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VITÓRIA – A 5ª nova 
onda de casos de covid-19 
no Espírito Santo revela 
uma realidade preocupante. 
Entre os não vacinados in-
ternados com a doença, me-
tade, ou seja, 50% são crian-
ças entre 0 e 4 anos de idade. 
O grupo ainda não é contem-
plado pelas vacinas autori-
zadas e aprovadas pela Anvi-
sa e que são administradas 
no Brasil .

Durante entrevista coleti-
va o secretário de Estado da 
Saúde, Nésio Fernandes, 
disse que o momento pede 
urgência na aprovação de 
imunizantes para essa faixa 
etária.

"E neste momento, consi-
derando o impacto da cober-
tura vacinal nas outras ida-
des, representa um alerta 
que motivou o Conass a for-
malizar na Anvisa a urgên-
cia na aprovação imediata 
de vacinas para crianças em 
idades ainda não contempla-
das. Temos a Coronavac já 
aplicada em crianças, a da 
Moderna nos EUA e o MS 
avança negociações. As cri-
anças merecem ser protegi-
das".

O Estado, segundo Fer-
nandes, vive uma franca fa-
se de crescimento da curva 
de casos, internações e óbi-
tos pela covid-19. Inclusive, 
a nova expansão dos casos 

Brasil já registra
ao menos 16
casos de varíola
dos macacos
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Há duas cepas conheci-
das da varíola dos macacos. 
Uma delas, considerada 
mais perigosa por ter uma 
taxa de letalidade de até 
10%, é endêmica na região 
da Bacia do Congo. A outra, 
que tem uma taxa de letali-
dade de 1% a 3%, é endê-
mica na África Ocidental e 
é a que tem sido detectada 
em outros países nesse sur-
to atual. Ela produz geral-
mente quadros clínicos le-
ves.

Conhecida internacio-
nalmente como monkey-
pox, a varíola dos macacos 
é endêmica em regiões da 
África. Em maio, começa-
ram a ser detectados novos 
casos na Europa e nos Esta-
dos Unidos, gerando uma 
preocupação sanitária in-
ternacional. Desde então, 
segundo Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), mais 
de 2 mil casos já foram not-
icados em mais de 40 
países.

A doença é causaada por 
um vírus da família dos pox-
vírus, a mesma da varíola 
humana, erradicada em 
1980. Ela tem esse nome 
por ter sido detectada inici-
almente em colônias de ma-
cacos, embora possa ser 
encontrado principalmente 
em roedores. Entre pessoas, 
a transmissão ocorre por 
contato direto, como beijo 
ou abraço, ou por feridas 
infecciosas, crostas ou ui-
dos corporais, além de se-
creções respiratórias.

A infecção costuma re-
sultar em um curto período 
de febre, seguido da forma-
ção de lesões e nódulos na 
pele ou erupção cutânea 
generalizada. Após a conta-
minação, os primeiros sin-
tomas aparecem entre seis e 
16 dias. As lesões progri-
dem para o estágio de cros-
ta, secando e caindo após 
um período que varia entre 
duas e quatro semanas. O 
maior risco de agravamento 
envolve pessoas imunossu-
primidas com HIV/AIDS, 
transplantados, pessoas 
com doenças autoimunes, 
gestantes, lactantes, crian-
ças com menos de 8 anos de 
idade e pacientes com leu-
cemia, linfoma ou metásta-
se.

Não existe um tratamen-
to especíco. Como pre-
venção, a pessoa doente 
deve car isolada até que 
todas as feridas tenham cica-
trizado. Também é reco-
mendado evitar contato 
com qualquer material que 
tenha sido usado pelo infec-
tado. Outra medida indica-
da pelas autoridades sanitá-
rias é a higienização das 
mãos, lavando-as com água 
e sabão ou utilizando álcool 
gel.

RIO DE JANEIRO – A 
prefeitura do Rio de Janei-
ro, através de sua secretaria 
de saúde, conrmou na 
noite de hoje (23) mais dois 
casos de varíola dos maca-
cos envolvendo residentes 
do município. As ocorrên-
cias se somam a outras 14 já 
registradas no país, confor-
me informou mais cedo o 
Ministério de Saúde. Dessa 
forma, já são 16 casos reco-
nhecidos por autoridades 
sanitárias. Eles estão distri-
buídos por três estados: são 
dez ocorrências em São 
Paulo, quatro no Rio de Ja-
neiro e duas no Rio Grande 
do Sul.

Segundo a prefeitura, os 
dois novos casos conrma-
dos envolvem homens, de 
25 e 30 anos. Nenhum deles 
tem histórico de viagem 
internacional recente ou 
contato com viajante. Por-
tanto, são possivelmente 
dois casos autóctones, isto 
é, a infecção ocorreu dentro 
do estado.

Considerando as novas 
ocorrências, a capital u-
minense registra agora três 
casos conrmados. Todos 
os pacientes estão em isola-
mento domiciliar e sendo 
monitorados diariamente. 
Segundo a secretaria de 
saúde do município, eles 
apresentam boa evolução 
clínica. O órgão também 
informa que está monito-
rando pessoas que tiveram 
contato com os infectados. 
A cidade de Maricá respon-
de pela outra ocorrência já 
conrmada no estado do 
Rio.

O levantamento divulga-
do mais cedo pelo Ministé-
rio da Saúde, embora ainda 
não contabilizasse os dois 
novos casos do Rio de Jane-
iro, incluía três ocorrências 
do estado de São Paulo que 
também foram conrma-
das hoje. Todos os pacien-
tes são do sexo masculino e 
residentes na capital paulis-
ta. Segundo o Ministério de 
Saúde, dos 14 casos até en-
tão relatados, três eram con-
siderados autóctones. Ou-
tros 11 foram classicados 
como importados, uma vez 
que os pacientes possuem 
histórico de viagem para a 
Europa.

QUADROS ESTÁVEIS
Até o momento, não há 

no país registro de casos 
que evoluíram para uma 
situação grave. Tanto o Mi-
nistério da Saúde como as 
autoridades sanitárias esta-
duais e municipais têm rela-
tado quadros clínicos leves 
e estáveis. Na Europa, onde 
estão concentrados mais de 
80% das ocorrências do 
surto atual, também não há 
noticação de óbitos.

METADE DAS INTERNAÇÕES NO ES POR
COVID-19 SÃO DE CRIANÇAS ATÉ 4 ANOS

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

SÃO PAULO – 18% dos 
domicílios brasileiros ainda 
não têm acesso à internet, 
revela a pesquisa TIC Domi-
cílios 2021, divulgada pelo-
 Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da 

18% DOS DOMICÍLIOS BRASILEIROS
AINDA NÃO TÊM ACESSO À INTERNET

Sociedade da Informação 
(Cetic.br).

Em 2021, 82% dos domi-
cílios brasileiros tinham aces-
so à internet, taxa que aume-
ntou consideravelmente em 
relação a 2019 (71%). Apesar 

do aumento do acesso, a desi-
gualdade ainda é grande em 
todo o país.

Entre famílias da classe A, 
100% possuem acesso à in-
ternet; na classe B, são 98%, 
contra 89% da classe C. Já 
nas classes D e E, apenas 
61% das famílias têm acesso 
à internet, deixando quase 
40% desconectados.

A diferença de acesso, po-
rém, tem diminuído ao longo 
dos anos. Em 2015, 99% dos 
domicílios da classe A tinham 
acesso à internet, contra 16% 
das famílias das classes D e 
E. Ao longo dos últimos seis 
anos, a diferença foi sendo 
reduzida, embora ainda seja 
grande.

DESIGUALDADE NO 
DISPOSITIVO DE 

ACESSO

A pesquisa TIC Domicíli-
os também revela que a desi-
gualdade acontece no dispo-
sitivo utilizado para acessar a 
internet. Em todo o Brasil, 
64% dos usuários de internet 
acessam a rede apenas atra-
vés do celular, taxa que cres-
ce bastante nas camadas mais-
 pobres da sociedade.

Entre usuários das classes 
D e E, 89% acessam a internet 
apenas pelo celular; na classe 
C, são 67%; na classe B, 
33%; e na classe A, 32%. Os 
dados revelam que a grande 
maioria dos usuários de inter-
net mais ricos têm outros dis-
positivos de acesso à internet, 
como computador, tablet ou 
TV, enquanto os usuários das 
classes C, D e E, em sua maio-
ria, não possuem outros dis-
positivos de acesso.

De modo geral, vem cain-
do a quantidade de brasileiros 
que acessam a internet pelo 
computador: em 2019, eram 
42% dos usuários; hoje, são 
36%. Enquanto isso, o acesso 
pela televisão saltou de 37% 
para 50% no mesmo período.

capixabas o patamar de ca-
sos pode alcançar um pata-
mar equivalente ao início da 
pandemia.

"O comportamento que 
vem sendo apresentado mos-
tra que podemos alcançar 
nessa semana o patamar 
equivalente às quantidades 
máximas que tivemos nas 
piores semanas das 1ª, 2ª e 3ª 
ondas, à exceção da última 
onda. Poderemos ter mais de 
18 mil casos conrmados 
nesta semana, o que deve 
representar a 2ª semana epi-
demiológica mais grave", 
destacou.

apresentou um comporta-
mento de crescimento expo-
nencial, duplicando os casos 
a cada 14 dias, em abril e 
maio. 

Até a primeira quinzena 
de junho, os casos passaram 
a duplicar a cada 7 dias. Já 
na última terça-feira (21), o 
Espírito Santo registrou um 
salto na curva de novos ca-
sos: de 2.000 para quase 
4.000 casos noticados em 
apenas um dia.

As internações também 
vêm demostrando um com-
portamento acelerado. Ain-
da de acordo com o secretá-

rio, saíram do patamar de 4 
solicitações novas na rede 
pré-hospitalar com casos 
conrmados, no mês de 
maio, 23 solicitações na se-
mana passada. "Temos uma 
nova forma de organização 
da Sesa: se a pessoa positi-
var ao longo de internação, 
ele não é mais removido pa-
ra outras unidades, somente 
em casos excepcionais".

ES pode chegar a 18 mil 
casos ainda esta semana

Para Nésio Fernandes, 
diante do comportamento 
atual da 5ª onda vivida pelos 

A faixa etária ainda não é contemplado pelas vacinas autorizadas pela Anvisa já 
administradas no Brasil. Secretário de Estado da Saúde defende urgência na apro-
vação.
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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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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.

Emocionados, vereadores
assumem intermediação
por Apae e autistas

SÃO MATEUS – Com 
cidadania e emoção à or da 
pele, a Câmara de São Mateus 
assumiu a missão de ampliar 
parcerias para melhorar as 
condições de atendimento da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) e 
também viabilizar a instala-
ção, na Cidade, de um Centro 
Especializado em Reabilita-
ção para Pessoas com De-
ciência (CER). O tema domi-
nou a terceira sessão ordinária 
deste mês de junho, realizada 
terça-feira, 21.

No Pequeno Expediente, o 
debate teve a participação de 
Fábio Nascimento, líder de 
um grupo de pais de autistas 
mateenses, da diretora da 
Apae Maria Aparecida da Sil-
va Brito (Cida) e de Ludneia 
Francisco Nascimento (Lurdi-
nha), mãe de dois lhos autis-
tas. Os três detalharam as di-
culdades vividas pelas famíli-
as de pessoas com deciência 
e pediram ajuda aos vereado-
res.

Prontamente, e já sensibili-
zado antes mesmo de o debate 
ser aprofundado, o presidente 
da Câmara Municipal, verea-
dor Paulo Fundão, orientou a 
direção da Apae a protocolar, 
com detalhes, as demandas da 
instituição para providências 
imediatas. Ele salientou que 
buscaria ajuda, numa ação 
com os demais vereadores, 
junto ao prefeito Daniel San-
tana e o secretário de Saúde 
Henrique Follador.

Na sessão, com assinatura 
de todos os vereadores, a Câ-
mara aprovou por unanimida-
de a Indicação 419/2022, pro-
posta inicialmente por Ciety 
Cerqueira, para a instalação 
de um Centro Especializado 
em Reabilitação no prédio que 
abrigou o Pronto-Socorro 
Municipal.

DEMANDAS
Primeiro a falar na Tribuna 

Livre, Fábio recordou o histó-
rico das ações dos pais de au-
tistas. Ele salientou que o gru-
po cresce com os avanços nos 
diagnósticos. E pediu aos vere-
adores interlocução, junto à 
bancada federal capixaba, 
para obter autorização do Mi-
nistério da Saúde a m de 
instalar o CER em São Mate-
us. Fábio disse que o Municí-
pio já sinalizou que tem essa 
intenção.

Cida Brito informou que a 
Apae atende atualmente 203 
pessoas com deciência, 
inclusive 57 autistas, e conta 
com lista de espera de ao me-
nos outros 50, já que no mo-
mento não reúne condições 
para ampliar o atendimento. 
“Precisamos de um espaço 
maior”, disse, acrescentando 
que é preciso também a libera-
ção de prossionais para 
diferentes especialidades.

De acordo com a diretora 

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 – O ho-
mem, que não teve o nome 
divulgado, foi encontrado 
pela força-tarefa de seguran-
ça pública do ES, formada 
por agentes da Polícia Fede-
ral, da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e por guardas 
municipais de Vitória, Vila 
Velha, Serra e Viana.

Segundo a força-tarefa, o 
ex-policial foi condenado a 

PF PRENDE EX-PM COM FICHA DE MAIS
DE 30 HOMICÍDIOS NO BALNEÁRIO DE GURIRI

mais de 21 anos de prisão por 
um assassinato na região de G-
overnador Valadares e é acu-
sado de pertencer a um grupo 
de extermínio com envolvi-
mento em mais de 30 mortes.

O ex-PM era procurado 
desde 2017, quando fugiu de 
um batalhão onde estava 
preso.

As ações para localizá-lo 
e prendê-lo se iniciaram no 

início de junho, quando o 
setor de capturas da PF em -
Brasília repassou para a for-
ça-tarefa informações que 
poderiam indicar o paradeiro 
ex-militar no Espírito Santo.

Ainda de acordo com a 
força-tarefa, diligências rea-
lizadas ao longo das últimas 
semanas indicaram que ele-
 poderia estar se escondendo 
no Norte do ES. Foram en-

tão acionadas equipes da P-
olícia Federal em São Mate-
us, que conrmaram que o 
ex-cabo estava morando 
com a esposa no balneário 
de Guriri.

Quando abordado, segun-
do a força-tarefa, o homem 
não resistiu e conrmou que 
sabia da ordem de prisão. 
Ele foi encaminhado ao sis-
tema prisional.

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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SÃO MATEUS – Com 
projeção de produzir 4.000 
ônibus neste ano de 2022, a 
Marcopolo São Mateus já 
planeja triplicar o tamanho 
da planta industrial instala-
da no Município. A informa-
ção foi dada ao presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Fundão, e aos demais verea-
dores mateenses, que visita-
ram a fábrica instalada no 
Km 56 da BR-101, no entor-
no do Bairro Litorâneo, nes-
ta quinta-feira, 23.

Acompanhados de asses-
sores, os parlamentares fo-
ram recebidos por gerentes, 
coordenadores e engenhei-
ros de diferentes áreas, lide-
rados pelo gerente geral da 
unidade industrial, Cristiano 
Jackson Manica.

Na visita guiada à linha de 
produção, era inegável a 
admiração demonstrada pe-
los vereadores ao observar o 
tamanho da estrutura monta-
da em São Mateus, e em 
constante evolução, e o orgu-
lho dos dirigentes da Marco-
polo em mostrar os avanços 
da fábrica mateense, já con-
siderada a maior e mais mo-
derna da multinacional bra-
sileira que tem sede em Caxi-
as do Sul (RS) e está presen-
te nos cinco continentes.

MARCOPOLO REVELA 
PLANO DE TRIPLICAR 

FÁBRICA DE SÃO 
MATEUS EM 10 ANOS

Com obras iniciadas em 
2013, a Marcopolo já inves-
tiu mais de R$ 310 milhões 
na fábrica de São Mateus. A 
operação teve início em no-
vembro de 2014, e só vem 
crescendo. Já são 1.650 fun-
cionários próprios traba-
lhando na planta industrial, 
e ainda 300 trabalhadores 
terceirizados. Para transpor-
tar esse pessoal, a empresa 
montou uma operação com 
33 linhas exclusivas de ôni-
bus.

A fábrica atualmente dis-
põe de 120.000 metros qua-
drados de área construída, 
num terreno de 870.000 m², 
que possibilita melhor orga-
nização da linha de produ-
ção e naturalmente amplia-
ções sempre que necessári-
as. No momento, a fábrica 
mateense já inclusive pro-
duz modelos de carroceria 

MARCOPOLO REVELA PLANO DE TRIPLICAR
FÁBRICA DE SÃO MATEUS EM 10 ANOS

uma revenda também em 
São Mateus.

Além do presidente Paulo 
Fundão, participaram tam-
bém da visita à fábrica da 
Marcopolo os vereadores 
K a c i o  M e n d e s  ( v i c e -
presidente), Ciety Cerqueira 
(primeira-secretária), De-
lermano Suim (segundo-
secretário), Cristiano Balan-
ga (líder do Prefeito), Preta 
do Nascimento, Adeci de 
Sena, Carlinho Simião, Lail-
son da Aroeira, Gilton Go-
mes e Isael Aguilar.

A visita à fábrica da Mar-
copolo faz parte de uma es-
tratégia do presidente Paulo 
Fundão, com apoio de todos 
os vereadores, de estimular 
uma agenda positiva que 
favoreça o desenvolvimento 
sustentável em São Mateus, 
com geração de empregos e 
renda, especialmente para a 
população mais jovem.

com mais de 90% de peças 
oriundas da própria unidade.

Mesmo assim, avançando 
para a autossuciência em 
diferentes áreas, a Marcopo-
lo possui cadastrados 315 
fornecedores instalados em 
São Mateus e mais 281 em 
outros municípios capixa-
bas, totalizando 596 no Esta-
do do Espírito Santo, con-
forme relata a própria indús-
tria.

PRODUÇÃO 
CRESCENTE

A projeção é de chegar ao 
m do ano com uma produ-
ção diária de 22 ônibus nos 
modelos leve, urbano e ru-
ral. Atualmente, já saem da 
linha de produção diaria-
mente 19 coletivos. Com 
esse incremento imediato, 
devem ser criados mais 500 
empregos diretos, com in-
vestimento adicional de R$ 
20 milhões.

Os avanços na produção 
da Marcopolo em São Mate-
us projetaram um otimismo 
especial nos vereadores du-
rante a visita guiada. E não é 
para menos, com base nos 
dados fornecidos e na exce-
lência da linha de produção. 
Em 2019, a empresa entre-
gou 805 ônibus. No ano se-
guinte, já com a pandemia, 
esses números mais que do-
braram, passando a produ-
ção para 1.872. Em 2021, 
foram produzidos mais 
2.047 coletivos. Este ano, a 
empresa atingiu e comemo-
rou a marca de 7.000 ônibus 

fabricados em São Mateus.
Nos planos de expansão, 

a empresa projeta novos pa-
vilhões, e inclusive produ-
ção de veículos elétricos, 
além de micro-ônibus e ôni-
bus rodoviário a diesel. Em 
uma década, a intenção é 
ocupar 50% da área total em 
que está sediada a planta 
industrial.

Em prazo bem menor, 
revela a gerência, está pre-
vista a criação da Casa Mar-
copolo, no centro de São 
Mateus, com estrutura que 
contemple o fomento a capa-
citação da mão de obra local.

O gerente Cristiano Mani-
ca explica que a fábrica da 
Marcopolo não vende ôni-
bus diretamente ao cliente. 
Para tanto, é preciso recorrer 
a representantes em Vitória 
e Vila Velha. Dos vereado-
res, ouviram a sugestão de 
favorecer a instalação de 

Acompanhados de assessores, os parlamentares foram recebidos por gerentes, 
coordenadores e engenheiros de diferentes áreas, liderados pelo gerente geral da 
unidade industrial, Cristiano Jackson Manica.

Depoimento de mãe de autistas provoca lágrimas no 
plenário.

A fábrica atualmente dispõe de 120.000 metros quadrados 
de área construída, num terreno de 870.000 m², que possi-
bilita melhor organização da linha de produção e natural-
mente ampliações sempre que necessárias.

da Apae, os atendimentos aos 
autistas são realizados em 
Nova Venécia, onde o CER, 
segundo ela, não dá conta de 
atender a pacientes de 14 muni-
cípios do norte capixaba. “O 
desgaste desse vai-e-vem é 
muito grande para as famílias. 
Temos que agir” – frisou.

A sensibilização já era gran-
de no plenário quando a pala-
vra foi dada a Ludneia Fran-
cisco Nascimento. Mãe soltei-
ra, Lurdinha provocou lágri-
mas quando detalhou as lutas 
do dia a dia com dois lhos 
autistas, que necessitam de 
medicação 24 horas por dia e, 
mesmo medicados, ainda ex-
ternam o sofrimento cotidia-
no. “Olhem para o nosso lado. 
Ajudem a gente” – conclamou 
aos vereadores, e por extensão 
às demais autoridades a quem 
o apelo chegar.

RESPOSTAS DOS
VEREADORES

Liderados por Paulo Fun-
dão, os vereadores mateenses 
assumiram o compromisso de 
engrossar as lutas dessas famí-
lias por melhores condições 
de atendimento de seus lhos. 
“Com certeza, este Parlamen-
to, e falo por todos os vereado-
res, é solidário a esta causa”, 
frisou o presidente da Câmara, 
reiterando orientações para 
encaminhamentos das deman-
das.

Isael Aguilar, Adeci de Se-
na, Cristiano Balanga, Carli-
nho Simião, Preta do Nasci-
mento, Lailson da Aroeira, 
Gilton Gomes, Delermano 
Suim, Kacio Mendes e Ciety 
Cerqueira seguiram na mesma 
linha, emocionados, manifes-
tando possibilidades de solu-
ções a curto e a longo prazos. 
“Senti na alma a sua dor. Qu-
em é pai sente. Neste momen-
to, estamos sofrendo com vo-
cê, Lurdes” – sintetizou Ade-
ci.

Os vereadores lembraram 
casos que acompanham inclu-
sive nas próprias famílias.  E 
reforçaram que é preciso 
união no Município e nas ins-
tâncias estadual e federal para 
construir soluções. Uma das 
medidas é viabilizar um espa-
ço maior para atuação da 
Apae, dotando a instituição 
dos recursos humanos neces-
sários para contemplar a de-
manda por atendimentos espe-
cializados. “Esta bandeira é de 
todos”, frisou Gilton Gomes. 
“Esta bandeira é nossa”, com-
pletou Kacio, propondo a cria-
ção de uma comissão com 
pais, vereadores e outras auto-
ridades.

“Estou saindo daqui mais 
leve. Compartilhamos angús-
tias aqui que não são só nos-
sas. São de muitas famílias. 
Quero viver para ver uma 
Apae ampla. Não vou nem 
dormir esta noite” – disse Cida 
Brito.
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São Mateus é primeiro
município a receber
recursos do Programa de
Coinvestimento da Cultura

VITÓRIA – Uma mulher 
foi detida ao tentar entrar em 
um presídio Estadual de Vila 

Velha com tabaco e medica-
mentos escondidos nas par-
tes íntimas. Ela aguardava 

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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VITÓRIA – A Secreta-
ria da Cultura (Secult) di-
vulgou, nesta segunda-
feira (20), o primeiro muni-
cípio que vai receber os 
recursos do Programa de 
Coinvestimento da Cultura 
- Fundo a Fundo: São Mate-
us, que vai receber um total 
de R$ 267,5 mil sendo R$ 
133,75 mil de recursos 
transferidos pela Secult e 
R$ 133.75 mil de coinvesti-
mento do município. 

O plano de ação do muni-
cípio prevê a execução de 
dois editais, um de seleção 
de projetos para formação, 
difusão, pesquisa, acervo e 
memória, com um valor 
total de R$ 260 mil, con-
templando 26 projetos de 
R$ 10 mil. O outro edital é 
de pareceristas, com o va-
lor total de R$ 7,5 mil, con-
templando três pareceristas 
para a análise dos projetos. 
O objetivo do edital é con-
templar todos os setores da 
cultura do município de 
São Mateus.

HISTÓRICO 
As inscrições do Progra-

ma de Coinvestimento Fun-
do a Fundo foram naliza-
das em dezembro de 2021, 

superando todas as expec-
tativas. Após o período de 
inscrições, os municípios 
que se cadastraram passa-
ram por uma análise deta-
lhada da documentação. 
No nal de janeiro de 2022, 
foi encerrado o período de 
diligência da fase de habili-
tação do programa. Em fe-
vereiro, foi publicada uma 
portaria com o valor total 
destinado aos municípios, 
as diretrizes para a criação 
do plano de ação e as priori-
dades para o repasse e a 
utilização da verba.

Depois da portaria publi-
cada, os municípios preci-
saram elaborar um plano de 
ação (conforme modelo 
disponibilizado pela Se-
cult), que devia descrever 
os programas, projetos e 
ações a serem realizados 
por meio dos recursos trans-
feridos do Fundo Estadual 
da Cultura (Funcultura) ao 
Fundo Municipal de Cultu-
ra. Após elaborado, o plano 
foi amplamente discutido 
no âmbito do Conselho Mu-
nicipal de Cultura e, depois 
de aprovado pelos mesmos, 
o documento foi encami-
nhado para a Secult anali-
sar.

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

para realizar visita quando 
foi abordada pelos policiais 
penais.

Ainda na la, os agentes 
perceberam que a mulher 
apresentava nervosismo. Ao 
ser abordada, ela chegou a 
desacatar os policiais pena-
is.

Após uma revista, foi veri-
cado que ela portava, es-
condido nas partes íntimas, 
cinco buchas de tabaco e 97 
comprimidos de um medi-
camento usado como esti-
mulante sexual. O material 
estava acoplado dentro de 
um preservativo.

Após identicar a mulher 
e o detento para quem ela 
faria a visita íntima, ela foi 
encaminhada para a delega-
cia. 

A Polícia Civil informou 
que a conduzida assinou um 
termo circunstanciado (TC) 
por desacatar funcionário 
público, e foi liberada após 
assumir o compromisso de 
comparecer em juízo.

Após uma revista, foi verificado que ela portava, escondido 
nas partes íntimas, cinco buchas de tabaco e 97 comprimi-
dos de um medicamento usado como estimulante sexual.

MULHER É DETIDA AO TENTAR ENTRAR EM
PRESÍDIO DO ES COM QUASE 100
COMPRIMIDOS DE ESTIMULANTE SEXUAL

BRASÍLIA – Diante de 
mortes causadas pela doença 
em outros estados, o governo 
do Distrito Federal já se ante-
cipou com campanhas de 
prevenção; Professor de me-
dicina veterinária do UDF, 
Victor Vasconcelos Carnaú-
ba Lima alerta para a impor-
tância da vacinação

A raiva é um vírus mortal 
transmitido para as pessoas 
pela saliva de mamíferos in-
fectados. Há quem pense que 
as chances de humanos con-
traírem a doença é mínima, 
porém, mesmo com a exis-
tência da vacina e da imuno-
globulina, que ajudam a pre-
venir a raiva humana, ainda 
morrem anualmente aproxi-
madamente 70 mil pessoas 
em todo mundo.  

Diante de campanhas in-
centivando a vacinação e de 
mortes pela doença em Mi-
nas Gerais, o professor de 
veterinária do Centro Uni-
versitário do Distrito Federal 
(UDF), Victor Vasconcelos 
Carnaúba Lima, explica que 
a raiva pode ser transmitida 
através da mordedura, lam-
bedura ou arranhadura de 
cães e gatos. O vírus é consi-
derado altamente letal e gra-
ve tanto para animais como 
para humanos.  

QUAIS SÃO OS 
SINTOMAS? 

Segundo o docente, os 
sintomas da infecção são neu-
rológicos e os humanos po-
dem apresentar mudanças no 
comportamento, diculdades 
de locomoção ou paralisia 
em partes do corpo. Assim 
como salivação abundante, 
diculdade para deglutir e 
até uma parada cardiorrespi-

CONHEÇA A DOENÇA INFECCIOSA
QUE MAIS MATA PESSOAS POR ANO

que consiste em até 5 doses e 
mais a administração de soro-
terapia. A gravidade do aci-
dente pode inuenciar no 
formato de medicação e vaci-
nação e somente o médico 
poderá avaliar cada caso e 
denir qual o melhor méto-
do.”  

POSSO PEGAR DO 
MEU PET?  

Apesar de ser possível 
contrair a raiva de bichinhos 
de estimação, o risco é me-
nor, pois subentende-se que 
este animal vive no ambiente 
domiciliar e não tem contato 
com outros animais de rua 
suspeitos. Para saber se o 
animal está com raiva o pri-
meiro passo é descobrir se 
ele foi mordido ou atacado 
por outro cão, gato ou morce-
go. Caso isso não tenha acon-
tecido, as chances são nulas. 
A vacina é obrigatória e deve 
ser aplicada anualmente.

ratória. “É uma doença letal 
causando morte em 99,99% 
dos casos, tanto para animais 
como para humanos. Por is-
so, é importante prevenir-se 
tomando a vacina e vacinan-
do os seus animais domésti-
cos e de produção, como os 
bovinos, por exemplo.”  

Além da vacinação, tam-
bém é importante evitar o 
contato com animais desco-
nhecidos, principalmente os 
mais agressivos. Cuidado 
com as áreas ambientais on-
de se encontram muitos mor-
cegos hematófagos (aqueles 
que se alimentam de sangue) 
também é essencial, pois es-
tes são os principais trans-
missores da raiva nas áreas 
silvestres e rural.  

FUI INFECTADO E 
AGORA?  

Caso a infecção já esteja 
contraída, é de extrema im-
portância seguir alguns pas-

sos. “Primeiramente a área 
do acidente deve ser lavada 
com água e sabão e a pessoa 
deve procurar imediatamente 
uma unidade de saúde mais 
próxima ou um hospital de 
referência para doenças in-
fecciosas, para assim, iniciar 
o protocolo vacinal pós-
exposição e a soroterapia. 
Recomenda-se ainda isolar o 
animal suspeito por 10 dias e 
observar se ele apresentará 
sintomas característicos da 
raiva ou vir a óbito”, diz o 
professor.  

O professor Victor ainda 
alerta sobre a importância 
das etapas de vacinação e 
prevenção.” Existem dois 
tipos de protocolo, o pré-
exposição que consiste em 2 
doses + sorológico para com-
provar que o organismo pro-
duziu anticorpos contra o 
vírus da raiva, e o pós-
exposição, quando a pessoa é 
atacada por algum animal, 

O vírus da Raiva é considerado altamente letal e grave tanto para animais como 
para humanos.  

Carro desgovernado
deixa feridos e cai em
represa no Norte do ES

RIO BANANAL  – 
Uma caminhonete desgo-
vernada deixou um homem 
de 73 anos e a esposa dele, 
de 69, feridos, nesta quin-
ta-feira (23), em Rio Bana-
nal, no Espírito Santo.

Os dois estavam dentro 
do veículo no momento do 
acidente, que aconteceu 
quando o casal saía de casa 
para trabalhar.

Uma câmera de segu-
rança agrou o momento 
em que a caminhonete pa-
ssou em alta velocidade 
entre a residência deles e 
uma plantação. O carro só 
foi parar quando caiu em 
uma represa que ca próxi-
ma ao terreno.

Vizinhos viram o veícu-
lo parcialmente destruído 
na represa e foram ajudar. 
Eles tiveram que quebrar 
um dos vidros laterais para 
retirar o casal.

As vítimas foram socor-
ridas pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia (Samu). A mulher qu-
ebrou e mão e teve escoria-
ções pelo corpo, já o ho-
mem cou com um corte 
na cabeça e também teve 
escoriações por todo o cor-
po.

Ambos foram levados 
para um hospital em Linh-
ares e, de acordo com a fa-
mília, estão em boas condi-
ções de saúde.

Casal que estava dentro do carro foi retirado por vizinhos 
que quebraram uma das janelas laterais. Acidente acon-
teceu quando eles saíram para trabalhar.
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SÃO MATEUS – Um 
laudo da perícia da Polícia 
Civil apontou que o trauma-
tismo craniano que matou 
Isack Miguel Felizardo dos 

Santos, de 2 anos, foi causa-
do por agressões. O menino 
encontrado morto dentro de 
casa em São Mateus, no Nor-
te do Espírito Santo, na ma-

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

nhã do dia 25 de maio deste 
ano. Nesta terça-feira (21), o 
titular da Delegacia Especi-
alizada de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (DHPP) de 
São Mateus, delegado Isaac 
Gagno, disse que o docu-
mento apontou que a vítima 
sofria da "síndrome da cri-
ança espancada" — quadro 
clínico de constantes maus-
tratos físicos e psicológicos.

“Esses laudos são pericia-
is e indicam que houve 
agressão em face da criança. 
O outro laudo, de necrópsia, 
já existente, diz sobre a cau-
sa da morte como sendo trau-
matismo fechado de crânio. 
Juntando-se os dois, o resul-
tado técnico é que houve 
agressão habitual, que resul-
taram no traumatismo e este 

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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Escritório de Gestão
de Altas otimiza altas
seguras no Hospital
Roberto Silvares

SÃO MATEUS – O 
Escritório de Gestão de 
Altas (EGA), projeto do 
Instituto Capixaba de Ensi-
no, Pesquisa e Inovação em 
Saúde (ICEPi), do Progra-
ma de Gestão do Acesso e 
da Qualidade da Assistên-
cia nas Redes de Atenção à 
Saúde (PGAQ), vem ino-
vando no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Com o obje-
tivo de promover a desospi-
talização dos pacientes de 
maneira mais rápida e segu-
ra, o EGA vem trazendo 
bons resultados desde sua 
implantação no Hospital 
Roberto Arnizaut Silvares 
(HRAS), em São Mateus.

O EGA foi implantado 
em fevereiro deste ano na 
unidade e possibilita a redu-
ção do tempo de internação 
do paciente, com alta de 
forma segura, permitindo 
um giro de leito otimizado. 
A equipe, desde a sua im-
plementação, já atendeu 
cerca de 60 pacientes até o 
mês de abril. Além disso, 
os prossionais trabalham 
em colaboração com o Nú-
cleo Interno de Regulação 
(NIR).

A equipe do Escritório 
do HRAS é composta pela 
médica Anna Clara Costa 
Botelho; a assistente social 
Maria de Lurdes Meneguc-
ci, a enfermeira Renata 
Feitani e a auxiliar admi-
nistrativa Joyce Ribeiro 
Mirandola. O projeto com 
a equipe multiprossional 
do hospital, composta por 
médico, enfermeiro, sio-
terapeuta, fonoaudiólogo, 
nutricionista, psicólogo e 
assistente social, é respon-
sável pela organização da 
alta do paciente.

ATUAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DO 

EGA
Uma das formas de atua-

ção do EGA é por meio do 
round multiprossional 
que, no momento, aconte-
ce com a equipe da Medici-
na Hospitalar (MH), que 

também é um projeto do 
Instituto.

São realizados dois 
rounds semanalmente com 
cada médico e a equipe mul-
tiprossional, em que os 
prossionais discutem 
cada caso, as funções de 
cada área e planejam as 
intervenções. O Escritório 
planeja expandir o round 
para a ortopedia ainda nes-
te mês de junho e, futura-
mente, pretende atender 
em todos os setores do hos-
pital.

CASOS DE SUCESSO 
APRESENTADOS EM 

SEMINÁRIO
A equipe apresentou 

alguns casos de sucesso do 
EGA no HRAS no Fórum 
de Qualicação do Acesso 
e Desospitalização Efeti-
va, promovido pelo ICEPi, 
em parceria com a Eciên-
cia Hospitalista, em maio.

“Lançamos numa plani-
lha todas as intervenções 
que zemos nos pacientes 
e isso gerou um resultado 
positivo. Alguns exemplos 
são casos de pacientes in-
ternados no HRAS que pu-
deram voltar para os hospi-
tais de sua cidade, que são 
de menor complexidade, 
geram menos risco de in-
fecção e o paciente ainda 
ca perto da família”, 
lembrou a enfermeira Rena-
ta Feitani.

Ela explicou ainda a que 
a equipe do projeto está 
sempre em contato com as 
Secretarias de Saúde e de 
Assistência Social dos mu-
nicípios. O objetivo é fazer 
a interação com as cidades 
que compõem a região nor-
te e, principalmente, com 
os programas que eles ofe-
recem. 

“Entramos em contato 
com o município viabili-
zando a continuidade do 
atendimento do paciente 
para que ele possa ter uma 
alta mais rápida e com mai-
or segurança”, destacou a 
enfermeira.

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

levou à morte”, disse o dele-
gado.

O pai da criança, Alex 
Seraphim dos Santos, de 29 
anos, e a madrasta, Yara Mi-
guel Aguiar, de 22 anos, se-
guem presos preventiva-
mente desde o dia 30 de ma-
io. Segundo o delegado, 
após o resultado da perícia, o 
inquérito policial foi con-
cluído e os dois foram indi-
ciados por homicídio quali-
cado.

O inquérito foi enviado 
para o Ministério Público do 
Espírito Santo (MPES), que 
vai avaliar se aceita a denún-
cia. Alex permanece preso 
no Centro de Detenção Pro-
visória de São Mateus, e Ya-
ra, na Penitenciária Regio-
nal do município.

ANUNCIE AQUI!
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LAUDO APONTA QUE MENINO DE 2
ANOS ENCONTRADO MORTO FOI AGREDIDO
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MÉDICA VETERINÁRIA DO ES É
PERSEGUIDA E MORTA A TIROS NA BAHIA

VITÓRIA – A médica 
veterinária Crislaine Boldri-
ni Faé, de 29 anos, foi morta 
a tiros depois de ser perse-
guida por dois homens de 
motocicleta em Teixeira de 
Freitas, cidade do Sul da Ba-
hia, na noite dessa quinta-
feira (23). De acordo com a 
Polícia Civil baiana, ne-
nhum suspeito foi preso até 
o momento. Segundo a polí-
cia, ela é natural de Rio Bana-
nal, cidade do Norte do Espí-
rito Santo

Conforme a corporação, 
Crislaine pilotava uma moto-
cicleta quando dois homens 
em outra motocicleta bate-
ram contra a vítima, que caiu 
no chão. Em seguida, um 
dos suspeitos atirou contra a 
médica veterinária, que mor-
reu no local.

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo portal 
g1 da Bahia, a médica vete-

rinária estava saindo do tra-
balho, ainda de uniforme, 
quando foi baleada. O crime 

aconteceu na rua do Cedro, 
na região do Centro de Tei-
xeira de Freitas. Ela foi atin-

gida por quatro tiros.<
Ainda segundo o  g1 da 

Bahia, após o crime, os sus-
peitos se envolveram em um 
acidente com um carro du-
rante a fuga. Eles deixaram 
cair a arma utilizada no as-
sassinato e conseguiram es-
capar em seguida.

A Polícia Civil baiana 
informou que ainda trabalha 
para identicar e prender os 
suspeitos de assassinarem 
Crislaine.

Em uma rede social, pes-
soas comentaram em publi-
cações da médica veteriná-
ria, que estudou na Univer-
sidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes) entre os anos 
de 2012 e 2016. Entre as 
mensagens, estão manifes-
tações de saudades e de lem-
branças dos que conviveram 
com Crislaine. Ainda não há 
detalhes sobre o sepulta-
mento.

Isack Miguel Felizardo dos Santos morreu devido a um 
traumatismo craniano causado por agressões, segun-
do delegado. Laudo indicou que menino sofria da "sín-
drome da criança espancada".

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.

Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi assassinada na 
noite dessa quinta-feira (23) depois de ser perseguida 
por dois homens de motocicleta.

VITÓRIA – 23 de julho foi 
a data escolhida pelo presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro (PL) para vir ao Esta-
do. O anúncio foi feito pelo 
chefe do Executivo nacional 
durante um vídeo postado nas 
redes sociais do ex-senador 
Magno Malta (PL), em que os 
dois correligionários trocam 
elogios entre si.

No vídeo, publicado na 
última terça-feira (21), Bolso-
naro diz que sua vinda ao Espí-
rito Santo se deve à sua parti-
cipação no evento "Marcha 
para Jesus", em que a  maioria 
dos organizadores e partici-
pantes é apoiadora de pautas 
Bolsonaristas. 

A ideia é de que os partici-
pantes, após concentração no 
posto Moby Dick, em Vila 
Velha, marcada para o meio-
dia, comecem a travessia da 
Terceira Ponte rumo à Praça 
do Papa, em Vitória, às 14h.

Além de conrmar visita 
ao Estado, Bolsonaro, no mes-
mo vídeo, cuja duração é de  
pouco mais de quatro minu-
tos, também discute, de mane-
ira breve, temas como:  Petro-
bras e eleições 2022, entre 
outros.

"O mundo todo está so-
frendo com problemas. É a 
guerra, é a Covid-19, a ina-
ção (...), mas, nós temos coi-
sas que são muito importantes 

para nós, entre elas os valores 
da família, o combate ao uso 
de drogas, ao aborto e à ideo-

logia de gênero. Esses são 
valores inegociáveis", diz o 
presidente no breve registro.

BOLSONARO CONFIRMA VINDA
AO ES PARA EVENTO DE APOIADORES

Em vídeo publicado nas redes do ex-senador Magno Malta, 
chefe do Executivo nacional diz que vem participar da "Mar-
cha para Jesus", marcada para 23 de julho.

O EGA foi implantado em fevereiro deste ano na 
unidade e possibilita a redução do tempo de inter-
nação do paciente, com alta de forma segura, per-
mitindo um giro de leito otimizado.
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Era o ano de 1888. A 
Princesa Isabel assinava a 
Lei Áurea. Naqueles dias 
iniciava-se em Victoria, 
capital da Provincia do 
Espirito-Santo, no Imperio 
do Brazil, um processo no 
qual um certo Sebastião 
Pinto Ribeiro acusava as 
pessoas de Antonio Pinto 
da Luz e Josena Maria da 
Conceição de "não cum-
prirem o termo de bem-
viver (obrigados a não 
ofender a moral alheia, 
abster-se de provocação e 
outros atos ilícitos)".

Por conta da gentileza 
de um amigo recebi cópia 
digitalizada destes autos, 
hoje um documento de va-
lor histórico. E eis que, ao 
longo de uma deliciosa 
leitura, comecei a perceber 
que de lá para cá pouca coi-
sa mudou no mundo dos 
processos!

Lá estavam os "termos", 
"juntadas", "certidões", 
"assentadas", "procura-
ções" etc., tais como ainda 
utilizados neste século 
XXI! Poderiam ser inseri-
dos em qualquer processo 
da atualidade e passariam 
praticamente desapercebi-
dos.

Nosso sistema legal vi-
ve a aurora dos processos 
virtuais. Já se transformam 
em reminiscência histórica 
as montanhas de papel que 
ao longo de tantos séculos 
ornamentaram nossos car-
tórios e juizados.

Fico a me perguntar, 
porém, sobre o quanto de 
burocracia inútil temos 
convertido em "bits". No 
quanto temos errado ao 
utilizar maravilhosos re-
cursos tecnológicos com 
uma mentalidade ainda 

Coluna
do Pedro
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presa ao papel.

Lanço um olhar sobre 
nossas audiências e ses-
sões de julgamento. Hoje 
já são transmitidas pela 
Internet. Mas há real mo-
dernidade nisto? Até que 
ponto estamos lançando no 
espaço virtual  rituais bolo-
rentos, criados mais para 
satisfazer vaidades que 
para distribuir a verdadeira 
justiça?

Creio ser oportuno o 
registro de que não falo 
sem conhecimento de cau-
sa: escrevo programas de 
computador há mais de 44 
anos e sou julgador há mais 
de 32 anos. Com imensa 
legitimidade, pois, lamen-
to, e lá do fundo de minha 
alma, a virtualização do 
bolor.

Vivemos hoje um mo-
mento único. Uma transi-
ção fascinante. Uma pági-
na na qual deveríamos es-
crever reexões as mais 
profundas sobre a compa-
tibilidade de nossas leis 
processuais com as neces-
sidades do momento histó-
rico e os recursos tecnoló-
gicos que temos à disposi-
ção.

Pois é. Retorno ao dis-
tante ano de 1888. E vejo 
que faltou algo na Lei Áu-
rea: libertar o mundo das 
leis do reacionarismo ce-
go. Da burocracia sem sen-
tido que, malgrado já digi-
tal, ainda nos escraviza a 
todos.

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.

w w w . F A N O T I C I A S . c o m . b r
NOTCIAS

NOTÍCIAS 24h

IMPARCIALIDADE

4º SITE MAIS

ACESSADO DO ES

VITÓRIA – A Secreta-
ria de Controle e Transpa-
rência (Secont) do Espírito 
Santo abre, nesta sexta-
feira (24), inscrições para o 
concurso público de audi-
tor. As inscrições vão até 8 
de julho de 2022.

A data prevista para a 
realização das provas é 28 
de agosto.

Inscrições vão até 8 de 
julho de 2022. Data previs-
ta para a realização das pro-
vas é 28 de agosto.

A Secretaria de Contro-
le e Transparência (Se-
cont) do Espírito Santo -
abre, nesta sexta-feira 
(24), inscrições para o con-
curso público de auditor. 
As inscrições vão até 8 de 
julho de 2022.

A data prevista para a 
realização das provas é 28 
de agosto.

Há ainda a previsão de-
 formação de cadastro de 
reserva com 98 postos, 
abrangendo, além destas 
três formações, prossio-
nais das áreas de adminis-
tração, ciências econômi-

analisadas pela Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE) 
e acatadas a m de propici-
ar o melhor andamento do 
certame", divulgou a Se-
cont.

cas e ciências jurídicas.
As inscrições já tinham 

sido encerradas pela secre-
taria, mas a reabertura das 
inscrições e a readequação 
da data de realização das 

provas foi necessária dev-
ido ao deferimento de duas 
impugnações administrat-
ivas interpostas ao edital 
publicado.

"As impugnações foram 

Inscrições vão até 8 de julho de 2022. Data prevista para a realização das provas é 
28 de agosto.

PINHEIROS – Em uma 
operação policial realiza-
da, nessa quinta-feira (23), 
por policiais civis de Pi-
nheiros apreenderam 154 
botijas de gás que estavam 
sendo armazenadas de for-
ma irregular em estabele-
cimentos comerciais em 
vários bairros do municí-
pio e na autuação de três 
homens, proprietários de 
revendedoras.

A equipe policial recebeu 
denúncias anônimas pelo 
Disque-Denúncia 181, que 
informava a revenda de boti-
jas de gás irregulares em 
comércios no município.  

Ao todo, cinco pontos de 
vendas foram scalizados 
em Pinheiros. Os policiais 
se deslocaram para o bairro 
Canário e Colina de Pinhei-
ros. Nenhum material irre-
gular foi apreendido. Já nas 
localidades de Vila Verde, 
Vila Nova e bairro Residen-
cial Favaro botijas de gás de 
cozinha estavam exposta de 
forma irregular, pois não 
tinham a autorização para 
estarem vendendo o produ-
to.

“Foram cumpridos três 
mandados judiciais de bus-
ca e apreensão para estabe-
lecimentos que realizavam 

o armazenamento e venda 
irregular de botijões de gás. 
Outros quatro pontos co-
merciais foram visitados e 
neles encontramos botijas 
de gás expostas de forma 
irregular, o que resultou na 
apreensão do produto”, ex-
plicou o titular da Delegacia 
de Polícia (DP) de Pinhei-
ros, delegado Eduardo Mo-
ta.

Segundo o delegado, a 
operação policial é exten-
são das operações que vêm 
sendo realizadas pela Dele-
gacia de Defesa do Consu-
midor (Decon), localizada 
em Vitória, visando a com-
bater o comércio clandesti-
no de gás de cozinha em 
diversos municípios do Esta-
do.

Os produtos apreendidos 
foram levados para uma 
revenda de gás no municí-
pio de São Mateus, que ca-
rá responsável por regula-
mentar o armazenamento e 
guardar as botijas de gás de 
cozinha. Já os responsáveis 
pelas vendas foram intima-
dos a prestar depoimento na 
delegacia e vão responder 
ao inquérito policial instau-
rado por crime de Ordem 
Econômica. Ninguém foi 
preso.

MAIS DE 150 BOTIJAS DE GÁS ARMAZENADAS
IRREGULARMENTE SÃO APREENDIDAS

Isack Miguel Felizardo dos Santos morreu devido a um 
traumatismo craniano causado por agressões, segun-
do delegado. Laudo indicou que menino sofria da "sín-
drome da criança espancada".



w w w . F A N O T I C I A S . c o m . b r
NOTCIAS

NOTÍCIAS 24h

IMPARCIALIDADE

4º SITE MAIS

ACESSADO DO ES

www.fanoticias.com.br 7Sábado, 25 de junho de 2022

Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

7Sábado, 8 de janeiro de 2022

Acesse: www.FANOTICIAS.com.br

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
Acesse: www. .com.brFANOTICIAS

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

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral,
Lavagem do Motor,

Polimento, Cristalização,
Aspiração

COMUNICADO
KLEBER GUINCHOS LTDA, torna público que OBTEVE  da SEMMA , através do processo n° 
0013657/2021, Licença Ambiental de Regularização – LAR N°016/2022 , para  Serviços de 
manutenção mecânica e lavagem de veículos, localizado na Rua Inácio Fundão,  Nº 725 Bairro: 
Cacique, município de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO
Milbratz Norte Motos, Peças e Serviços LTDA, torna público que requereu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de São Mateus/ES, através do processo n° 13367/2022, Licença Ambiental 
de Regularização - LAR, para atividade de reparação, retíca ou manutenção de máquinas, 
aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, sem 
pintura por aspersão, incluindo ocinas mecânicas, na localidade Rodovia Governador Mário 
Covas, n° 1270, Loja C, Boa Vista, São Mateus/ES.
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