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Musa do Verão TC, Hanaynna 
Schmitz comemora aniversário 
hoje, 16 de julho. Felicidades!

AULAS PRÁTICAS 
de elétrica e combate a 
incêndio. (27) 99881-7149
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Excluída votação por biometria nas eleições municipais
Em São Mateus, Justiça Eleitoral aguarda defi nições do Tribunal Superior Eleitoral para iniciar preparativos.

Novos casos de covid-19
mais que dobram em 30 dias

Dom Ailton
Menegussi 

testa positivo

CORONAVÍRUS
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Professora se
reinventa na

pandemia com
bombons caseiros

Homem assalta
mulher com

faca de mesa e
é preso pela PM

SÃO MATEUS
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Entra em vigor
cadastro de clientes

para compra de
fogos de artifício

ESPÍRITO SANTO
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Norte do ES tem
segunda morte

em pedreira
em dois dias

NOVA VENÉCIA

Página 7

Filho da Diocese de São
Mateus e natural de Nova

Venécia, bisto está em
isolamento domiciliarMESMO ASSIM, PROPORÇÃO EM SÃO MATEUS DE CASOS CONFIRMADOS POR

GRUPO DE MIL HABITANTES CONTINUA MUITO ABAIXO DA MÉDIA CAPIXABA

Moradora da Pedra 
D’Água, Fabrícia Queiróz 

participa do Festival 
Delivery de São Matues 

com as opções Leite Ninho 
com Morango e Buquê de 

Morango e Chocolate.

Por
Márcio Castro

São Mateus – O número de casos 
confi rmados de covid-19 em São Ma-
teus mais do que dobrou nos últimos 
30 dias. De acordo com análise reali-
zada pela Rede TC de Comunicações, 
a média do número de casos confi r-
mados no período de 16 de junho a 
15 de julho é de 20,37 por dia. No pe-
ríodo anterior (16 de maio a 15 de ju-
nho), a média era de 9,32 casos confi r-
mados por dia.

Mesmo com esse grande cresci-
mento, a proporção em São Mateus de 
casos confi rmados por grupo de mil 
habitantes continua muito abaixo da 
média capixaba. Enquanto o municí-
pio mateense tem 7,6 casos por gru-
po de mil habitantes, a proporção es-
tadual é mais do que o dobro: 16,34 
casos por mil.

Nesta quarta-feira (15), o gover-
no municipal informou que São Ma-
teus tem 992 casos de covid-19. Há 30 
dias atrás, em 15 de junho, tinha 381. 
Isto signifi ca que nesse período foram 
confi rmados 611 novos casos, com 
média de 20,37 casos por dia.

Em 15 de maio, o número de con-
fi rmações era de 92 casos, o que re-
sulta em 289 casos novos entre 16 de 
maio e 15 de junho, média de 9,32 por 
dia. Esses números demonstram que 
há um forte crescimento do número 
de casos em São Mateus, mas que se 
dá de forma mais lenta do que a velo-
cidade que ocorre na média estadual.

Também a taxa de letalidade da 
doença é bem menor em São Ma-
teus do que a média estadual. Entendi-
da como a proporção de pessoas com 
covid-19 que chegam a óbito em re-
lação ao total de pessoas confi rmadas 
com a doença, a taxa de letalidade ca-
pixaba é de 3,16 para cada grupo de 
100 doentes com covid-19. Já a taxa 
de letalidade em São Mateus é de 2,32 
pessoas por 100 doentes.

Todos esses números mostram que 
a situação em São Mateus está me-
lhor do que em muitos outros muni-
cípios capixabas, mas também que é 
necessário redobrar as atenções para 
que não piorem. O crescimento de ca-
sos nesses últimos 30 dias mostra com 
clareza que é necessária uma maior 
colaboração de toda a população –de 
cada morador – para que o crescimen-
to dos casos possa ser contido e evitar 
o colapso da rede de saúde.

A Rede TC convoca toda a popu-
lação a colaborar na prevenção utili-
zando máscaras, lavando as mãos com 
constância, utilizando álcool gel, evi-
tando aglomerações e só saindo de ca-
sa quando rigorosamente necessário.

PMSM/Divulgação
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Como controlar nossas 
emoções e pensamentos ne-
gativos diante de tantas si-
tuações e circunstâncias 
que alteram toda nossa ro-
tina de vida e nos limitam a 
quase tudo?

Poucas pessoas costu-
mam trabalhar o equilíbrio 
emocional rotineiramente e 
conseguem manter o equi-
líbrio com tantas mudan-
ças e rupturas em toda sua 
rotina, mas a grande maio-
ria tem sofrido muito com 
todas as limitações e costu-
mes que essa pandemia nos 
força a cumprir.

Não poder abraçar seus 
amigos, sua família, não po-
der ter uma vida social on-
de podemos confraternizar 
com a família, apreciar lu-
gares, vivenciar experiên-
cias gastronômicas, enfi m, 
somos muito calorosos, afe-
tuosos e vivenciar estas de-
monstrações de carinho faz 
parte de nossas vidas como 
um alimento diário e de re-
pente somos tolhidos de tu-

do e de todos.
Como manter o equilí-

brio emocional diante de tu-
do isto? É um grande exer-
cício mental e emocional, é 
como lutar com você mesmo 
nos menores detalhes e nos 
pequenos desejos. A ansie-
dade é indubitavelmente o 
que mais devemos trabalhar 
no dia a dia. Não permitin-
do que ela tome boa parte 
de seus pensamentos e emo-
ções prejudicando tomadas 
de decisão e planejamento.

Devemos aproveitar esta 
situação para explorar nos-
sas capacidades, nos desco-
brindo em tarefas e condutas 
que não havíamos experi-
mentado anteriormente. Me 
dei conta que muitos de nós 
passávamos muito tempo fo-
cados em nosso trabalho, nos 
preocupando com questões 
futuras e não vivenciávamos 
momentos que eram impor-
tantes e que estavam acon-
tecendo a todo tempo e nos-
so olhar sempre aguardando 
algo que planejávamos, dei-

xando passar situações ma-
ravilhosas ao nosso lado ou a 
nossa frente, ansiando sem-
pre algo ou alguma coisa que 
não sabíamos o que era.

Como diz o trecho de 
uma música Epitáfi o –Ti-
tãs– “Devia ter complica-
do menos, trabalhado me-
nos, ter visto o Sol se pôr/
Devia ter me importado me-
nos, com problemas peque-
nos, ter morrido de amor...” 
podemos utilizar este mo-
mento para realizar o verbo 
no tempo passado nesta le-
tra e diante desta crise sa-
nitária fazer disto um verbo 
no tempo presente, organi-
zando mais este “tempo” pa-
ra dizer aos nossos amigos, 
familiares, clientes o quan-
to são importantes para nós.

Ver quanto é prazeroso 
ter estas pessoas em nossas 
vidas e o quanto somos fe-
lizes em tê-los ao nosso la-
do. Substituir a forma física 
neste período pela escrita, 
narrando em detalhes pen-
samentos e emoções que 

muitas vezes não podemos 
expressar. Aproveitar este 
momento tão difícil e dolo-
roso para expressar nossos 
sentimentos de outras for-
mas, sendo escritas, faladas 
e principalmente através de 
gestos, pois, podemos do-
ar trabalho e ações a quem 
de fato necessita em campa-
nhas e instituições que ne-
cessitam de nossa ajuda em 
trabalhos coletivos e sociais.

Desta forma conseguire-
mos organizar nossa men-
te e a relação com o entorno, 
pois, estamos olhando pa-
ra nossas necessidades com 
olhar diferente, sem tanta 
ansiedade, podendo parti-
cipar de projetos coletivos, 
torcendo para que tudo aca-
be da melhor forma possí-
vel e que possamos sair des-
ta situação grandes, fortes e 
transformados para evoluir-
mos a cada dia mais.

(*Conceiyção Montserrat 
é ceo da Montserrat Consulto-
ria.)

 CONCEIYÇÃO MONTSERRAT*

Como manter o equilíbrio
emocional e controlar a ansiedade

em tempos de pandemia

Entra em vigor no ES
cadastro de clientes

para compra de
fogos de artifício

Por
Karina Borgo
Ales

Vitória – Foi publicada ofi -
cialmente nessa quarta-fei-
ra (15) a Lei 11.150/2020 que 
obriga comerciantes de fogos 
de artifício e explosivos com 
potência similar a identifi ca-
rem os clientes por meio de ca-
dastro, com envio das informa-
ções às polícias civil e militar. 
A lei estadual é de autoria do 
deputado Enivaldo dos Anjos e 
já está em vigor.

No cadastro devem constar 
os números do CPF e da cartei-
ra de identidade, além do ende-
reço do cliente, com respectivo 
comprovante. Os dados devem 
ser enviados às polícias civil e 
militar imediatamente após a 
venda. A norma prevê multa 
de R$ 3,5 mil para os estabe-

lecimentos que descumprirem 
a legislação. Em caso de rein-
cidência, o valor será dobrado.

A aprovação do Projeto de 
Lei (PL) 344/2020, que deu 
origem à Lei nº 11.150, acon-
teceu na sessão ordinária virtu-
al de 23 de junho, sem nenhum 
voto contrário.

“É uma lei que não cria des-
pesas e apenas localiza e obri-
ga as lojas e vendedores a for-
necer informações à polícia. A 
sanção da lei pelo governador 
demonstra que estamos alinha-
dos no combate à violência no 
Estado e a aprovação dela aqui 
na Assembleia foi um trabalho 
conjunto das comissões. Ouvi-
mos as demandas de agentes 
da segurança pública e colo-
camos em prática o nosso tra-
balho de legisladores” – expla-
nou Enivaldo.

entrou em queda. Já o Centro-Oes-
te vive momentos de altos núme-
ros. Em Minas, ante a gravidade 
da pandemia, as autoridades pen-
sam em resgatar o lockdown.

• Perspectivas 
boas e ruins
Os horizontes sinalizam espe-

rança e certo desânimo. A esperan-
ça emerge na onda de vacinas que 
começam a ser testadas em alguns 
países. Os relatos são otimistas. A 
Rússia entra na terceira fase de tes-
tes. Na Europa, Alemanha e Reino 
Unido avançam. Na China, os tes-
tes também estão avançados e con-
tam até com a parceria brasileira. 
Em alguns países, a barreira sani-
tária tem impedido a dissemina-
ção da covid-19. O lado pessimista 
aponta rebaixamento da imunida-
de das pessoas que desenvolveram 
anticorpos contra o vírus. Depois 
de alguns meses – falam em três 
– a pessoa poderá cair novamente 
doente. Uma espécie de vaivém. A 
mostrar que esse danado de bicho 
tem condições de ganhar força na 
esteira das fragilidades humanas.

• Pós-pandemia
A cada dia aumentam as proje-

ções de que o mundo jamais volta-
rá a ser o que era. Há quem fale em 
uma ruptura que abrirá espaços a 
uma “explosão de inovação e uma 
política não binária”. Quem diz isso 
é um dos mais renomados analis-
tas da cena internacional, Thomas 
Friedman, colunista do New York 
Times, em conversa com Luciano 
Huck. Para o analista, a pandemia 
vai levar a uma demolição criati-
va e exigir uma visão ecossistêmi-
ca da realidade. O home offi ce, por 
exemplo, veio para fi car, chegan-
do-se a calcular que seja algo en-
tre 30% a 40%. Os cuidados com a 
natureza redobrarão. A saúde estará 
em primeiro lugar das prioridades.

• Gilmar x Forças 
Armadas
Mais uma pendenga no ar. 

Em uma conversa virtual, falan-
do do vazio na política da saú-
de e no ministério ainda ocupado 
por um interino, o general Eduar-
do Pazuello, o ministro do STF, 
Gilmar Mendes, fez um comentá-
rio que desagradou às Forças Ar-
madas. Teria sugerido que, a con-
tinuar a escandalosa situação, o 
Exército seria associado ao geno-
cídio. O ministro das Forças, ge-
neral Fernando Azevedo, fez nota 
de protesto. O vice, general Mou-
rão, disse que Gilmar se excedeu. 
O mal-estar permanece no ar, es-
perando-se que o presidente do Su-
premo, Dias Tofolli, que já foi as-
sessorado pelo general Azevedo, 
ponha panos molhados para aba-
far a fogueira.

• Agora...
Sem querer entrar no méri-

to da questão, urge perguntar: por 
que isso ocorre? Ora, pelo excesso 
de militares no governo. Li que já 
passam de três mil colaboradores. 
É inevitável que se faça uma asso-
ciação entre políticas de governo –
fracasso ou sucesso– ao desempe-
nho dos militares. Mesmo que se 
lembre o fato –militar reformado é 
civil no governo– de que eles inte-
gram o corpo governamental. Es-
sa tentativa de separação é um dri-
ble expressivo. Com todo respeito.

• Encolhimento
Mais um cálculo se apresen-

ta: os donos de fortunas fi nancei-
ras vão encolher cerca de 6% na 
esteira da pandemia. Ou seja, essa 
montanha de dinheiro descerá pa-
ra US$ 300 bilhões, subindo no-
vamente ao patamar de US$ 490 
bilhões apenas em 2024, com ex-
pansão anual média de 13,2%.

• O papel dos 
governadores
Será vital o papel dos governa-

dores na eleição de 15 de novem-
bro. Desta feita, há um tema pos-
to na mesa da política e que reúne 
todos os protagonistas: governa-

dores, prefeitos e vereadores –a 
covid-19. Portanto teremos uma 
campanha municipal com toques 
estaduais. Se o governador é bem 
avaliado no combate à pandemia, 
passará sua boa imagem aos seus 
candidatos. A recíproca é verda-
deira. Mas a micropolítica deve-
rá também dar o tom: os benefí-
cios às cidades, bairros e regiões. 
O atendimento às demandas roti-
neiras do eleitorado.

• Polarização 
nas grandes cidades
Questão recorrente: a polari-

zação estará nas urnas? Sim. Mas 
restritas às grandes cidades. Os 
confl itos entre bolsonaristas e es-
querdistas não refl uirão no cur-
to prazo. A polarização é o pasto 
onde se refestelam os bandos ex-
tremos. O eterno confl ito alimen-
ta os dois lados do cabo de guerra. 
Com o tempo, haverá arrefecimen-
to deste posicionamento, sob a sa-
turação que sobe aos sistemas cog-
nitivos das classes médias, a partir 
da teia gigantesca dos profi ssionais 
liberais.

• Um ano mais triste
Mesmo a campanha eleitoral 

entrará na queda das folhas mortas 
de outono ou nos ares mais géli-
dos do inverno. E nem a primavera 
de setembro será capaz de transfe-
rir cores vivas à campanha. Vive-
mos um ano triste sob a visão de 
milhares de covas ao nosso redor. 
Não será simples apagar visões lú-
gubres. Curtiremos o inverno de 
nossas desesperanças e não cele-
braremos a primavera como nos 
anos passados. Não se trata de en-
trar em sofrimento. Mas os tempos 
de angústia não passam tão rápido 
como as ventanias desse assom-
brado inverno. Que a natureza se 
renove, traga-nos ares mais puros 
e nos aponte, até o Natal de dezem-
bro, um fi o capaz de nos levar ao 
campo de novas esperanças. Bus-
car a felicidade é um ato de lindeza 
do ser humano.

• “Me ajude, 
governador, me ajude”
Abro a coluna com uma his-

torinha de São Paulo.

Geraldo Alckmin é um cole-
cionador de “causos”. Todas as 
vezes em que nos encontramos, 
saca logo a pergunta: “E as Po-
randubas?”. O ex-governador 
de São Paulo é dos nossos co-
laboradores. Leiam este “causo” 
de sua verve.

Um prefeito de São Pau-
lo chega ao então governador, 
e, sem delongas, expressa a sua 
angústia:

– Governador, pelo amor de 
Deus, me ajude, me ajude, me 
socorra! Estou perdido!

– Por que tanta afl ição, pre-
feito, afi nal você está apenas no 
meio do mandato. Há dois anos 
ainda pela frente.

O prefeito, cochichando no 
ouvido do governador, em tom 
de confessionário, conta o mo-
tivo:

– Governador, eu exagerei. 
Prometi demais, governador. 
Muito mais do que podia cum-
prir. E hoje estou apertado por 
todos os lados. Não tenho con-
dição de pleitear um novo man-
dato. Me ajude, governador, me 
socorra!

Alckmin abriu os braços, ba-
lançou a cabeça em sinal de dú-
vida, mas não teve coragem pa-
ra dizer: “quem pariu Mateus 
que o embale”. Preferiu abrir 
uma ruidosa gargalhada!

Prefeitos, as cobranças vão 
continuar.

 
• Clima 
menos pesado
A sensação é a de que o Pa-

ís começa a viver um clima me-
nos pesado nos últimos dias. 
Em parte, pela reabertura gradu-
al de atividades no comércio e 
nos serviços e em parte porque 
a população parece ter se acos-
tumado com a rotina ditada pe-
la pandemia, a partir do uso de 
máscaras. Mas não é o caso de 
relaxar. Em nove Estados, os 
números cresceram na última 
semana. O fato é que as regiões 
apresentam impactos diferen-
ciados. Manaus, por exemplo, 
onde a situação era devastadora, 
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Dom Ailton Menegussi 
testa positivo para covid-19

São Mateus confirma mais 
29 infectados com coronavírus

Estado tem 67,09% dos
casos positivos curados

Novo exame de
Bolsonaro dá positivo

Em 12 semanas,
novos casos por 100 mil

brasileiros vão
de 19 para 250

ANA ESTELA 
DE SOUSA PINTO
BRUXELAS, BÉLGICA 

(FOLHAPRESS) - O número 
de novos casos de coronavírus 
por 100 mil brasileiros se mul-
tiplicou por 13 entre a quinzena 
que terminou em 28 de abril e a 
que terminou no último domingo 
(12). Foi de cerca de 19/100 mil 
para quase 250/100 mil, segundo 
balanço da ECDC (agência euro-
peia de controle de doenças).

Essa é a consequência, em ter-
mos humanos, de o país comple-
tar 12 semanas seguidas com uma 
taxa de contágio acima de 1, ou 
seja, com a epidemia fora de con-
trole há quase quatro meses.

A taxa de contágio indica para 
quantas pessoas, em média, cada 
infectado transmite o coronaví-
rus. A brasileira é de 1,03, segun-
do cálculos do centro de acom-
panhamento de pandemia do 
Imperial College (um dos prin-
cipais do mundo) para a semana 
que começou no dia 12.

O número signifi ca que ca-
da 100 contaminados no Brasil 
transmitem para 103 outras pes-
soas, que passam o vírus para ou-
tras 106,09, que por sua vez con-
tagiam mais 109,27, espalhando 
a doença de forma cada vez mais 
rápida.

Quando a taxa de contágio 
(também chamada de Rt) está 
abaixo de 1, o número de novos 
casos se contrai e a epidemia é 
controlada. No caso do Chile, por 

exemplo, a Rt é 0,79: cada 100 
contaminados passam o vírus pa-
ra outros 79, que o transmitem pa-
ra mais 62,4, que por sua vez con-
taminam 49,3 e assim por diante, 
reduzindo o alcance da doença.

Para calcular a Rt, o Impe-
rial College se baseia no número 
de mortes registradas, que costu-
ma ser mais preciso que o de ca-
sos. Como há um intervalo entre 
o momento do contágio e o das 
mortes, o cálculo mostra como 
estava a transmissão na quinzena 
anterior, e o impacto de medidas 
de controle aparece apenas duas 
semanas depois.

O centro de estudos britânicos 
também faz uma estimativa do 
número de mortes por Covid-19: 
na semana que começou no dia 
12, a previsão é que 7.860 doen-
tes acabem morrendo por causa 
do coronavírus.

É o maior número de óbitos 
entre os 58 países acompanhados 
pelo Imperial College. O centro 
analisa os que tiveram ao menos 
cem mortes desde o início da pan-
demia e ao menos dez mortes em 
cada uma das duas semanas ante-
riores.

De acordo com o levantamen-
to da instituição, os casos de in-
fecção por coronavírus registra-
dos no Brasil representam 49,6% 
dos efetivamente contaminados. 
A taxa de registro de casos do país 
vem melhorando nas últimas se-
manas. No fi nal de junho, ela es-
tava em torno de 34%.

RICARDO DELLA 
COLETTA
BRASÍLIA, DF (FOLHA-

PRESS) – O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) afi rmou nes-
ta quarta-feira (15) que seu último 
exame médico ainda detectou a 
presença do coronavírus.

O presidente, que revelou em 
7 de julho ter sido contaminado, 
só deve voltar ao trabalho presen-
cial após testes clínicos indicarem 
que ele não tem mais o vírus.

“Estou bem graças a Deus, fi z 
exame ontem de manhã e a à noi-
te deu resultado que ainda estou 
positivo para a Covid. Espero que 
nos próximos dias eu faça um no-
vo exame e, se Deus quiser, dê tu-
do certo para a gente voltar logo 
à atividade”, disse Bolsonaro, em 
uma live transmitida em suas re-
des sociais.

Bolsonaro gravou uma mensa-
gem no jardim em frente ao Palá-
cio da Alvorada. Ele usou a trans-
missão para novamente defender 
o uso de hidroxicloroquina para 
o tratamento do coronavírus, em-
bora ainda não haja estudos que 
comprovem a efi cácia do medica-
mento.

O presidente é um entusiasta 
da substância, mas especialistas 
alertam ainda que há efeitos cola-
terais associados à sua utilização.

“Graças a Deus estou muito 
bem. Fui medicado desde início 
com a hidroxicloroquina, [com] 
recomendação médica para is-
so. Me senti melhor logo no dia 
seguinte, não tive nenhum sinto-
ma forte. [Tive] febre pequena na 
segunda retrasada (6), 38°C, um 
pouco de cansaço e dores muscu-
lares. E o resto tudo bem”, disse 
Bolsonaro.

Desde que foi diagnosticado 
com a Covid-19, Bolsonaro tem 
permanecido em isolamento no 
Palácio da Alvorada, residência 

ofi cial da presidência.
Segundo relataram auxiliares, 

ele se mantém afastado de fami-
liares que moram no Alvorada -a 
primeira-dama Michelle Bolso-
naro, sua fi lha e enteada. As três 
já realizaram exame do corona-
vírus e os resultados foram todos 
negativos.

Desde o início da crise mun-
dial do coronavírus, Bolsonaro 
tem dado declarações nas quais 
busca minimizar os impactos da 
pandemia e, ao mesmo, tratar co-
mo exageradas algumas medidas 
tomadas no exterior e por gover-
nadores de estado no país.

Ele também provocou aglo-
merações, muitas vezes sem uso 
de máscara recomendada para 
evitar o contágio da Covid-19.

Bolsonaro defendeu a hidroxi-
cloroquina na maior parte do ví-
deo transmitido e também disse 
que a história julgará “quem es-
tava certo” e “a quem cabe qual-
quer responsabilidade sobre parte 
das mortes”.

“Coincidência ou não, sabe-
mos que não tem nenhuma com-
provação científi ca, mas deu certo 
comigo. Não existe medicamento 
no mundo que tenha comprova-
ção científi ca constatada, então é 
uma situação de observação. Deu 
certo comigo, com muita gente, 
muitos médicos dizem que hidro-
xicloroquina funciona”, declarou.

“Não estou fazendo nenhuma 
campanha por medicamento, afi -
nal de contas o custo é baratíssi-
mo. E talvez por causa disso que 
tem muitas pessoas contra. E ou-
tras, parece, por questão ideológi-
ca. O que está ocorrendo? Eu não 
recomendo nada, recomendo que 
você procure o seu médico e con-
verse com ele. O meu, um médico 
militar, foi recomendado a hidro-
xicloroquina e funcionou”, con-
cluiu.

Dom Ailton disse que acolheu com serenidade a confi rmação da doença.

Divulgação

MUNICÍPIO SE APROXIMA DOS MIL CASOS COM 992 PESSOAS
COM TESTES POSITIVOS DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA

Por
Wellington Prado
Repórter

Vitória – Na atualização de on-
tem (15) às 17h, o Painel Covid-19 
mostrou que o Espírito Santo au-
mentou de 43.746 para 44.519 a 
quantidade de pessoas curadas. 
Com isso, o Estado atinge uma taxa 
de 67,09% das pessoas que tiveram 
confi rmação de coronavírus com 
diagnóstico de cura.

Também ontem o Espírito San-
to chegou ao total de 66.352 ca-
sos, sendo 1.139 confi rmados em 
24 horas. A Secretaria Estadual da 
Saúde registrou mais 14 óbitos, to-
talizando 2.096 desde o início da 
pandemia. 

Vila Velha segue como o único 
município capixaba com quantida-
de superior a 10.000 casos confi r-
mados, chegando nesta quarta-fei-
ra (15) a 10.343 infectados. Serra 
(9.476), Vitória (9.369), Cariacica 
(7.458), Linhares (3.351), Colatina 
(2.789), Cachoeiro de Itapemirim 
(2.515), Aracruz (1.587), Guarapari 
(1.391) e Viana (1.177) completam 
a lista dos dez com mais infectados.

SÃO MATEUS
A Sesa apresentou no Painel Co-

vid-19 o total de 985 casos confi r-
mados em São Mateus, 7 a me-
nos que os dados do Município. De 
acordo com a Vigilância Epidemio-
lógica Municipal, o fechamento dos 

dados ocorreu mais tarde ontem e, 
com isso, foram incluídos sete in-
fectados a mais que o confi rmado 
pela Sesa, com o Município chegan-
do ao total de 992 casos positivos. 

NORTE
Os outros municípios da área de 

abrangência da Superintendência 
Regional de Saúde da Região Nor-
te têm os seguintes casos confi r-
mados: Nova Venécia (517), Barra 
de São Francisco (254), Pinheiros 
(213), Jaguaré (210), Ecoporanga 
(206), Boa Esperança (203), Pedro 
Canário (202), Conceição da Barra 
(107), Montanha (94), Água Doce 
do Norte (89), Ponto Belo (28), Vi-
la Pavão (27) e Mucurici (17).

Por
Wellington Prado
Repórter

São Mateus – A Vigilância 
Epidemiológica Municipal con-
fi rmou no fi m da tarde desta 
quarta-feira (15) mais 29 pesso-
as infectadas com o novo coro-
navírus em São Mateus. Sendo 
assim, o Município contabiliza 
992 casos desde o início da pan-
demia.

O número de pessoas cura-
das também aumentou, chegan-
do ao total de 514, três a mais 
em relação aos dados apresen-
tados na terça-feira (14).

A quantidade de óbitos per-
maneceu inalterada. A última 
morte em decorrência de co-
vid-19 no Município foi regis-
trada pela Vigilância Epidemio-
lógica no dia 10 de julho.

Os 23 óbitos registrados em 
São Mateus são de moradores 
dos bairros Universitário, Boa 
Vista, Centro (2), Cricaré, Pa-
rk Washington (2), Morada do 
Ribeirão, Ribeirão, Vitória (2), 
Fátima/Ideal, Sernamby (2), Li-
torâneo, Santa Teresa (Ponte), 
São Pedro, Santa Maria, Vila 
Verde, Vila Nova, Guriri (2) e 
da localidade de Nova Lima.

De acordo com o boletim mu-
nicipal, São Mateus chegou on-
tem a 4.043 notifi cações. No en-
tanto, 1.157 foram descartadas, 
1.166 estão classifi cadas como 
suspeitas em investigação e ou-
tras 728 foram encerradas por 
não fecharem critério para a rea-
lização de exame.

Por
Wellington Prado
Repórter

Crateús (CE) – Natural de 
Nova Venécia e fi lho da Diocese 
de São Mateus, Dom Ailton Me-
negussi testou positivo para co-
vid-19. Em comunicado, o bispo 
de Crateús (CE) disse que segue 
o tratamento em isolamento do-
miciliar.

Dom Ailton destacou que re-
cebeu o resultado do exame na 
terça-feira (14), data que é come-
morado o Dia de São Camilo de 
Léllis, padroeiro dos enfermos, 
dos hospitais e dos profi ssionais 
de saúde.

O bispo salientou que fi cou 
surpreso, porque não apresenta-
va os principais sintomas da do-
ença, exceto uma tosse fraca e es-
porádica.

“Este resultado coloca-me em 
situação de isolamento ainda mais 
rígido, fi cando impossibilitado de 
contatos pessoais, que não sejam 
virtuais”, declarou.

Dom Ailton passou por exa-
mes laboratoriais e de imagem, 
que não apontaram quadros 
mais graves da doença. “Estou 
confi ante no Senhor Jesus, o 
Médico dos Médicos, e desde já, 
agradecido aos profi ssionais de 

Crateús (CE) – Dom Ail-
ton lamentou, profundamen-
te, a possibilidade, mesmo 
sem qualquer intenção, de ter 
contaminado alguém que te-
nha se aproximado dele re-
centemente.

“Colocando-me sob a pro-

teção divina, sob os cuidados 
maternos de Nossa Senho-
ra e suplicando a intercessão 
de São Camilo de Léllis, dei-
xo meu abraço virtual a todos 
e conto com vossas orações. 
Unidos pela força de oração e 
pela amizade” – concluiu.

“Unidos pela força de
oração e pela amizade”

saúde que estão acompanhan-
do-me com toda solicitude”, fri-
sou.

O bispo de Crateús ressaltou 
que acolheu com serenidade a 
confi rmação da doença. “Unindo-
-me a tantos outros irmãos e irmãs 
que antes enfrentaram, ou agora, 
junto comigo, encaram este desa-
fi o, bem como àqueles que ainda 
serão surpreendidos pela mesma 
notícia”, disse.

Os casos confi rmados e cura-
dos, respectivamente, por bairro e 
comunidade rural, conforme o bo-
letim da Vigilância Epidemiológi-
ca de São Mateus, são os seguin-
tes: Arnaldo Bastos (8 confi rmados 
/ 6 curados), Alvorada (5 / 1), Aro-
eira (9 / 4), Assentamento XIII de 
Setembro (2 / 2), Aviação (28 / 18), 
Ayrton Senna (18 / 8), Barra No-
va (6 / 4), Barra Seca (2 / 0), Bei-
ra Rio (3 / 1), Bela Vista (2 / 0), Boa 
Vista (56 / 22), Bom Sucesso (29 / 
10), Cacique (7 / 4), Caiçaras (3 / 
0), Carapina (20 / 10), Centro (34 
/ 16), Chácara do Cricaré/Inocoop 

(17 /13), Colina (3 / 2), Comuni-
dade Espírito Santo (1 / 1), Córre-
go da Areia (3 / 0), Córrego Gran-
de (2 / 1), Córrego do Pequi (2 / 0), 
Cricaré (1 / 0), Eldorado (3 / 2), Es-
planada/Seac (16 / 7), Fátima/Ide-
al (40/ 22), Forno Velho/Cohab (37 
/ 25), Guriri (223 / 140), Jacuí (6 / 
5), Jambeiro (3 / 0), Jaqueline (12 
/ 6), Km-16 (1 / 0), Km-18 (1 / 1), 
Km-28 (2 / 1), Lago dos Cisnes (9 / 
6), Liberdade (4 / 2), Litorâneo (10 
/ 2), Morada do Lago (4 / 2), Mora-
da do Ribeirão (33 /17), Nativo (4 
/ 3), Nestor Gomes (15 / 11), Nova 
Conquista (2 / 2), Nova Lima (5 / 2 

), Nova São Mateus (9 / 4), Novo 
Horizonte (10 / 4), Paulista (4 / 2), 
Parque das Brisas (1 / 1), Park Wa-
shington (15 / 7), Pedra D’Água (11 
/ 5), Porto (2 / 1), Rancho da Telha 
(1 / 1), Ribeirão (7 / 5), Rio Preto 
(14 / 8), Rodocon (2 / 1), San Remo 
(7 / 5), Santa Maria (9 / 2), Santa 
Teresa/Ponte (8 / 1), Santa Terezi-
nha (2 / 0), Santo Antônio (23 / 9), 
São Benedito (1 / 1), São Bento (1 / 
0), São Braz (1 / 0), São Pedro (12 / 
4), Sernamby (87 / 36), Universitá-
rio (16 / 12), Vale da Vitória (1 / 1), 
Vila Nova (30 / 14), Vila Verde (2 / 
0), Village (1 / 1) e Vitória (24 / 11).

CASOS CONFIRMADOS



Telefax: (27) 3754.2242 - 9.9836.5166

4 São Mateus (ES), quinta-feira, 16 de julho de 2020

ALUGA-SE aparta-
mento no Bairro 
Ideal, próximo a Clíni-
ca Saúde Center. 
Contato:  (27) 99988-
1896
VENDO 1 lote no 
Buritis l quadra C lote 
4 escriturado medin-
do 200m. Valor: 
R$115.000,00. Cecí-
lia 99978-5482
VENDO meio lote 
rua  Machaca l i s 
nº124, bairro Avia-
ção. Pego Bis ou 
moto no negócio. 
Valor R$60.000,00. 
Marcileni 99996-
5424
ALUGO  aparta-
mento 2 quartos 
com suíte e garagem 
no Inocoop. Contato 
99796-0906.
VENDO ou troco 
uma casa em Pinhei-
ros, por casa em São 
Mateus e aceito 
carro ou imóvel rural 
no negócio. 99796-
0906.
ANUNCIE nos 
Classificados TC. 

Por apenas R$ 6,90 
você faz seu anúncio 
com até 10 palavras. 
É fácil, é barato e dá 
resultado. Ligue 
Classificados TC: 
3763-3382, de se-
gunda a sexta-feira, 
de 8h às 11h40 e de 
13h às 17h,  e faça 
bons negócios.

ANUNCIE nos 
Classificados TC. 
Por apenas R$ 6,90 
você faz seu anún-
cio com até 10 pala-
vras. É fácil, é barato 
e dá resultado. Ligue 
Classificados TC: 
3763-3382, de se-
gunda a sexta-feira, 
de 8h às 11h40 e de 
13h às 17h,  e faça 
bons negócios.

ANUNCIE nos 
Classificados TC. 
Por apenas R$ 6,90 
você faz seu anún-
cio com até 10 pa-

lavras. É fácil, é 
barato e dá resulta-
do. Ligue Classifi-
cados TC: 3763-
3382, de segunda a 
sexta-feira, de 8h 
às 11h40 e de 13h 
às 17h,  e faça bons 
negócios.

PEPÊ Veículos Celta 
4 Portas 1.0 mod 2012 
Básico R$ 16.990,00 
99988-4400.
PEPÊ Veículos Fiat 
Grand Siena Attrac-
tive 1.4 mod 2014 
c o m p l e t o  R $ 
32.990,00 99988-
4400.
PEPÊ Veículos Fiat 
Palio Attractive 1.0 
mod 2014 completo 
R$ 28.990,00 99988-
4400.
PEPÊ Veículos Fox 
Rock in Rio 1.6 2014 
completo apenas R$ 
3 2 . 9 9 0 , 0 0 . 
999884400.
PEPÊ Veículos Novo 
Prisma LTZ 1.4 Auto-
mát ico 2015 R$ 
42.990,00. 99988-
4400.

REALIZE Veículos 
Ford Ecosport (Prata) 
2.0 Titanium, 18/19, 
com teto solar, Auto-
mático, R$ 71.990,00, 
(27) 9.9986.6244.
REALIZE Veículos 
Honda City (Branco) 
LX 1.5, 13/13, Com-
pleto, Automático, 
R$39.990,00, (27) 
9.9986.6244.
REALIZE Veículos 
Palio Attractive 1.0 
flex (Prata), 12/13 
manual, Completo, 
R$28.990,00, (27) 
9.9986.6244.
REALIZE Veículos 
Onix Joy (Branco) 
1.0 flex, 16/17 ma-
nual, Completo, 
R$34.990,00, (27) 
9.9986.6244.
REALIZE Veículos 
Renault Kwid Zen 1.0 
19/20 (Branco) ma-
nual ,  Completo. 
R$38.990,00. (27) 
9.9986.6244.
ANUNCIE nos 
Classificados TC. 
Por apenas R$ 6,90 
você faz seu anún-
cio com até 10 pala-
vras. É fácil, é barato 
e dá resultado. Ligue 
Classificados TC: 

3763-3382, de se-
gunda a sexta-feira, 
de 8h às 11h40 e de 
13h às 17h,  e faça 
bons negócios.

ANUNCIE  nos 
Classificados TC. Por 
apenas R$ 6,90 você 
faz seu anúncio com 
até 10 palavras. É fá-
cil, é barato e dá resul-
tado. Ligue Classifica-
dos TC: 3763-3382, 
de segunda a sexta-
feira, de 8h às 11h40 
e de 13h às 17h,  e 
faça bons negócios.

ANUNCIE nos 
Classificados TC. Por 
apenas R$ 6,90 você 
faz seu anúncio com 
até 10 palavras. É 
fácil, é barato e dá 
resultado. Ligue 
Classificados TC: 
3763-3382, de se-
gunda a sexta-feira, 
de 8h às 11h40 e de 
13h às 17h,  e faça 
bons negócios.

 
AULAS PRÁTI-
CAS de elétrica e 
combate a incêndio. 
(27) 99881-7149
CHURRASQUEI-
RO experiente para 
diversas confrater-
nizações. Qualida-
de, pontualidade, 
higiene e educação! 
Tratar com Thiago. 
99918-6669.
ANUNCIE nos 
Classificados TC. 
Por apenas R$ 6,90 
você faz seu anún-
cio com até 10 pa-
lavras.

ANUNCIE nos 
Classificados TC. 
Por apenas R$ 6,90 
você faz seu anúncio 
com até 10 palavras. 
É fácil, é barato e dá 
resultado. Ligue 
Classificados TC: 
3763-3382, de se-
gunda a sexta-feira, 
de 8h às 11h40 e de 
13h às 17h,  e faça 
bons negócios.

VAGAS SINE – SÃO MATEUS - ESPÍRITO SANTO

OCUPAÇÃO/VAGA OBSERVAÇÕES/SOBRE A OCUPAÇÃO ESCOLARIDADE Nº DE
VAGAS

Informamos que as Vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio, devido ao preenchimento das mesmas ou por solicitação das empresas 
ofertantes das vagas.  Para saber mais informações sobre as exigências para concorrer às vagas de emprego, entre em contato com o SINE.

TOTAL                                                    89                                                     

Rua Alberto Sartório, N° 404 - Bairro Carapina - São Mateus - ES - CEP 29933-060 • E-mail: sine@saomateus.es.gov.br / Telefone: (27) 3763-2717

Em virtude da pandemia do COVID-19, não realizaremos atendimento ao público, o currículo será recolhido via email, formato PDF 
ou DOC, deverá atender os requisitos da vaga e deverá constar o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença 
do trabalhador, entraremos em contato por telefone, e agendaremos horário, com pelo menos 01 (um) dia de antecedência.

ANUNCIE nos 
Classificados TC. 
Por apenas R$ 6,90 
você faz seu anún-
cio com até 10 pa-
lavras. É fácil, é 
barato e dá resulta-
do. Ligue Classifi-
cados TC: 3763-
3382, de segunda 
a sexta-feira, de 8h 
às 11h40 e de 13h 
às 17h,  e faça bons 
negócios.

M A N D E  u m a 
mensagem escri-
ta de carinho para 
seus parentes e 
amigos que este-
jam aniversariando 
ou comemorando 
uma data importan-
te. Por apenas R$ 
13,75 você faz sua 
mensagem com até 
20 palavras. Ligue 
CLASSIFICADOS 

Almoxarife ID: 5390565 *Experiência na função; Ensino Médio 01
Apontador de campo ID: 5413149 *Experiência como servente ou trabalhador rural; Ensino fundamental 01

Assistente Administra  vo ID: 5402262
*Experiência na função comprovada; *Acompanhamento de 
indicadores; *Processos de gestão da qualidade; *Sistema de controle 
de serviços; *Gestão, acompanhamento e verifi cação de contratos.

Curso Superior em 
Administração 03

Assistente Administra  vo ID: 5411246 *Experiência na função; *Habilidade para elaborar o  cios e 
designers para redes sociais; *Pacote Offi  ce avançado. Ensino Superior 01

Atendente de balcão ID: 5408398 *Desejável experiência com vendas; Ensino médio 01
Auxiliar de serviços gerais ID: 5386521 *Disponibilidade para trabalhar em turnos; *Local de trabalho: Rio Preto. Ensino Médio 01

Ajudante de padeiro ID: 5382528 *Experiência na função; Ensino fundamental 01
Assistente de Vendas ID: 5399422 *Experiência com emprés  mo consignado. Ensino fundamental 01
Auxiliar de Produção ID: 5286673 *Experiência na função; Ensino Fundamental 03

Auxiliar de Produção PCD ID: 5329644 *Experiência na função; *Mandar por email laudo atualizado. Ensino fundamental 05
Balconista de açougue ID: 5392361 *Experiência na função comprovada em carteira. Ensino fundamental 01
Bombeiro hidráulico ID: 5380893 *Experiência na função. Ensino Fundamental 02

Caldeireiro de manutenção ID: 5399508 *Experiência na função em carteira; Ensino médio 04
Capoteiro ID: 5411239 *Experiência com capotaria. Ensino médio 01

Confeiteiro ID: 5400079 *Gênero indiferente; *Disponibilidade de horários. Ensino médio 01
Controlador de Materiais ID: 5390616 *Experiência na função; *Disponível também para PCD. Ensino Médio 01

Eletricista Predial ID: 5389674 *Experiência na área de construção civil; Ensino fundamental 01
Eletricista de Automóveis ID:5299237 *Experiência na função; Ensino Fundamental 01

Encarregado de mercearia ID: 5402583 *Perfi l de liderança, bom relacionamento interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; *Disponibilidade de horários; Ensino médio 01

Encarregado de bazar ou vestuário ou eletro 
ID: 5402583 

*Perfi l de liderança, bom relacionamento interpessoal; 
*Experiência comprovada na função (setor de bazar ou vestuário 
ou eletro); *Disponibilidade de horários; 

Ensino médio 03

Encarregado de auxiliar de serviços gerais 
ID: 5402573

*Perfi l de liderança, bom relacionamento interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; *Disponibilidade de horários; Ensino médio 01

Encarregado de frios e congelados ID: 5402513 *Perfi l de liderança, bom relacionamento interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; *Disponibilidade de horários; Ensino médio 01

Encarregado de açougue ID: 5402524 *Perfi l de liderança, bom relacionamento interpessoal; 
*Experiência comprovada  na função; *Disponibilidade de horários; Ensino médio 01

Encarregado de padaria ID: 5402519 *Perfi l de liderança, bom relacionamento interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; *Disponibilidade de horários; Ensino médio 01

Encarregado de depósito ID: 5402528 *Perfi l de liderança, bom relacionamento interpessoal; 
*Experiência comprovada na função; *Disponibilidade de horários; Ensino médio 01

Estágiario de Administração ID: 5390016 *Cursando 4º ao 7º período  de Administração; . Ensino Superior Incompleto 01
Instalador de Fibra Óp  ca ID:5383625 *Curso de instalador; *NR 35; *Carro próprio; *CNH B. Ensino Médio 01

Mecânico de colhedora ID: 5410404
*Experiênica na função; *Residir nas localidades de Conceição 
da Barra ou São Mateus ou Pedro Canário; *Efetuar manutenção 
preven  va e corre  va em colhedoras, revisão e segurança;

Ensino Fundamental 05

Montador de Móveis ID: 5406251 CNH AB; *Experiência na função. Ensino Médio 01
Operador de máquinas fi xas ID: 5399547 *Experiência com máquina de guilho  na e dobradeira; Ensino médio 04

Operador de Colhedora ID: 5372121 *Experiência na função; *Exclusiva para moradores de Conceição 
da Barra; *CNH D. Ensino Fundamental 03

Secretária ID: 5409438 *Curso de atendimento ao cliente; *Boa comunicação; 
*Experiência na função. Ensino Médio 01

Servente de serviços gerais ID: 5402114

*Disponibilidade para trabalhar em turnos; *Auxiliar no controle 
de entrada e saída de carretas; *Auxiliar na área de operação; 
*Local de trabalho: sul da Bahia e regiões de São Mateus; 
*Alojamento disponibilizado pela empresa.

Ensino fundamental 14

Soldador ID: 5160766 *Experiência na função solda TIG e MIG/MAG; *Curso de solda 
atualizado. Ensin médio 12

Técnico em logís  ca ID: 5409026 *Experiência com logís  ca; *Disponibilidade para viajar; *CNH D. Técnico em logís  ca 01
Técnico em manutenção eletrônica ID: 5356113 *Experiência na função; *Local de trabalho Rio Preto. Ensino Médio 01

Técnico em Eletrotécnica ID: 5330596 *Experiência na função; Curso Técnico em Eletrotécnica 
ou Automação 03

Vendedor interno ID: 5408680 *Experiência com vendas; *Gênero indiferente Curso Superior 01

Vendedor interno ID: 5397699 *Experiência com vendas de materiais de contrução, comprovada 
em carteira e com sistema de controle de materiais; Ensino Médio 01

Vendedor interno ID: 5399814 *Experiência em vendas; Ensino Médio 01

Oração pelo casamento

Senhor meu Deus entro em tua presença neste momento para colocar 
o meu casamento em tuas mãos. Senhor reaviva o amor que um dia 
existiu tão forte dentro de nós, que eu olhe para o meu cônjuge com 
o mesmo carinho, respeito e amor que foi no começo do namoro, que 
venhamos a compreender um ao outro e aceitarmos as mudanças que 
precisa haver para que esse amor aumente. Me ajude a ter sabedoria 
para agir e perseverança para lutar pelo meu casamento. Que todo 
mal que esteja querendo entrar no meu casamento, saia em nome 
de Jesus, eu repreendo todo espírito de ciúmes, de indiferença, de 
falta de amor que estejam atrapalhando meu casamento, que todo 
pensamento de divórcio e de raiva saiam agora em nome de Jesus! E 
eu determino que no meu casamento haja amor, haja paz e paciência 
em ambas as partes e que ele seja restaurado e renovado em nome 
de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 27/2020
O Município de Conceição da Barra, através da Pregoeira, 
torna público que fará realizar a abertura de licitação para 
o dia 30 de julho de 2020 às 14:00 horas, cujo objeto con-
tratação exclusiva de ME ou EPP em fornecimento de mate-
riais de construção, para atender demanda do Fundo M. de 
Educação, as exigências legais a serem cumpridas e a forma 
de apresentação das propostas estão previstas no edital em 
referência e poderá ser adquirido através do site: www.con-
ceicaodabarra.es.gov.br maiores informações pelo tel.: (27) 
98884-7593. Obs: os licitantes deverão portar equipa-
mentos de proteção individual.

IRANI DE SOUZA PEREIRA
Pregoeira

TC: 3763-3382, 
de segunda a sex-
ta-feira, de 8h às 
11h40 e de 13h às 
17h. Quem receber 
sua mensagem, vai 
sentir a maior emo-
ção. 

 
ANUNCIE nos 
Classificados TC. 
Por apenas R$ 6,90 
você faz seu anúncio 

com até 10 palavras. 
É fácil, é barato e 
dá resultado. Ligue 
Classificados TC: 
3763-3382, de se-
gunda a sexta-feira, 
de 8h às 11h40 e de 
13h às 17h.

Pai Nosso

Pai Nosso que estais 
nos Céus, santifi-
cado seja o vosso 
Nome, venha a nós 
o vosso Reino, seja 
feita a vossa von-
tade assim na terra 
como no Céu. O pão 
nosso de cada dia 
nos dai hoje, per-
doai-nos as nossas 
ofensas assim como 
nós perdoamos a 
q u e m  n o s  t e m 
ofendido, e não nos 
deixeis cair em ten-
tação, mas livrai-nos 
do Mal. Amém
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Professora se reinventa na
crise com bombons caseiros

Empresa poderá recontratar
demitidos durante pandemia

com salários mais baixos

DESEMPREGADA, FABRÍCIA QUEIRÓZ PARTICIPA
DO FESTIVAL DELIVERY DE SÃO MATEUS

BB e Caixa oferecerão
crédito com garantia
do saque-aniversário

Dataprev conclui análise
de contestações do
auxílio emergencial

Por
Karine Melo
Agência Brasil

Brasília – O auxílio emer-
gencial de R$ 600 deve ser li-
berado para cerca de 1,5 mi-
lhão de pessoas nos próximos 
dias. Todas elas recorreram e 
passaram por nova análise da 
Dataprev, empresa responsável 
pelo processamento de dados, 
para receber as cinco parcelas 
da ajuda, paga pelo governo 
federal por causa da pandemia 
do novo coronavírus.

“Até momento, a atuação da 
Dataprev no reconhecimento do 
direito do cidadão está restrita 
apenas à primeira parcela do be-
nefício. A reavaliação e autoriza-
ção para pagamento das demais 
parcelas são hoje realizadas pelo 
Ministério da Cidadania” – res-
salta o órgão.

Após essa etapa de valida-
ção do órgão gestor do progra-
ma, os dados serão atualizados 
no portal de consultas da em-
presa. O conjunto de informa-
ções engloba os pedidos reali-

zados nos três últimos meses”, 
afi rmou a empresa ao acres-
centar que o resultado da aná-
lise foi encaminhado ao Mi-
nistério da Cidadania para 
homologação.

BENEFICIADOS
Até 2 de julho, os registros 

da Dataprev indicam que apro-
ximadamente 124,2 milhões de 
pessoas foram diretamente ou 
indiretamente benefi ciadas pelo 
auxílio emergencial do governo 
federal. O número contabiliza os 
65,4 milhões de cidadãos consi-
derados elegíveis e os membros 
de suas famílias.

Mais da metade, 65,4 mi-
lhões, foram consideradas ap-
tas para receber a ajuda e 
outras 42,5 milhões não preen-
cheram os requisitos. Até ago-
ra, segundo a Caixa, mais de 
R$ 121,1 bilhões foram pagos 
a 65,2 milhões de benefi ciários 
inscritos por meio do Cadastro 
Único, do Programa Bolsa Fa-
mília, ou pelo site e pelos apli-
cativos do banco.

FERNANDA BRIGATTI 
E BERNARDO CARAM
SÃO PAULO, SP, E BRASÍ-

LIA, DF (FOLHAPRESS) - O 
governo Jair Bolsonaro autorizou 

na terça-feira (14) que empre-
sas recontratem imediatamente 
funcionários demitidos durante a 
pandemia sem que se confi gure 
fraude trabalhista.

Com autorização sindical, a 
demissão poderá ser seguida de 
recontratação com salário mais 
baixo. Se não houver essa previ-
são para a categoria, os termos 
do contrato anterior deverão ser 
mantidos.

A regra vigente hoje, presente 
em uma portaria de 1992, estabe-
lece que é fraudulenta a rescisão 
acompanhada de recontratação 
em um período de 90 dias após a 
data do desligamento.

Com a decisão desta terça-

feira, a norma não terá efeito 
durante o período de calamida-
de pública, que termina em de-
zembro deste ano. Desse modo, 
a recontratação de demitidos 
sem justa causa poderá ser fei-
ta a qualquer prazo, sem puni-
ções.

A portaria, assinada pelo se-
cretário especial de Previdência e 
Trabalho, Bruno Bianco, foi pu-
blicada em edição extra do Diá-
rio Ofi cial da União e já está va-
lendo.

1) O que diz a norma atual? A 
recontratação é considerada frau-
dulenta quando ocorrida dentro 
dos 90 dias subsequentes à data 
da rescisão do contrato

2) A norma vigente hoje foi re-
vogada? Não. A portaria de 1992 
continua valendo. O governo fl e-
xibilizou a medida apenas du-
rante o período de calamidade 
pública, que termina em 31 de de-
zembro deste ano.

3) O que estabelece a medida? 
Durante o estado de calamidade, 
não haverá presunção de fraude 
na recontratação ocorrida antes 
dos 90 dias da demissão sem jus-
ta causa.

4) O trabalhador poderá ter sa-
lário reduzido? Poderá, se isso for 
previsto em negociação coletiva 
com o sindicato da categoria.

5) O empregador pode demitir 
e recontratar com o mesmo salá-
rio, mas menos benefícios? Qual-
quer mudança no contrato só po-
derá ocorrer após negociação 
coletiva.

6) Quanto a medida começa a 
valer? A portaria tem validade re-
troativa ao dia 20 de março, quan-
do foi publicado o decreto de ca-
lamidade pública pela pandemia. 

Portanto, quem foi demitido sem 
justa causa a partir daquela da-
ta poderá ser recontratado antes 
de completar 90 dias do desliga-
mento.

7) Ela pode ser prorrogada? Se 
o governo prorrogar ou encurtar a 
validade da calamidade pública, a 
regra anterior volta a valer.

8) Posso ser demitido e read-
mitido com um contrato de expe-
riência ou temporário? Se isso for 
feito, a fi scalização do Ministério 
da Economia poderá considerar a 
recontratação uma fraude.

9) O que acontece se a recon-
tratação for considerada fraude? 
A fi scalização pode considerar 
ter havido unicidade contratual e, 
como isso, a empresa é obrigada 
a pagar salários e demais verbas 
trabalhistas também do período 
de demissão

10) O sindicato pode negociar 
uma redução salarial ou de bene-
fícios sem que eu tome conheci-
mento? Se a sua atividade tem re-
presentação sindical habilitada 
a negociar com a empresa, você 
tem o direito de acompanhar as 
negociações e votar nas assem-
bleias mesmo que não seja asso-
ciado.

São Mateus – O Delivery Fes-
tival Sama & Guriri, que começou 
no dia 10 e prossegue até 9 de agos-
to, proporciona a 28 empreendedo-
res inscritos novas maneiras de dri-
blar a crise econômica em tempos 
de pandemia. De acordo com men-
sagem enviada à Rede TC pela Se-
cretaria Municipal de Comunica-
ção, quem está aproveitando esta 
oportunidade é a professora Fabrí-
cia Queiróz, moradora do Bairro 
Pedra D’Água.

Desempregada, ela se reinven-
tou nestes tempos de pandemia 
e investiu mais na fabricação de 
bombons caseiros. Fabrícia já es-
tá na atividade desde 2017, quan-
do começou a produção, para pa-
gar a faculdade. Ela afi rma que não 
tem do que reclamar, pois as sobre-
mesas lhe proporcionam uma ren-
da razoável.

A empreendedora é casada e 
mãe de dois fi lhos. O esposo, que 
trabalha com assistência de manu-
tenção, é o principal garoto-pro-
paganda e leva as guloseimas para 
onde vai. E, assim, a família traba-
lha unida na doce tarefa de fabricar 
bombons e outras gostosuras.

“O Bombom de Leite Ninho 
com Morango, que inscrevemos 
no Delivery Festival, é o nosso 
carro-chefe, o mais vendido. Tam-
bém estamos participando com o 
Buquê de Morango de Chocolate, 
uma delícia! E temos muitas ou-
tras sobremesas. É só entrar em 

contato” – garantiu.  
O horário de funcionamento do 

delivery da Fabrícia é das 8h às 
18h, todos os dias.

FESTIVAL
O festival tem 56 opções de pra-

tos promocionais que apresentam 
“o melhor da culinária e fast food 

mateense em sua casa”. Realizado 
pela Prefeitura, o festival foi elabo-
rado em conjunto pelas secretarias 
de Comunicação e de Turismo. Pa-
ra saber como pedir as sobremesas 
da Fabrícia e as outras delícias do 
cardápio é só acessar o QR Code e
conferir no link que está nesta Re-
portagem no portal TC Online.O vice-presidente de Vare-

jo da Caixa, Celso Leonardo 
Derziê de Jesus Barbosa, disse 
que o crédito será “inovador”. 
Ele afi rmou que inicialmente o 
empréstimo será oferecido nas 
agências, mas será criada uma 
ferramenta digital para facilitar a 
contratação. “Nossa expectativa 
é de grande contratação”, disse.

O vice-presidente de Agrone-
gócios e Governo do Banco do 
Brasil, João Pinto Rabelo Júnior, 
afi rmou que em breve o emprés-
timo estará disponível para os 
clientes. “O cliente vai poder 
procurar as agências, central de 
relacionamento e mobile [pelo 
celular ou internet]. O banco vai 
fazer o bloqueio da garantia jun-

to à Caixa e a liberação dos re-
cursos, tudo isso no prazo máxi-
mo de uma hora. É uma garantia 
bem forte que vai garantir uma 
redução importante da taxa de 
juros”, disse Rabelo Júnior.

Segundo o Ministério da 
Economia, pelo aplicativo do 
FGTS os trabalhadores já po-
dem manifestar a intenção de 
contratação de operação de cré-
dito e indicar a instituição fi nan-
ceira de interesse.

De acordo com a Caixa, mais 
de 5,3 milhões de trabalhadores 
já optaram pela sistemática sa-
que-aniversário do FGTS, o que 
corresponde a cerca de R$ 6,7 
bilhões de recursos que serão li-
berados, por ano.

Por
Kelly Oliveira
Agência Brasil

Brasília – O Banco do Bra-
sil e a Caixa Econômica Fede-
ral vão oferecer o crédito com 
garantia do saque-aniversário 
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). Desde o 
último dia 26, todos os bancos 
estão autorizados a operar essa 
nova linha de crédito.

Segundo o diretor do De-
partamento de Gestão de Fun-
dos do Ministério da Econo-
mia, Gustavo Tillmann, há 
cinco instituições fi nanceiras 
aptas a oferecer o empréstimo. 
Tillmann afi rmou que a garan-
tia do saque-aniversário ajuda-
rá a tornar o custo do crédito 

mais barato para trabalhadores 
da iniciativa privada.

Ele citou que os servidores 
públicos têm atualmente aces-
so ao crédito consignado com 
taxas mais baixas, o que não 
acontece com os trabalhado-
res da iniciativa privada. “As 
operações de crédito consig-
nado em maio para setor públi-
co chegaram a R$ 230 bilhões, 
enquanto para a iniciativa pri-
vada, eram de R$ 23,8 bilhões. 
Isso se deve muito pela falta de 
garantia nessas operações [pa-
ra empregados de empresas 
privadas]. O saque-aniversário 
preenche essa lacuna, popula-
rizando o acesso ao crédito”, 
disse hoje (15), ao participar 
de entrevista coletiva virtual 
sobre o boletim Macrofi scal.

A garantia do saque-aniversário ajudará a tornar o custo do 
crédito mais barato para trabalhadores da iniciativa privada.

CRÉDITO INOVADOR

Com duas opções de 
sobremesa, os bombons 

Leite Ninho com 
Morango e Buquê de 
Morango e Chocolate, 

Fabrícia atende as 
encomendas todos os 
dias, das 8h às 18h.

PMSM/Divulgação

ABr/Divulgação

DESDOBRAMENTOS
DA MEDIDA
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Eleições municipais não
terão votação por biometria
OBJETIVO É EVITAR CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS. DECISÃO

FOI TOMADA EM REUNIÃO DE TÉCNICOS DO TSE COM MÉDICOS

Justiça Eleitoral 
aguardará defi nições
do TSE para iniciar

preparativos em
São Mateus

Jaguaré é destaque
em gestão digital

Jaguaré – Uma iniciativa 
audaciosa da Prefeitura de Ja-
guaré, iniciada no primeiro se-
mestre de 2019, já é realidade 
e faz do município um dos pri-
meiros do Espírito Santo e do 
Brasil a implantar a tramita-
ção e o gerenciamento de for-
ma eletrônica de todos os seus 
processos administrativos, ge-
rando agilidade, economia e 
efi ciência na tramitação dos 
mesmos.

O Projeto foi desenvolvi-
do pela Secretaria Munici-
pal de Administração e Finan-
ças e pela Controladoria Geral, 
tendo sido regulamentado pe-
lo Decreto nº 097, de 5 de ju-
nho de 2019. Posteriormente, 
em parceria com a E&L Pro-
duções de Software, empresa 
que presta serviço ao municí-
pio e também interessada em 
desenvolver o projeto, a ideia 
passou a ganhar forma e se tor-
nar realidade.

De acordo com o prefei-
to Rogério Feitani, a mobili-
zação interna e o treinamento 
dos servidores foram funda-
mentais para o êxito do pro-
jeto. “Realizamos um am-
plo programa de treinamento 
e capacitação com servidores 
de todas as secretarias. Mui-
tas atividades coordenadas via 
um grupo de whatsapp”. 

O secretário de Administra-
ção do município, Valmir Ro-
sa, destaca que a tramitação 
dos processos de forma ele-
trônica já é uma realidade em 
Jaguaré e os benefícios são 

muitos. “Quando o processo era 
físico, de sua abertura, protocolo 
até a chegada ao destino, o 
tempo médio era de 3 a 5 dias, 
dependendo da quantidade de 
processos. Com a gestão digital, 
o processo chega ao destinatário 
no mesmo instante e a solução 
também pode ser quase que 
imediata”, afi rma Valmir.

Todos os documentos são 
validados via sistema de assi-
natura digital, que confere mais 
velocidade, segurança e confi a-
bilidade aos processos, e po-
dem ser acompanhados e loca-
lizados em todas as suas etapas 
de maneira simples e rápida pe-
lo sistema, também informan-
do ao requerente via e-mail, em 
tempo real o seu andamento e 
os documentos que por ventu-
ra foram gerados e estão apen-
sados ao mesmo. 

O prefeito Rogério Feitani 
destaca que a iniciativa não teve 
custos para o caixa da prefeitura, 
pois foi feito em parceira com 
uma empresa de tecnologia que 

já é prestadora de serviços à ad-
ministração municipal. Outro 
fato destacado por Feitani foi 
que durante a quarentena da 
Pandemia, as secretarias e os di-
versos setores da prefeitura con-
tinuaram funcionando normal-
mente, permitindo ao servidor 
trabalhar “home offi ce”. 

Destacou também a transpa-
rência na demonstração dos gas-
tos efetuados pelo município no 
combate à pandemia via portal 
eletrônico da prefeitura. Clican-
do no link “Gastos com COVID 
19” o cidadão acessa todas as 
informações e documentos que 
compõe cada processo. “São 
muitos aspectos positivos para 
apresentar ainda mais quando 
falamos de administração pú-
blica, onde normalmente a bu-
rocracia é um obstáculo. Re-
duzimos tempo, aumentamos a 
efi ciência, melhoramos os resul-
tados e ainda estamos economi-
zando recursos públicos com a 
redução signifi cativa do uso de 
papel”, fi naliza Feitani.

Por
Felipe Pontes
Agência Brasil

Brasília – O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
Luís Roberto Barroso, decidiu 
excluir a necessidade de identi-
fi cação biométrica, por meio de 
impressão digital, nas eleições 
municipais deste ano, tendo em 
vista o risco de contágio por co-
vid-19.

A decisão foi tomada após 
uma primeira reunião de técni-
cos do tribunal com os médicos 
David Uip, do Hospital Sírio Li-
banês, Marília Santini, da Fun-
dação Fiocruz, e Luís Fernando 
Aranha Camargo, do Hospital 
Albert Einstein.

As três instituições fi rmaram 
parceria com o TSE para a ela-
boração de um protocolo de se-
gurança que reduza o risco de 
contágio durante a votação. Se-
gundo o tribunal, a consultoria 
sanitária é prestada sem custos.

Dois fatores pesaram para 
excluir a biometria. Primeiro, o 
leitor de impressões digitais não 
pode ser higienizado com frequ-
ência, como a cada utilização. 
Também pesou o fato de que a 
identifi cação biométrica tende a 
causar fi las maiores, favorecen-
do aglomerações, já que o pro-
cesso é mais demorado do que a 
simples coleta de assinatura.

A exclusão da biometria será in-
cluída em resoluções para as elei-
ções deste ano que devem ser apre-
ciadas pelo plenário do TSE a partir 
de agosto, após a volta do recesso 
judiciário.

A Justiça Eleitoral iniciou o ca-
dastramento biométrico em 2008, e 
já colheu as impressões digitais de 
119.717.190 eleitores, que estariam 
aptos a votar pelo novo sistema. O 

TSE planeja cadastrar todos o elei-
torado de mais de 150,5 milhões de 
pessoas até 2022.

O cadastramento biométrico é 
obrigatório. O eleitor que não com-
parecer ao cartório eleitoral para a 
revisão cadastral pode ter o título 
cancelado e fi cará inapto a votar, ca-
so perca o prazo estipulado pela Jus-
tiça Eleitoral para cada município. 

Neste ano, porém, devido à pan-

demia, o TSE suspendeu o cancela-
mento de 2,5 milhões de documen-
tos.

Ainda em virtude da pande-
mia, o Congresso Nacional promul-
gou há duas semanas uma emenda 
à Constituição que adiou o primeiro 
turno das eleições municipais de 4 
de outubro para 15 de novembro. O 
segundo turno foi alterado de 25 de 
outubro para 29 de novembro.

RECESSO JUDICIÁRIO

Segundo o TRE, São Mateus tem 84.191 eleitores aptos 
a votar nas eleições de novembro.

Por
Claudio Caterinque
Repórter

São Mateus – Com o avan-
ço do calendário das eleições mu-
nicipais de novembro, o Cartório 
Eleitoral de São Mateus aguarda-
rá as defi nições do Tribunal Supe-
rior Eleitoral para início dos prepa-
rativos.

Em resposta à Rede TC, a as-
sessoria da Juíza da 21ª Zona Elei-
toral de São Mateus, Aline Moreira 
Tinôco afi rmou que alguns destes 
preparativos incluem a convoca-
ção de mesários e utilização das 
urnas eletrônicas. 

Conforme lembrou, o TSE 
criou um grupo de trabalho pa-
ra estabelecer essas defi nições, 
e que assim que o trabalho es-
tiver concluído, “será dada am-
pla divulgação ao que for deter-
minado”.

Ainda de acordo com a assesso-

ria da Juíza Eleitoral, “o Tribunal 
Regional Eleitoral do Espírito San-
to tem seguido todas as orientações 
e diretrizes estabelecidas pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral para ga-
rantir que as eleições municipais 
sejam realizadas com toda a segu-
rança e tranquilidade”.

E destaca que uma das primei-
ras medidas foi a mudança da da-
ta do primeiro e segundo turno de 
votação, aprovada pelo Congresso 
Nacional, para novembro.

ELEITORADO
MATEENSE 
A Juíza Aline Tinôco afi rmou 

que o eleitorado de São Mateus re-
visado ainda não foi apresentado 
pelo TSE, o que deve ocorrer no 
mês de agosto. A última estatísti-
ca válida do TRE, atualizada nes-
ta quarta-feira (15), indica que São 
Mateus tem 84.191 eleitores aptos 
a votar nas eleições de novembro.

Um fator que pesou para excluir a biometria é que o leitor de impressões digitais 
não pode ser higienizado com frequência, a cada utilização.

ABr/Divulgação

Arquivo TC Digital

Michelle Cremasco/Divulgação
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Norte do ES tem 2ª morte
em pedreira em dois dias

Homem assalta mulher com
faca de mesa e é preso pela PM

EMPRESA DIZ QUE LAMENTA ÓBITO E QUE REVISARÁ TODOS OS
PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E TREINAMENTOS DE TRABALHO

Crack e maconha
apreendidos com

jovem nos Villages

Acusado de matar
mulher é preso em

Boa Esperança

Comerciante
baleado em

assalto a padaria

Flagrado ensinando
menor a pilotar com

moto roubada

Por
Claudio Caterinque
Repórteres

Nova Venécia – O traba-
lhador Aziel Betzel, 33 anos, é 
mais um trabalhador que per-
de a vida em acidente em uma 
frente de extração de rochas or-
namentais no norte capixaba. 
Ela era funcionário da empresa 
Monte Douro e atuava numa pe-
dreira em São Gonçalo, zona ru-
ral de Nova Venécia.

O Corpo de Bombeiros re-
gistra o chamado para atendi-
mento da ocorrência às 23h43 
de terça-feira (14). Uma equipe 
de Barra de São Francisco fez o 
atendimento. De acordo com a 
corporação, um pedaço de blo-
co de granito desprendeu-se e 
caiu sobre a vítima.

Este foi o segundo aciden-
te fatal nesta semana. O pri-
meiro ocorreu na segunda-feira 
(13), em Itaperuna, zona rural 
de Barra de São Francisco, nu-
ma frente de extração do Gru-
po Guidoni, provocando a mor-
te de Jeeam Lucindo Caseli, de 
31 anos, e ferimentos graves em 
outros dois trabalhadores.

RESPOSTAS
Em resposta à Rede TC, a 

empresa Monte Douro Minera-
ção, que tem o Grupo Guidoni 
como um dos acionistas, afi r-
mou que “está prestando assis-
tência aos familiares da vítima e 
vai revisar todos os seus proce-
dimentos de Segurança e treina-
mentos de trabalho”.

A empresa detalha ainda que 

Por
Claudio Caterinque
Repórter

São Domingos do Norte 
– O Grupo Guidoni afi rmou 
que está apurando as causas 
do acidente que tirou a vida do 
funcionário da empresa, Jee-
am Lucindo Caseli, ocorrido 
na tarde de segunda-feira, nu-
ma frente de extração de ro-
chas ornamentais em Itaperu-

na, zona rural de Barra de São 
Francisco.

Em resposta à Rede TC, a 
assessoria de imprensa afi r-
mou que “a empresa está pres-
tando toda assistência para 
as vítimas e seus familiares”. 
Afi rma também que “a Guido-
ni lamenta profundamente o 
ocorrido e reitera a preocupa-
ção com a saúde e segurança 
de seus colaboradores”.

Grupo Guidoni afirma
que está apurando

causas do acidente em
Barra de São Francisco

Por
Wellington Prado
Repórter

 
São Mateus – A Polícia Mi-

litar conseguiu recuperar um te-
lefone celular e uma bolsa com 
documentos roubados de uma 
mulher na manhã desta quarta-
feira (15) na Avenida Mateus 
Cunha Fundão, no Bairro Boa 
Vista. O acusado foi detido no 
Centro de São Mateus armado 
com uma faca de mesa.

De acordo com a PM, os mi-
litares receberam informações 
de que a vítima fazia o acompa-
nhamento do assaltante em di-
reção ao Centro e iniciaram a 
busca pelo criminoso. O rapaz, 
de 18 anos, foi encontrado com 
os pertences da vítima e o talher 
usado para intimidar a mulher 
durante o assalto.

MOTO 
RECUPERADA 
A Polícia Militar recupe-

rou uma moto roubada que es-
tava abandonada no campo de 
futebol da Avenida Cricaré, no 
Bairro Cacique. De acordo com 
a assessoria do Batalhão de São 
Mateus, o veículo Yamaha Fac-
tor foi furtado na noite de do-
mingo (12), no Centro. A PM 
detalha que a moto foi localiza-
da após denúncias anônimas.

as causas do acidente de terça-
feira ainda estão sendo apuradas. 

“O Grupo Guidoni, como um 
dos acionistas da Monte Douro, 
lamenta profundamente a mor-
te de Aziel Betzel em decorrên-
cia de acidente ocorrido na noite 
desta terça-feira (14), e se soli-
dariza com a família da vítima. 
Aziel foi socorrido imediata-
mente, mas não resistiu e foi a 
óbito”.

O Grupo Guidoni afi rmou 
ainda que, em relação aos pro-
tocolos de segurança, a empre-
sa é “reconhecida como uma das 
mais importantes companhias do 
setor de extração de rochas orna-
mentais” e que “trabalha incan-
savelmente para aumentar a se-
gurança do segmento como um 
todo”.

Segundo acidente da semana aconteceu numa pedreira em São Gonçalo, zona rural de Nova Venécia.

A PM recuperou os pertences roubados da vítima. A moto foi recuperada 
no Bairro Cacique.

Além das drogas, foram apreendidos dois rádios comunicadores 
durante a ação policial.
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Jaguaré – Um rapaz de 22 anos 
foi ensinar uma adolescente de 15 
anos a pilotar uma moto, terça-feira 
(14), em Fátima, zona rural de Ja-
guaré. A Polícia Militar fl agrou a 
ação e durante a abordagem desco-
briu que o veículo, uma Honda CG 
vermelha, era roubada. Os dois fo-
ram encaminhados para a 18ª Dele-
gacia Regional de Polícia Civil de 
São Mateus.

Os policiais realizavam patru-
lhamento na zona rural de Jagua-
ré, quando perceberam que o rapaz 
tinha entregado a direção da moto 
para a menor de idade, com intuito 
de ela aprender a pilotar o veículo.

Após constatarem a restrição, 
os militares perguntaram ao jo-
vem sobre a procedência da moto. 
De acordo com a PM, o abordado 
alegou que comprou o veículo por 
R$ 2.500 de um homem da Bahia, 
que trabalhou com ele na colheita 
de café.
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Pedro Canário – Além de ter a 
padaria assaltada, um comerciante 
foi baleado por um criminoso no fi m 
da tarde de terça-feira (14), em Cris-
tal do Norte, zona rural de Pedro Ca-
nário. Para a polícia, a vítima relatou 
que os dois bandidos que o ataca-
ram levaram o carro dele, um Voyage 
branco, placa QOI-6A59.

De acordo com o Batalhão de 
São Mateus, testemunhas disseram 
que o comerciante foi encaminha-
do para o hospital de Pedro Canário, 

de onde foi transferido para o Hospi-
tal Roberto Silvares, em São Mateus.

A PM acrescenta que os milita-
res obtiveram a informação, na uni-
dade hospitalar de Pedro Canário, de 
que a vítima foi atingida na região do 
ombro.

A Polícia Militar descreve ainda 
que os criminosos saíram de Cris-
tal do Norte em direção a Montanha. 
As forças policiais da tríplice divi-
sa –Espírito Santo, Minas Gerais e 
Bahia– foram alertados, mas nem o 
veículo ou os suspeitos foram loca-
lizados até o fechamento do boletim 
de ocorrência.

Nova Venécia – Acusado de 
ter assassinado uma mulher, um 
homem foi preso na manhã dessa 
quarta-feira (15) em Boa Esperan-
ça por policiais militares do Bata-
lhão de Nova Venécia em conjunto 
com a Polícia Civil.

De acordo com a PM, a víti-
ma, de 34 anos, estava desapare-
cida desde domingo (12) e foi en-
contrada sem vida com sinais de 
violência em um terreno baldio na 
Cidade.

Durante levantamentos, os po-
liciais descobriram que o acusado, 
de 47 anos, foi um dos últimos a 
estar com a vítima no dia do fato. 

Ao ser localizado, ele confessou a 
autoria do crime.

O homem foi detido por homi-
cídio e ocultação de cadáver e en-
caminhado ao plantão policial do 
Município.

Comandante do Batalhão de No-
va Venécia, o tenente-coronel Ma-
rio Marcelo Dal Col afi rmou que a 
detenção “ocorreu em virtude da in-
tegração entre as forças policiais na 
região”. Ele frisou que o apoio dos 
militares do Departamento Policial 
Militar de Boa Esperança, “bem co-
mo dos policiais civis da região foi 
determinante para que conseguísse-
mos realizar essa detenção”.
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São Mateus – A Polícia Mili-
tar apreendeu um jovem suspeito de 
tráfi co, pedras de crack, buchas de 
maconha e dois rádios comunicado-
res na manhã dessa quarta-feira (15) 
na Rua 2 do Condomínio Villages, 
Bairro Litorâneo.

O jovem, de 17 anos, foi encami-
nhado para a 18ª Delegacia Regio-
nal de Polícia Civil. De acordo com 
a assessoria do Batalhão de São Ma-
teus, os policiais viram o rapaz de-
fronte a uma residência durante o 

patrulhamento pelo bairro. Ao per-
ceber a presença da viatura, ele fu-
giu, mas foi abordado após cerco da 
PM.

Ainda de acordo com os mili-
tares, foi encontrado com o rapaz 
um rádio comunicador, 12 pedras 
de crack e oito buchas de maconha, 
além de uma chave.

Para a polícia, o jovem disse que 
usava a casa para guardar drogas. 
Durante as buscas, os militares lo-
calizaram outro rádio comunicador, 
um carregador de rádio, mais 12 pe-
dras de crack, 23 buchas de maco-
nha e R$ 95 em espécie.

Divulgação

Fotos do Batalhão de São Mateus/Divulgação PM/Divulgação
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LOIRAS, MORENAS E NEGRAS
Atenção: loiras, morenas e negras devem optar 

por visuais diferentes, pois cada tom de pele pe-
de uma cor. Loiras devem escolher o coral para lá-
bios e bochechas, enquanto que as morenas a cor 
rosa, e as negras a cor vinho. Entretanto, pode ha-
ver equilíbrio nas três cores, uma para cada tom 
de pele. A combinação do delineador metalizado 
para os olhos, push, gloss com cor, para dar efeito 
dos lábios volumosos, e a linha de pigmento para 
os olhos garantem o efeito glamour para a balada.

VISÃO
As pessoas, de maneira geral, costumam rela-

cionar problemas relativos a saúde ocular com do-
enças como catarata, glaucoma e conjuntivite, mas 
ignoram o fato de que o estilo de vida ou doenças 
em outros órgãos pode infl uir diretamente na qua-
lidade da visão.

A Musa do Verão TC Hanaynna Schmitz comemora 
aniversário hoje, 16 de julho. Felicidades!

CONTATO
Informações para a coluna:
E-mail: juliocaran@uol.com.br
Instagram: @juliocaran

CLARISSA
Parabéns para a promo-

tora de Justiça Clarissa Du-
rão, aniversariante de hoje, 
16 de julho. A ela, votos de 
muitas felicidades e anos 
de vida. Feliz aniversário 
Doutora Clarissa!Marianna Siqueira da Silva comemora 9 aninhos 

hoje, 16 de julho. Muitas alegrias!

Amanhã, 17 de julho, é dia de comemorar o 
aniversário do simpático e carismático Rafael 
Tchalle Paxtrana. Parabéns!

MAQUIAGEM
Dicas que chegam à Coluna sustentam que, 

neste Inverno, a maquiagem está com visual mar-
cante, embalada por cores fortes que tendem a 
aquecer o frio. Vermelho forte, laranja, dourado e 
violeta despontam com força total. Os tons de pre-
to e violeta estão com tudo na noite. Já no traba-
lho, você poderá usar os tons bege e marrom, que 
são mais neutros. Para ocasiões especiais, delinea-
dores em tons diferentes. Abuse dos vibrantes. 

Fotos de divulgação

Os noivos Eduardo de Freitas Morais e Damares 
Calixto da Vitória, com os pais dela, Aldina e 
Elço, no dia do noivado, 5 de julho, e também do 
aniversário da noiva. Parabéns em dobro!
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