri-
ados. É necessário estar 
atento aos objetos que acu-
mulam água como prati-
nhos de plantas, vasilhas de 
animais, pneus velhos e gar-
rafas. Com essa atividade, é 
possível evitar que o ciclo 
biológico do mosquito e 
inibir sua proliferação”, 
pontuou.

damental.
“O nosso objetivo é expli-

car o período epidemiológi-
co que estamos vivendo com 
relação as arboviroses, com 
ênfase na dengue, e articular 
trabalhos prévios para evitar 
ou minimizar o aumento de 
casos na região. Mantemos 
o contato direto com os ges-
tores municipais, possibili-
tando maior apoio durante 
todo o ano”, explicou.

Como eliminar os cria-
douros de mosquito da den-
gue

Segundo o chefe do Nú-

cleo Especial de Vigilância 
Ambiental da Sesa, Roberto 
Laperriere Júnior, cerca de 
80% dos criadouros estão 
próximos ou dentro das resi-
dências.

Para conseguir conter a 
curva de casos de dengue, é 
fundamental que a popula-
ção faça o dever de casa com 
cuidado e atenção. O ideal, 
de acordo com Roberto, é 
escolher um dia da semana 
para fazer um ckeck list com-
pleto no imóvel. 

Essa lista, com o que é 
preciso ser feito, pode ser 

Para o Palácio do Planalto, a medida, aprovada 
pelo Congresso Nacional, contraria o interesse pú-
blico pela possibilidade de aumentar os custos dos 
serviços.

Boletim Epidemiológico de janeiro até o início de junho desse ano o número de ca-
sos era de 9.984. No mesmo período do ano passado, 7.742.

Os líderes querem ouvir de Ricardo Ferraço sobre essa 
mobilização e por que ela é importante para o futuro 
do Espírito Santo.

VITÓRIA – O movimen-
to de prefeitos e vereadores 
da região Noroeste do Esta-
do, liderados pelo prefeito 
Enivaldo dos Anjos, de Barra 
de São Francisco, em defesa 
da reeleição do governador 
Renato Casagrande, vai con-
vidar o ex-senador Ricardo 

PREFEITOS CONVIDAM RICARDO FERRAÇO A INTEGRAR
MOVIMENTO PELA REELEIÇÃO DO GOVERNADOR

Ferraço a participar do próxi-
mo encontro, na primeira 
semana de julho, e integrar-
se às ações políticas que es-
tão desenvolvendo.

Os líderes querem ouvir 
de Ricardo Ferraço sobre 
essa mobilização e por que 
ela é importante para o futuro 

do Espírito Santo. Enivaldo, 
coordenador regional do mo-
vimento pela reeleição do 
governador Casagrande, dis-
se que fez contato com vários 
prefeitos que estiveram em 
Barra de São Francisco no 
primeiro encontro convoca-
do por ele e todos concorda-
ram com o convide a Ricardo 
Ferraço.

“Sempre houve uma ani-
dade muito grande entre a 
região Noroeste e Ricardo 
Ferraço, que como deputado 
federal e como senador sem-
pre deu atenção aos nossos 
municípios, contribuindo 
para o desenvolvimento regi-
onal. Queremos Ricardo ago-

ra próximo a nós, discutindo 
política e a importância da 
reeleição do governador, que 
foi quem mais fez pelos muni-
cípios do interior e sempre é 
solícito quando precisamos 
dele”, disse Enivaldo.

Ricardo Ferraço retornou 
aos quadros do PSDB. Como 
senador, teve uma votação 
expressiva na região, da mes-
ma forma que o próprio go-
vernador desde 2010, quan-
do Enivaldo e seu grupo tor-
naram-se seus aliados. “A 
votação expressiva do Ricar-
do para o Senado na região o 
credencia para juntar-se a 
nós nesse movimento”, disse 
Enivaldo.



www.fanoticias.com.br 3Sábado, 18 de junho de 2022

ANUNCIE AQUI:  | Acesse: 27 99900-2100 www.FANOTICIAS.com.br

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

(27) 9 9736-2880

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

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.

Além do uso de máscaras, a exigência do passaporte da vacina deixa de ser obrigatório em 
todo o Estado.

Prefeitura investe
em fortalecimento
da aprendizagem

SÃO MATEUS – Já 
estão a todo vapor os au-
lões para os estudantes do 
9º ano com reposições de 
conteúdo dos anos anterio-
res. A iniciativa é uma das 
ações do Programa de For-
talecimento da Aprendiza-
gem (PAF), lançado recen-
temente pela Prefeitura de 
São Mateus, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME).

O Programa é uma ação 
de intervenção pedagógica 
que visa reduzir as dicul-
dades de aprendizagem 
em Língua Portuguesa e 
Matemática por meio de 
estratégias pedagógicas de 
c o m p l e m e n t a ç ã o  d a 
aprendizagem dos estu-
dantes da Rede Municipal 
de Ensino.

"Com o aval do prefeito 
Daniel Santana, foi possí-
vel organizar toda a logís-
tica para que o aulões acon-
tecessem de forma a aten-
der com qualidade. Esta-
mos felizes com o entusi-
asmo de nossos estudan-
tes. O apoio da família e 
responsáveis é muito im-
portante para estimular 
seus lhos nessa jornada" 
– frisou a secretária muni-
cipal de Educação, Marília 
Silveira.

POLOS
Para atender os estudan-

tes, a SME organizou o 

De olho em garantir em São Mateus pelo menos uma 
dessas escolinhas de futebol, os três vereadores e o 
secretário de Esportes participaram de reunião esta 
semana com o ex-lateral-direito Leonardo Moura.
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SÃO MATEUS – Graças 
a uma parceria entre a Prefe-
itura de São Mateus, através 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura, e a Confedera-
ção Nacional de Agriculto-
res Familiares e Empreende-
dores Rurais – Conafer, pe-
quenos produtores pecuaris-
tas da Agricultura Familiar 
já podem se inscrever para 
participar do maior progra-
ma de melhoramento genéti-
co do país. E o melhor: de 
graça. 

O Programa Mais Pecuá-
ria Brasil leva os benefícios 

PARCERIA ENTRE PREFEITURA E CONAFER GARANTE
MELHORAMENTO GENÉTICO NA PECUÁRIA DE SÃO MATEUS

da inseminação articial até 
os pequenos produtores pe-
cuaristas, qualicando o 
rebanho agro familiar atra-
vés do melhoramento gené-
tico. O acompanhamento 
técnico é feito por uma equi-
pe da Conafer, e utiliza os 
rigorosos protocolos inter-
nacionais da Alta Genetics, 
liderança mundial no setor, 
para corte e leite.

COMO PARTICIPAR
Os interessados deverão 

procurar a Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, no Cen-

tro Administrativo da Prefe-
itura, levando CPF, Identi-
dade, Comprovante de Resi-
dência e documentos que 
comprovem a vacinação de 
brucelose e aftosa do ano 
corrente. O prazo para ins-
crições se encerra no dia 4 
de julho.

É PRECISO ATENDER 
ALGUNS CRITÉRIOS, 

COMO:
Da propriedade e do pas-

to: Curral em condições de 
uso, local para contenção 
adequada e pasto com cerca 

que contenha os animais, 
pastos que supram a necessi-
dade nutricional do rebanho, 
cochos em quantidade e tama-
nho adequado para minerali-
zação e acesso fácil à água.

Sanitários: Estar em dia 
com o órgão de Defesa Sani-
tária Estadual, portar o ates-
tado de vacinação (brucelo-
se/tuberculose) do Órgão de 
DS, rebanho vermifugado e 
apresentando, no dia do iní-
cio do protocolo, Escore de 
Condição Corporal (ECC) 
mínimo de 2,5 numa escala 
de 1 a 5.

funcionamento dos aulões 
em quatro Polos. 

No Polo 1 estão sendo 
a tendidas  as  escolas 
EMEF Professor João Pin-
to Bandeira, EMEF Maria 
Aparecida S.S. Filadelfo, 
EMEF Dr. Arnóbio Alves 
de Holanda, EMEF Claris-
se Fragoso (Aviação), 
EMEF Roseli Pires e 
EMEF Vereador Laurindo 
Samaritano, nas segundas 
e quartas-feiras, de 13h20 
às 17h30.  

O Polo 2 funciona às 
terças e quintas-feiras, de 
13h às 17h10, com as esco-
las EMEF Benedicto Ca-
ulyt Figueiredo, EMEF 
Profª Herinéa Lima Olive-
ira. 

Aos sábados, de 07h30 
às 12h, funcionam mais 
dois polos, o Polo 3, com 
as escolas EMEF Dora 
Arnizaut Silvares, EMEF 
Profª Marizete Venâncio 
do Nascimento, EMEF 
Santa Terezinha, ECORM 
Mª Francisca Nunes Cou-
tinho e EMEF Bom Suces-
so.

O Polo 4 que atende a 
Região dos Quilômetros, 
com as EMEF Km 35, 
EMEF Córrego do Mila-
nez, EMEIEF São Pio X, 
ECORM Córrego Seco e 
EMEIEF Zumbi dos Pal-
mares – este último polo 
com data de início no dia 
25 de junho.

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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VITÓRIA – A Educação 
no Estado do Espírito Santo 
tem ganhado destaque nos 
últimos anos. Mesmo em 
meio à pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), os 
investimentos não pararam e 
o Governo capixaba é consi-
derado o que mais investiu 
para que os alunos continu-
assem participando, com 
qualidade, do processo de 
ensino-aprendizagem. O 
Ensino em Tempo Integral 
teve a oferta de vagas qua-
druplicada em quatro anos 
na Rede Estadual, que ga-
nhou a posição de melhor 
Ensino Médio do País.

Além disso, o Governo do 
Espírito Santo apostou em 
tecnologia, com a distribui-
ção de 60 mil chromebooks 
aos alunos. No Tempo Inte-
gral, o Programa de Fomen-
to à Implementação das 
Escolas Municipais de Ensi-
no Fundamental de Tempo 
Integral (PROETI) propor-
cionou que a oferta desse 
tipo de ensino chegasse ao 
montante de 132 escolas da 
rede, em 75 municípios capi-
xabas, totalizando mais de 
53 mil matrículas. 

Também concedeu a opor-
tunidade dessa oferta para os 
municípios. Para as Redes 
Municipais, o Governo do 
Estado repassou R$ 576 mi-
lhões. Ao todo, já são 176 
escolas de Tempo Integral, 
distribuídas em 61 municí-
pios.

O Fundo Estadual de Apo-
io à Ampliação e Melhoria 
das Condições de Oferta da 
Educação Infantil e do Ensi-
no Fundamental no Espírito 
Santo (Funpaes) também 
fez a diferença. Mais de me-
io bilhão de reais foram re-
passados para os municípios 

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO GANHA
DESTAQUE EM INVESTIMENTOS NA
EDUCAÇÃO DURANTE PANDEMIA

e à execução de recursos 
nanceiros provenientes do 
fundo, ditado pelo Decreto 
Estadual nº 4.217-R/2018.

PROETI
O Programa Capixaba de 

Fomento à Implementação 
de Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental em 
Tempo Integral (PROETI) 
visa ao cumprimento da Me-
ta 6 do Plano Nacional e 
Es tadual  de Educação 
(PNL), que objetiva ofere-
cer educação em Tempo 
Integral em, no mínimo, 
50% das escolas públicas, 
de forma a atender, pelo me-
nos, 25% dos alunos da Edu-
cação Básica. Com essa 
ação, o Governo do Estado 
passou a oferecer apoio às 
redes municipais para a cria-
ção/ampliação da oferta 
dessa modalidade de ensi-
no.

capixabas.
Na área da tecnologia não 

foi diferente. Foram entre-
gues 60 mil chromebooks 
aos alunos matriculados no 
Ensino Médio e na Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA) da Rede Pública Esta-
dual. Foram investidos R$ 
144.769.800,00 na distribu-
ição dos equipamentos, 
ação que faz parte da políti-
ca de ampliação do uso de 
tecnologia e inovação nos 
processos educativos das 
escolas.

Com os chromebooks, os 
estudantes também recebe-
ram um dispositivo para co-
nexão de internet com quali-
dade e velocidade. Os chro-
mebooks garantem o acesso 
à infraestrutura tecnológica 
necessária ao ensino híbri-
do, em face da diversidade 
de condições sociais e eco-
nômicas dos estudantes.

A rede física também teve 
investimento expressivo. As 
unidades de ensino da Rede 
Estadual foram transforma-
das em verdadeiros cantei-
ros de obras, o que marca 
uma revolução na rede física 
escolar, com investimentos 
de mais de R$ 125 milhões 
desde 2019. O Governo do 
Estado executa, nos 78 muni-
cípios, obras de construção, 
modernização, reforma e 
ampliação, além de constru-
ção de quadras.

FUNPAES
O Fundo Estadual de Apo-

io à Ampliação e Melhoria 
das Condições de Oferta da 
Educação Infantil no Espíri-
to Santo (Funpaes) foi insti-
tuído pela Lei Estadual nº 
10.787/2017, cujas normas 
e critérios regulamentam os 
procedimentos administrati-
vos referentes ao repasse 

O Ensino em Tempo Integral teve a oferta de vagas quadruplicada em quatro anos 
na Rede Estadual, que ganhou a posição de melhor Ensino Médio do País.

O Programa é uma ação de intervenção pedagógica que 
visa reduzir as dificuldades de aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática
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ALUNOS CONSTROEM PROTÓTIPOS DE
FOGUETES COM MATERIAIS RECICLÁVEIS
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SÃO MATEUS – Os 
alunos do Centro Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio em Tempo Integral 
(CEEFMTI) Marita Motta 
Santos, localizado em São 
Mateus, construíram protó-
tipos de foguetes com mate-
riais recicláveis. A ativida-
de teve como objetivos esti-
mular a iniciação cientíca 
e propiciar, por meio da ex-
perimentação, um trabalho 
de teoria aliado à prática.

“As atividades práticas, 
quando bem planejadas, 
possibilitam o desenvolvi-
mento da pesquisa e da pro-
blematização em sala de 
aula, despertando a curiosi-
dade, o interesse e a apren-
dizagem dos estudantes”, 
disse Ronaldo Morais dos 
Santos, professor das disci-
plinas de Ciências e Biolo-
gia.

Outro objetivo da ativi-
dade foi motivar os estu-
dantes para a participação 
na Mostra Brasileira de Fo-
guetes e na Olímpiada Bra-
sileira de Astronomia. Para 
fortalecer a ideia, o profes-
sor Ronaldo Morais dos San-
tos envolveu a parceria das 
disciplinas de Física e Pen-
samento Cientíco, minis-
tradas pelo professor Mar-
cio Cypriano de Lima.

Os protótipos de foguetes 
foram construídos durante o 
primeiro trimestre e alguns 
lançamentos foram realiza-
dos no próprio pátio externo 

Concurso para
oficiais da PM no
ES tem salário
de até R$ 11 mil

SÃO MATEUS – Com o 
aumento de casos provoca-
dos pela quinta onda da Co-
vid-19 no Estado, a Superin-
tendência Regional de Saú-
de Norte (SRS Norte) reco-
mendou a  ampliação da tes-
tagem para a população da 
região em encontro ocorrido 

entre representantes do Nú-
cleo de Vigilância em Saúde 
e da Atenção Primária à Saú-
de (APS) da SRS Norte e 
coordenadores municipais 
da APS, Vigilância Sanitária 
e dos hospitais da região. 

O chefe do Núcleo de Vi-
gilância em Saúde da SRS 
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VITÓRIA – O governo 
do Espírito Santo abriu 
inscrições para o concurso 
público para ociais da 
Polícia Militar nesta terça-
feira (14). Dependendo do 
cargo, a remuneração pode 
chegar a R$ 11 mil.

Serão 57 vagas, sendo 
20 vagas para ociais médi-
cos, 20 vagas para ociais 
dentistas, 10 vagas para 
ociais enfermeiros, cinco 
vagas para ociais farma-
cêuticos bioquímicos, duas 
vagas para médicos veteri-
nários e duas vagas para 
ociais músicos.

Para concorrer às vagas 
é preciso ter altura mínima 
de 1,65m para homens e 
1,60m para mulheres, ter 
no mínimo 18 anos e no 
máximo 35 anos para oci-
ais médicos e no mínimo 
18 anos e no máximo 28 
anos para os demais cargos, 
além da formação na área.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 14 de julho 
no site www.institutoaocp-
.org.br. A taxa de inscrição 
é de R$ 82.

Os postos são para as 
seguintes especialidades:

Médico
Cardiologia (1)
Dermatologia (1)
Neurologia (1)
Urologia (1)
Psiquiatria (2)
Pediatra (2)
Clínico Geral (5)

Reumatologia (1)
Endocrinologia (1)
Cirurgia Vascular (1)
Cirurgia Geral (2)
Ginecologia e Obstetrícia 
(2)
Farmacêutico/Bioquímico
Farmácia e Bioquímica (5)

Dentista
Cirurgião Dentista – Clíni-
ca Geral (12)
Cirurgião Dentista – Cirur-
gia Buco – Maxilo – Facial 
(1)
Cirurgião Dentista – Perio-
dontia (3)
Cirurgião Dentista – Odon-
topediatria (2)
Cirurgião Dentista – Endo-
dontia (2)
Enfermeiro

Enfermagem (10)
Médico Veterinário
Medicina Veterinária (2)

Músicos
Músico (2)

As inscrições para o con-
curso para soldado da Polí-
cia Militar do Espírito San-
to também foram abertas.

São 1.052 vagas, sendo 
1.000 para soldado comba-
tente, 30 para soldado auxi-
liar de saúde e 22 para sol-
dado músico.

O salário mensal inicial 
é de R$ 3.735,79.

As inscrições podem ser 
feitas no site www.institu-
toaocp.org.br até o dia 7 de 
julho.

Segundo investigação policial, os prejuízos com os golpes aplicados pelo trio supe-
ram R$ 1 milhão.

Norte, Jean Eduardo Mata-
chon, explicou que a popu-
lação não pode se acomodar 
com a Covid-19. “A Covid 
não acabou e não podemos 
subestimar os sintomas da 
doença. A preocupação au-
menta devido ao crescimen-
to de casos nas últimas sema-
nas e o aumento das doenças 
respiratórias causados pelas 
quedas de temperatura”.

Ainda segundo ele, mes-
mo que os casos de Covid 
sejam leves ou moderados, 
isso poderá sobrecarregar 
serviços de saúde como as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e hospitais do Norte.

“Temos que testar os paci-
entes em todos os lugares e a 
pessoa deve ser testada quan-

do sentir qualquer sintoma. 
Precisamos rastrear os ca-
sos, monitorar os suspeitos, 
fazer a busca ativa, enm, 
agora é o momento de reati-
var a testagem em toda re-
gião”, ressaltou.

A Secretaria da Saúde 
(Sesa) vai enviar nova re-
messa de testes de Covid 
para a SRS Norte nos próxi-
mos dias. Para os locais que 
ofertam teste de RT PCR, o 
agendamento deve ser feito 
no site www.agendamento.-
saude.es.gov.br. Já para loca-
is com agendamento de Tes-
te Rápido de Antígeno, a 
consulta deverá ser realiza-
da no site Vacina e Cona 
ES www.vacinaecona.es.-
gov.br/cidadao.

da escola, durante as aulas. 
Considerando o envolvi-
mento dos estudantes e dedi-
cação na diversicação da 
natureza dos foguetes de 
reação e sem reação, foi rea-
lizado um momento intera-
tivo com os representantes 
dos grupos do Ensino Fun-
damental e Ensino Médio, 
com um momento denomi-
nado Lançamento de Fo-
guetes ao Ar Livre.

O estudante Théo Neves 
Biernet comentou que a tur-
ma dele se envolveu bastan-
te na construção dos fogue-
tes. “A atividade trabalhou 
muito os conteúdos de físi-
ca e por isso nós gostamos 
tanto, porque pudemos 
aprender de forma diferen-
te. Além disso, ajudou no 
projeto de vida dos estudan-
tes que gostam dessa área”, 
disse o aluno.

Representantes da SRS Norte se reuniram com coordenado-
res municipais da APS, Vigilância Sanitária e dos hospitais 
da região.

Outro objetivo da atividade foi motivar os estudantes 
para a participação na Mostra Brasileira de Foguetes e 
na Olímpiada Brasileira de Astronomia.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE
NORTE ALINHA PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS EM TESTAGEM PARA COVID-19
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VITÓRIA – O banco 
Banestes vai levar a leilão 
55 imóveis, no próximo dia 
28, às 15 horas. Entre as op-
ções estão propriedades rura-
is, casas, apartamentos, co-
bertura residencial e terre-
nos. Os lances iniciais vari-
am de R$ 319 mil a R$ 870 
mil e poderão ser feitos e 
acompanhados pela inter-
net.

Entre os destaques estão 
18 apartamentos e uma co-
bertura duplex no Edifício 
Port Soleil Residence, no 
centro de Guarapari. As uni-
dades são novas, com op-
ções de dois e três quartos 
com suíte, uma ou duas va-
gas de garagem. A cobertura 

tem 161 metros quadrados. 
Para participar do leilão ele-
tronicamente, o interessado 
precisa efetuar o cadastro no 
site www.hdleiloes.com.br.

Os interessados em ad-
quirir os bens ofertados con-
tam com a opção de compra 
nanciada pelo Banestes 
e/ou utilização de recursos 
do FGTS, dependendo do 
tipo de imóvel. Visitas aos 
locais dos bens a serem lei-
loados podem ser agendadas 
pelo telefone 0800-707-
9339, das 9h às 17h.

IMÓVEIS
Os itens mais caros são 

um terreno urbano em Cari-
acica, com área total de 102 

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

mil metros quadrados, no 
lance inicial de R$ 11,53 
milhões; e uma fazenda no 
município de Anchieta, sul 
do Estado, com área de 195 
mil metros quadrados e com 
lance inicial de R$ 8,9 mi-
lhões. Já o apartamento mais 
em conta ca em Nova Alme-
ida, na Serra, com 43,64 me-
tros quadrados, com lance 
inicial de R$ 71 mil.

Os imóveis estão distri-
buídos em 17 municípios 
capixabas, além dos estados 
do Rio de Janeiro e Bahia. 
No Espírito Santo, 31 imó-
veis cam na Grande Vitó-
ria. Os demais estão nas cida-
des de Anchieta, Barra de 
São Francisco, Brejetuba, 
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Quina de São João
vai sortear prêmio
estimado em
R$ 200 milhões

SÃO PAULO – A 12ª 
Quina de São João vai sor-
tear um prêmio estimado 
em R$ 200 milhões. De 
acordo com a Caixa, o con-
curso especial não acumu-
la. 

O sorteio do concurso 
5.881, marcado para o dia 
25 próximo, será realizado 
na tradicional festa de São 
João de Campina Grande, 
na Paraíba.

Segundo a Caixa, caso 
apenas um ganhador ganhe 
o prêmio principal e apli-
que todo o valor na pou-
pança, receberá mais de R$ 
1,3 milhão de rendimento 
no primeiro mês. 

Se não houver ganhado-
res na faixa principal, com 
acerto de cinco números, o 
prêmio será dividido entre 
os acertadores da 2ª faixa 
(4 números) e assim por 
diante.

COMO JOGAR
Para jogar na Quina, bas-

ta marcar de 5 a 15 núme-
ros dentre os 80 disponíve-
is no volante. O apostador 
ainda pode deixar para o 
sistema escolher os núme-
ros, por meio da Surpresi-
nha. 

Ganham prêmios os acer-
tadores de 2, 3, 4 ou 5 núme-
ros. Ainda é possível con-
correr com a mesma aposta 
por 3, 6, 12, 18 ou 24 con-
cursos consecutivos pela 
Teimosinha.

As apostas podem ser 
feitas até as 19h do dia do 
sorteio nas casas lotéricas 
credenciadas pela Caixa, 
em todo o país ou pela in-
ternet. 

As apostas nas lotéricas 
podem ser realizadas nos 
volantes do concurso espe-
cial. A aposta simples, com 
cinco dezenas marcadas, 
custa R$ 2.

Segundo o juiz, foi comprovado que as complicações resul-
taram da maneira como foi feito o atendimento no trabalho 
de parto.

Cachoeiro de Itapemirim, 
Castelo, Colatina, Concei-
ção da Barra, Iconha, Mimo-
so do Sul, Piúma e São Ga-
briel da Palha.

CADASTRO
É necessário aceitar as 

regras de uso do site e enviar 
cópia dos documentos soli-
citados para que o cadastro 
seja liberado para oferta de 
lances. Poderão participar 
pessoas físicas e jurídicas. 
Os lances serão conduzidos 
pela leiloeira ocial Hidirle-
ne Duszeiko.

A lista e outras informa-
ções sobre o leilão podem 
ser consultadas no site do 
banco: www.banestes.-
com.br, seção “leilões”. A 
relação completa e respecti-
vas fotos também estão no 
site da leiloeira ocial.

ANUNCIE AQUI!
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55 IMÓVEIS VÃO A LEILÃO NO ESPÍRITO
SANTO NO PRÓXIMO DIA 28

CMSM

SÃO MATEUS ACERTA PARCERIA COM
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA,
MAS VAI MANDAR JOGOS EM PINHEIROS

SÃO MATEUS – O São 
Mateus e a Prefeitura de Con-
ceição da Barra acertaram 
uma parceria para o Pitbull 
do Norte se xar na cidade 
litorânea durante a disputa 
do Campeonato Capixaba 
Série B 2022. Maior cam-
peão da Segundona, o Sama 
ainda conrmou o estádio 
João Soares de Moura Filho, 
em Pinheiros, como o local 
para mandar os seus jogos.

Pelo acordo, o município 
vai proporcionar ao São Ma-
teus benefícios como manter 
cinco campos em bairros 
diferentes à disposição do 
técnico Jean Paulista, além 
do Estádio Municipal Gas-
tão Kock da Cunha. A apre-
sentação do elenco está mar-
cada para a próxima sexta-
feira, dia 24. A ação também 
tem como objetivo oportu-
nizar adolescentes e jovens 
de Conceição da Barra, que 
compõem aproximadamen-
te 90% das categorias de 
base do Azulão.

Dirigentes do São Mate-
us tiveram algumas conver-
sas sobre o atuar fora do Ser-
namby. O presidente Girley 

O sorteio do concurso 5.881, marcado para o dia 25 
próximo, será realizado na tradicional festa de São 
João de Campina Grande, na Paraíba.

Oliveira entende que, por 
estar na chave Centro-
Norte, com outras cinco 
equipes de mesmo critério 
geográco, o Pitbull do 
Norte seguirá com a presen-
ça de sua torcida.

Foi uma parceria que sur-
giu através do secretário de 
esportes de Conceição da 
Barra, senhor Isaías (de Sou-
za Alexandrino). Ele perce-
beu que poderíamos agregar 
prossionais mais qualica-
dos e ao mesmo tempo dar-
mos oportunidade a juven-
tude do município. Também 

temos o apoio do município 
no prossional. - declarou 
ao ge.

O João Soares de Moura 
Filho tem recebido jogos da 
Copa Espírito Santo 2022. 
Além do time local Pinhei-
ros, GEL e Linhares atuaram 
como mandantes no estádio. 
Todas essas equipes estarão 
na Série B.

Reconhecemos que jogar 
no Sernamby é o nosso dife-
rencial, pois temos o apoio 
de nossa fanática torcida. 
Porém o estádio do Pinhei-
ros é perto e teremos nossos 

torcedores lá sem dúvidas. 
O São Mateus só entra nas 
competições para fazer boni-
to. Reconhecemos que a situ-
ação nanceira não é nada 
boa, mas faremos o máximo 
para tentar retornar à primei-
ra divisão estadual.

A ESTREIA
A primeira rodada da Sé-

rie B será prevista para o dia 
13 de agosto. O São Mateu-
s integra a Chave Centro-
Norte com Capixaba, Jagua-
ré, Linhares, Pinheiros-ES e 
Porto Vitória.

Maior campeão do Campeonato Capixaba Série B não jogará no Sernamby durante a 
disputa da Segundona em 2022.

Os lances iniciais variam de R$ 319 mil a R$ 870 mil e poderão ser feitos e acompa-
nhados pela internet.

Homem é preso
suspeito de abusar de
sobrinha de dois anos

MONTANHA – A equi-
pe da Delegacia de Polícia 
(DP) de Montanha prendeu 
um homem de 59 anos, em 
um bairro de Montanha. 
Ele é suspeito de ter abu-
sado sexualmente da pró-
pria sobrinha de dois anos, 
no mesmo dia em que hou-
ve a prisão. 

A avó da vítima, ao tro-
car a fralda, percebeu que a 
criança estava sangrando e 
denunciou o suspeito. Ao 
tomar conhecimento do 
ocorrido, a equipe da DP de 
Montanha representou pe-
la prisão preventiva, que 

foi deferida pelo Poder Ju-
diciário. 

“Realizamos diversas 
diligências e conseguimos 
localizar o suspeito e pren-
dê-lo. Durante a detenção, 
ele não ofereceu resistên-
cia à prisão”, informou o 
titular da Delegacia de Polí-
cia de Montanha, delegado 
Eduardo Mota.

Após o cumprimento do 
mandado, o suspeito foi 
encaminhado ao Centro de 
D e t e n ç ã o  P r o v i s ó r i a 
(CDP) de São Domingos 
do Norte, onde permanece 
à disposição da Justiça.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi 
encaminhado ao Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de São Domingos do Norte.
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Há uns 2.500 anos Con-
fúcio assim aconselhava 
os governantes: "Apenas 
deseje o bem e o povo 
será bom. Governe-o 
com dignidade e o povo 
será reverente; trate-o 
com bondade e o povo 
dará o melhor de si; pro-
mova os homens bons e 
eduque os mais atrasa-
dos, e o povo cará toma-
do de entusiasmo”.

Referindo-se à força 
do exemplo de um gover-
nante, assim pregou: “Se 
um homem é correto, en-
tão haverá obediência 
sem que ordens sejam 
dadas; mas se ele não é 
correto não haverá obe-
diências, mesmo que or-
dens  se jam dadas” . 
Advertiu, então, que “O 
povo ca desonesto e 
manhoso se é governado 
por artimanhas e casti-
gos”.

Sobre as denominadas 
“equipes de governo”, 
ensinou: “Conheça os 
homens. Promova os jus-
tos e coloque-os acima 
dos corrompidos”. E ad-
vertiu: “Mas, se promo-
ver os errados e afastar os 
corretos, você perderá o 
coração do povo”.

Acerca da importância 
do sentimento de grande-
za, eis sua fala: “Não dei-
xe o ressentimento pes-
soal se intrometer nas 
coisas públicas ou nos 
assuntos particulares”. E: 
“Uma pessoa que conse-
gue cuidar de sua vida de 
maneira apropriada lida-
rá com o governo da mes-
ma forma. Mas, se sua 
vida for inapropriada, 
seu governo também o 

Coluna
do Pedro

Eles disseram

FOTOS: DIVULGAÇÃO

METADE DOS BRASILEIROS É A
FAVOR DAS COTAS RACIAIS EM
UNIVERSIDADES; 34% SÃO CONTRA
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será”.

E o mal? O crime? Eis 
sua palavra: “Como é 
verdadeiro o ditado que 
diz que depois que um 
reino foi governado du-
rante cem anos por bons 
homens é possível ven-
cer a crueldade e acabar 
com os homicídios”.

Avançamos no tempo, 
rumo à antigüidade clás-
sica: "quem governa a 
República e protege só 
uma parte dos cidadãos, 
sem se preocupar com os 
outros, induz no Estado o 
mais maléco dos age-
los, a desavença e a re-
volta” (Cícero).

Chegamos então a tem-
pos mais, digamos, atua-
is - e a outros pensamen-
tos. Comecemos por 
Chartier, segundo quem 
“todos os homens são 
sensíveis quando espec-
tadores e insensíveis 
quando participantes”. 
Complementa-o Santo 
Agostinho: “Não haven-
do justiça, o que são os 
governos senão um ban-
do de ladrões”?

Examinando esta ques-
tão a partir de ângulo ou-
tro constatou Francis Ba-
con que “Nada provoca 
mais danos num Estado 
do que homens astutos 
querendo se passar por 
sábios”.

E o amanhã? Medite-
mos, com uma pontinha 
de esperança, sobre as 
palavras de Franklin Roo-
sevelt: "O futuro repousa 
sobre os líderes políticos 
sábios, conscientes de 
que o público se interessa 
mais pelo governo do que 
pela política”.

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 – Pesqui-
sa mostra que apoio é mai-
or entre mais jovens, esco-
larizados e com maior ren-
da. Aprovação também 
cresce entre pretos, pardos 
e pais com lhos em esco-
las particulares. Pesquisa 
ouviu 2.090 pessoas a par-
tir de 16 anos em 130 muni-
cípios.

Dados do último levan-
tamento do instituto Data-
folha, divulgado neste do-
mingo (12) pelo jornal "Fo-
lha de S.Paulo", apontam 
que 50% da população bra-
sileira é a favor das cotas 
raciais em universidades 
públicas.

Entre os entrevista-
dos, 34% se posicionaram 
contra. Outros 3% se mos-
traram indiferentes e 12% 
não souberam responder.

A pesquisa ouviu 2.090 
pessoas a partir de 16 anos 
em 130 municípios, entre 8 
e 14 de março deste ano. A 
margem de erro é de dois 
pontos percentuais para 
mais ou para menos. Se-
gundo a "Folha de S.Pau-
lo", a pesquisa foi feita em 
parceria com o Cesop-
Unicamp sob a coordena-
ção da Ação Educativa e do 
Cenpec.

Em geral, o apoio às co-
tas é maior entre os mais 
jovens, escolarizados e 
com maior renda. A conco-
rdância também é superior 
entre a população preta 
(53%) e parda (52%) do 
que entre brancos (50%).

A aprovação passa para 
60% entre pessoas com 

A própria lei prevê que 
ela passe por revisão até 
agosto deste ano, quando o 
programa completa dez 
anos. Parlamentares defen-
sores da medida têm receio 
de que o debate em meio à 
campanha eleitoral provo-
que "retrocesso". Eles de-
fendem o adiamento da 
revisão.

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) já criticou a polí-
tica, mas até agora não hou-
ve movimentações em seu 
governo para alterá-la.

A pesquisa Datafolha 
mostra que a aprovação às 
cotas é maior entre pessoas 
que consideram o governo 
Bolsonaro péssimo (57%) 
do que entre aqueles que 
avaliam seu desempenho 
como ótimo (31%).

lhos que estudam em 
escolas particulares, que 
não são beneciados pelo 
mecanismo. Entre os pais 
de lhos em escolas públi-
cas, há a maior falta de opi-
nião sobre o tema: 11% des-
se grupo dizem não saber 
opinar sobre a questão, con-
tra 3% no outro grupo.

A pesquisa Datafolha 
também fez perguntas so-
bre a abordagem da discri-
minação racial nas escolas 
e respeito às crenças religi-
osas. A maioria dos entre-
vistados (81,4%) concorda 
totalmente que a discrimi-
nação racial deve ser dis-
cutida nas escolas. O res-
peito a todo tipo de crença 
e prática religiosa na esco-
la pública é apoiado por 
93,7%.

LEI DE 2012
A Lei de Cotas foi sanci-

onada em 2012. A partir 
dela, todas as universida-
des federais do Brasil pas-
saram a adotar a ação ar-
mativa de forma escalona-
da até chegarem, em 2016, 
à reserva de 50% das vagas 
para alunos que cursaram 
todo o ensino médio em 
escola pública.

A legislação determina 
que o preenchimento des-
sas vagas siga a mesma pro-
porção da população de 
pretos, pardos, indígenas e 
pessoas com deciência do 
estado onde ca instituição 
de ensino, seguindo os da-
dos do censo mais recente 
do Instituto Brasileiro de 
Geograa e Estatística 
(IBGE).

A pesquisa ouviu 2.090 pessoas a partir de 16 anos em 130 municípios, entre 8 e 14 
de março deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou 
para menos.
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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

COMUNICADO
O POSTO INOVE LTDA - EPP, torna público que REQUEREU da SEMMA, através do processo n° 
010207/2022, Renovação da Licença Ambiental de Operação, para Comércio varejista de com-
bustíveis para veículos automotores, localizado na Rod Othovarino Duarte Santos   nº97,km 01 
Carapina no município de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI, torna público que REQUEREU da SEMMA, através do processo n° 
3403/2022, Licença Ambiental de Regularização - LAR para serviços de manutenção e repara-
ção de geradores, transformadores e motores elétricos, localizado na Rodovia Governador Ma-
rio Covas n° 1846 Bairro:  Boa Vista, Município de SÃO MATEUS - ES.

COMUNICADO
OLIVEIRA E RUFINO OFICINA LTDA, torna público que obteve da SEMMA de Jaguaré, através do 
processo n° 003074/2022, a Licença Ambiental de Regularização - LAR, para atividade Ocina 
de Máquinas e Equipamentos para Agricultura e Pecuária, localizado(a) Avenida Nove de Agos-
to, Nº 3077, Centro, Jaguaré/ES.
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