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FONTE: CLIMATEMPO

23° 34°
Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde. À noite o tempo fica 
aberto.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

BRASÍLIA – O paga-
mento dos tributos federais 
do Simples Nacional foi 
prorrogado. Desta forma, o 
acerto referente aos meses 
de março, abril e maio deste 
ano cou postergado para 
outubro, novembro e de-
zembro, respectivamente. 
Essa é uma das iniciativas 
do Ministério da Econo-
mia, feita com a colabora-
ção do Sebrae.

“O Sebrae está atuando 
junto ao governo para mini-
mizar a crise do coronaví-
rus. Estamos atentos as pro-
videncias imediatas que 
precisam ter tomadas”, ar-
mou o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, nesta 
sexta (20).

Os períodos de apuração 
são mantidos - março, abril 
e maio de 2020. Os tributos 
estaduais e municipais, até 
o momento, não foram con-
templados. O Comitê Ges-
tor do Simples Nacional 
iniciou nova votação pedin-

A prorrogação vai bene-
ciar 4,9 milhões de empre-
sas optantes pelo Simples 
Nacional, bem como 9,8 
milhões de Microempreen-
dedores Individuais, num 
volume total aproximado 
de R$ 23 bilhões. É uma 
medida fundamental para 
garantir o funcionamento 
dos pequenos negócios e 
manter os empregos nas 
suas unidades em todo o 
país.

PINHEIROS – A Prefei-
tura de Pinheiros, Região 
Norte do Espírito Santo, co-
municou o adiamento da 
tradicional Festa da Carne 
de Sol. A medida foi adotada 
após novos casos de conta-
minação por coronavírus 
serem conrmados no Esta-
do.

O evento, que celebra os 
56 anos de emancipação polí-
tica do município, acontece-
ria entre os dias 17 e 19 de 
abril deste ano. No entanto, 

O adiamento do prazo 
havia sido requerido pelo 
deputado federal Glaustin 
Fokus (PSC-GO) na últi-
ma sexta-feira (13), devido 
à pandemia do Covid-19 
declarada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) que avança no País, 
e considerando as restri-
ções de atendimento ado-
tadas por diversos órgãos 
em virtude da situação ex-
cepcional.

BRASÍLIA – A pande-
mia do coronavírus colo-
cou freio nas movimenta-
ções da classe política no 
Espírito Santo, que já esta-
va em campo há meses pa-
ra delimitar território e 
aproveitar a abertura da 
janela partidária para tro-
car de legenda. Mas, ao 
contrário de outros órgãos, 
que têm anunciado mudan-
ças nos serviços, o Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE) não poderá alterar o 
calendário das disputas 
municipais deste ano. O 
órgão decidiu por unani-
midade conrmar o dia 4 
de abril como data limite 
para a liação partidária de 
quem pretende concorrer 
no pleito. 

A alegação do TSE é que 
o calendário eleitoral está 
previsto na Lei das Elei-
ções (9.504/1997) e que a 
Justiça Eleitoral não tem o 
poder de alterar as datas, 
sendo o prazo para liação 
partidária “insuscetível de 
ser afastado”, como ar-
mou a presidente da Corte 
Eleitoral, ministra Rosa 
Weber. Ela lembrou que a 
legislação determina que o 
candidato deverá possuir 
domicílio eleitoral na res-
pectiva circunscrição pelo 

TSE NÃO PODE ALTERAR CALENDÁRIO
DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DESTE ANO

Apesar da pandemia do coronavírus, prazo de filiação partidária está mantido para o 
dia 4 de abril.

prazo de seis meses e estar 
com a liação deferida pelo 
partido pelo mesmo prazo.

Segundo Rosa Weber, 
para garantir o cumpri-
mento do prazo, os própri-
os partidos podem adotar 
meios alternativos que as-
segurem a liação partidá-
ria, como o recebimento de 
documentos on-line.

Qualquer modicação 
nas datas eleitorais, em de-
corrência da pandemia, 
somente com aprovação 
no Congresso Nacional. 
“Esses prazos não estão à 
disposição do TSE, eles 
constam da legislação fede-
ral”, declarou à Agência 
Brasil o ministro Luís Ro-
berto Barroso, que assume 

o comando do Tribunal em 
19 de maio.  A Justiça Elei-
toral também não trabalha 
ainda com um eventual 
adiamento da disputa, que 
tem o primeiro turno mar-
cado para dia 4 de outubro.

No Espírito Santo, estão 
suspensas as sessões ordi-
nárias e expediente na 
Assembleia Legislativa e 
em algumas câmaras de 
vereadores, além de terem 
sido publicadas medidas 

de isolamento, restrições 
de reuniões e aglomera-
ções, interrompendo os 
processos em andamento 
por lideranças e parlamen-
tares que articulam seus 
palanques. Os legislativos 
se consolidavam, até en-
tão, como o principal palco 
de embates entre pré-
candidatos e termômetro 
para as disputas municipa-
is, que têm reexos nas 
eleições de 2022. 

Pinheiros decide
adiar Festa da
Carne de Sol

O evento aconteceria entre os dias 17 e 19 de abril. 
Uma nova data deve ser definida em breve.

“No intuito de priorizar e 
proteger a saúde e o bem-
estar da população pinhei-
rense, o adiamento do even-
to faz parte de uma série de 
medidas de prevenção que 
estão sendo estudadas e se-
rão em breve anunciadas 
para aplicação em todas as 
áreas do município”, reforça 
o comunicado.

uma nova data deve ser de-
nida em breve e a programa-
ção do evento que já foi 
anunciada será mantida.

Pagamento dos tributos
federais do Simples
Nacional já está valendo

do a aprovação de Estados e 
Municípios para a inclusão 
do ICMS e do ISS nessa 
prorrogação. Por enquanto, 
orienta-se as empresas que 
em abril, quando forem fei-
tos os cálculos dos valores 
devidos em março, utilizem 
uma guia avulsa para paga-
mento dos tributos de 
ICMS e ISS, excluindo os 
de competência federal 
(IRPJ, IPI, CSLL, PIS, 
COFINS e CPP). O mesmo 
entendimento se estende ao 
Microempreendedor Indi-
vidual (MEI), optante do 
Simples Nacional. Terá o 
diferimento da Contribui-
ção Previdenciária, não con-
templando o ISS ou ICMS.

Os efeitos desta medida 
são aplicáveis apenas às 
contribuições correntes, 
não se estendendo a parce-
lamentos. As informações 
completas estão na Resolu-
ção nº 152, de 18 de marços 
de 2020.

Os tributos federais rela-
tivos ao Simples de mar-
ço, abril e maio ganha-
ram um prazo maior de 
seis meses para paga-
mento.
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A nova medida anuncia-
da por Casagrande se asse-
melha com a adotada por 

VITÓRIA – O gover-
nador Renato Casagrande 
(PSB) determinou na tarde 
desta sexta-feira (20) que 
o fechamento de comérci-
os não essenciais em todo 
o Espírito Santo para evi-
tar a propagação do novo 
coronavírus. A medida 
tem validade de 15 dias, a 
partir deste sábado.

Ficam permitidos ape-
nas a abertura de estabele-
cimentos considerados 
essenciais, que são farmá-
cias, supermercados, pada-
rias, alimentação e cuida-
dos com animais, postos 
de combustível, lojas de 
conveniência e feiras li-
vres. 

Até quinta-feira (19), 
eram 13 casos conrma-
dos no Espírito Santo.

Já restaurantes e lan-
chonetes só poderão fun-
cionar até às 16 horas. A 
medida é mais uma das 
anunciadas pelo governo 
para evitar o contágio e 
propagação da Covid-19 
no Estado. 

COVID-19: CASAGRANDE DETERMINA
FECHAMENTO DO COMÉRCIO NO ES
Medida foi anun-
ciada em redes so-
ciais e tem vali-
dade de 15 dias, a 
partir deste sába-
do (21). Serviços 
essenciais estão 
mantidos

VITÓRIA – A Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo 
(Ales) vai suspender, a partir 
da próxima segunda-feira 
(23), por tempo indetermina-
do, o expediente presencial de 
deputados e servidores. A me-
dida, adotada pelo presidente 
do parlamento estadual, depu-
tado Erick Musso, foi tomada 
diante da crescente do número 
de casos investigados, além 
dos 13 casos já conrmados 
da Covid-19 no Estado. A me-
dida de suspensão do expedi-
ente presencial segue orienta-
ção do Ministério da Saúde 
em manter as pessoas em ca-
sa, em isolamento social, para 
evitar a contaminação e pro-
pagação do vírus. O ato sus-
pendendo as atividades pre-
sencias da Assembleia Legis-
lativa capixaba será publicado 
na edição do Diário do Poder 
Legislativo desta sexta-feira 
(20).

“Neste momento crítico 
precisamos ser responsáveis. 
Outros países já erraram e 

Já visível a diminuição do movimento nas ruas do Centro de São Mateus.

Nesta semana, Casa-

outros Estados, como São 
Paulo e Rio de Janeiro. 
Isso porque mesmo com 
as orientações e pedidos 
para as pessoas carem 
em casa, muitos ainda in-
sistem a sair e frequentar 
espaços com aglomera-
ções. 

grande já havia anunciado 
outras medidas para o setor 
do comércio, como a de-
terminação de fechamento 
de shoppings centers por 
15 dias e de academias de 
ginástica por 30 dias. 

A determinação foi pu-
blicada nas redes sociais 
do governador:

Banestes anuncia
uma nova linha de
Microcrédito Emergencial
em atenção à pandemia

SÃO MATEUS – Con-
siderando os possíveis im-
pactos na economia do Espí-
rito Santo, provenientes da 
pandemia do Covid-19, o 
Banestes anuncia o lança-
mento de mais uma linha de 
crédito especial em apoio às 
empresas que já sofreram 
ou sofrerão impactos em 
suas atividades: o Micro-
crédito Emergencial, ope-
rado pelo Programa Nosso-
crédito.

A nova linha de crédito 
estará em vigor para contra-
tação, a partir da próxima 
segunda-feira (23), com 
taxas a partir de 0,65% ao 
mês. Para o produto, tam-
bém estará em vigor a ca-
rência de até seis meses pa-
ra o pagamento da primeira 
parcela, a partir da data de 
contratação. O prazo máxi-
mo para parcelamento é de 
36 meses.

Os contratos poderão vari-
ar de R$ 200 a R$ 20 mil. 
Conforme explica o diretor 
de Negócios e Recuperação 
de Ativos do Banestes, Mar-
cos Vinícius Nunes Montes, 

“o grande diferencial da linha 
de microcrédito é que atende 
ao empreendedor de menor 
porte, por isso a disponibili-
zação de crédito a partir de 
R$ 200. O principal diferen-
cial é que, por meio dessa 
linha emergencial, nós pode-
remos dar suporte ao infor-
mal, que não possui renda 
comprovada. A nova medida 
tem como objetivo, portanto, 
contribuir com a manutenção 
da capacidade nanceira dos 
microempreendedores atingi-
dos e aliviar as contas até que 
o pico da pandemia seja supe-
rado”.

Os clientes terão à dispo-
sição atendimento persona-
lizado da equipe do Banco e 
da rede de agentes de crédito 
do Programa Nossocrédito, 
podendo tirar dúvidas sobre 
a contratação pelos canais 
de atendimento do Banestes, 
que, neste cenário, são pre-
ferencialmente contatos via 
telefones da rede de agênci-
as e SAC (0800 727 0474). 
Todos os números estão dis-
poníveis em banestes.-
com.br.

Operado pelo Programa Nossocrédito, a linha de 
crédito estará em vigor a partir do próximo dia 23, 
com taxas a partir de 0,65% ao mês.

ASSEMBLEIA SUSPENDE ATIVIDADES
PRESENCIAIS POR CAUSA DA PANDEMIA

precisamos aprender com es-
ses tristes erros. Precisamos 
cuidar para evitar o contágio 
agora para que o problema 
não seja ainda maior, por isso 
tomamos essa medida”, sali-
entou o presidente da Assem-
bleia, que garantiu que os tra-
balhos da Casa seguirão de 
forma remota. “Nossa direto-
ria de Tecnologia desenvol-
veu um sistema de trabalho 
via nuvem de dados e está ori-
entando e treinando os servi-
dores, de forma remota, para o 
uso dela. As sessões extraor-
dinárias que por ventura pre-
cisarem ocorrer também serão 
feitas à distância”, concluiu 
Musso. 

Ao todo, a Secretaria de 
Estado de Saúde (Sesa), no 
boletim divulgado na noite da 
última quinta-feira, noticou 
488 casos suspeitos e o Go-
verno já adotou medidas co-
mo fechamento de estabeleci-
mentos comerciais, restrições 
de acesso aos bancos, além do 
revezamento de servidores 

fora dos grupos de risco para 
diminuir a mobilidade e de-
manda por serviços. 

Publicação – De acordo 
com o documento, o plenário 
poderá se reunir excepcional-
mente, por convocação do 
presidente, para a deliberação 
de matérias que exijam o pro-
nunciamento urgente do Po-
der Legislativo ou que possu-
am elevada importância para 
o Estado e seus cidadãos.

Os servidores realizarão 
atividades na modalidade 
home ofce, mediante utili-
zação de e-mail, do Ales Digi-
tal, do sistema remoto de aces-
so aos arquivos eletrônicos da 
Assembleia, bem como de 
qualquer outro meio apto pa-
ra consecução de atividades 

Já uma previsão assinada 
pela Federação do Estado do 
Espírito Santo (Findes), mos-
tra que o pico de casos noti-
cados do novo coronavírus 
será nos últimos dez dias de 
abril e só depois, então, come-
çará a declinar. 

inerentes às suas respectivas 
atribuições. Ainda de acordo 
com a normativa, a interrup-
ção dos trabalhos legislativos 
poderá ser suprida, se neces-
sário, com sessões extraordi-
nárias.

Acesso remoto – Desde o 
último dia 18, a Assembleia já 
havia adotado a opção do aces-
so remoto dos servidores, via 
computador pessoal ou mobi-
le, dos arquivos de seus com-
putadores institucionais que 
estão interligados em rede. 

A Diretoria de Tecnologia 
da Informação cará, ainda, 
incumbida de disponibilizar 
sistema apto para discussão e 
votação remota de matérias 
sujeitas a apreciação do Ple-
nário, em caráter de urgência, 
para o caso de necessidade.

Com essa medida, os servi-
dores, principalmente os que 
estão nos grupos de risco, já 
estão aptos a ter acesso a esses 
arquivos de qualquer lugar, 
sem prejudicar a produtivida-
de do trabalho legislativo.

Governo limita para 50
o número de pessoas em
cultos nas igrejas
evangélicas do ES

Para a reunião desta sexta-
feira (20), foram convidados 
representantes da Convenção 
Geral das Assembleias de 

VITÓRIA – A decisão 
foi tomada em uma reunião 
realizada nesta sexta-feira 
(20) entre o governador e 
líderes de igrejas evangéli-
cas. Na próxima segunda-
feira (23), haverá um novo 
encontro com representante 
de outras instituições e deno-
minações

O governo do Espírito 
Santo limitou, na manhã des-
ta sexta-feira (20), o número 
de pessoas em cultos nas igre-
jas evangélicas para 50. A 
decisão foi tomada em uma 
reunião do governador do 
Estado, Renato Casagrande, 
com líderes de igrejas protes-
tantes. A decisão é uma medi-
da de prevenção à contami-
nação ao Novo Coronavírus. 
Na próxima segunda-feira 
(23), haverá uma novo en-
contro com representantes de 
outras instituições e denomi-
nações. 

Deus no Brasil (CGADB), da 
Convenção da Assembleia de 
Deus no Brasil (CADB), 
Associação de Pastores de 
Vitoria, Associação de Pasto-
res da Serra, Associação de 
Pastores de Vila Velha, Fó-
rum Evangélico, Convenção 
Batista, Representante do 
M12 e representantes da Con-
venção Estadual dos Minis-
tros das Assembleias de Deus 
Ministério de Madureira no 
Espírito Santo (Conemad-
ES). 

A limitação é vista como 
válida pelo pastor Augusto 
Cesar, mais conhecido como 
pastor Guto,  presidente no 
ministério da Igreja Batista 
da Família no Estado. "Esta-
mos vivendo um momento 
difícil e preocupante. Os cul-
tos contarão com um número 
menor de éis, mas eu, como 
pastor, estarei sempre na igre-
ja para atender quem preci-
sar. Se alguém precisar de um 
aconselhamento, de uma ora-
ção, os pastores poderão aju-
dar", disse ele.
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SÃO MATEUS – Uma 
denúncia anônima levou 
policiais da 1ª Companhia 
do 13º Batalhão da Polícia 
Militar de São Mateus a 
agrar  um caminhão 
transportando gasolina de 
forma irregular.

A abordagem aconte-
ceu no bairro Litorâneo 
logo depois que o motoris-
ta descarregou o cami-
nhão.

SÃO MATEUS – A Vola-
re, empresa do grupo Mar-
copolo,  anunciou nesta 
quinta-feira (19) que vai dar 
férias coletivas para os mais 
de 500 funcionários que tra-
balham na unidade de São 
Mateus, no Norte do ES. A 
empresa de fabricação de 
veículos não é a primeira 
empresa do Estado a adotar 
a medida como precaução à 
disseminação do  coronaví-
rus (Covid-19).

O comunicado foi feito ao 

MARCOPOLO E RANDOM ANUNCIAM
FÉRIAS COLETIVAS PARA FUNCIONÁRIOS

Empresa de fabricação de veículos instalada em São Mateus, no Norte capixaba, anunciou a medida aos acionis-
tas nesta quinta-feira (19)

A Randon, sediada em 
Linhares, também já optou 

mercado  e segundo o texto, 
a partir da próxima segunda-
feira (23), todas as unidades 
localizadas no Brasil terão 
férias coletivas com duração 
de 20 dias. A medida foi to-
mada em atenção às ações 
de prevenção e combate ao 
Covid-19. Ainda segundo a 
empresa, informações adici-
onais serão compartilhadas 
quando houver necessidade 
e/ou mudança de cenário.

por adotar regime de férias 
seletivas e/ou coletivas – 
podendo variar conforme a 
unidade de negócio e a re-
gião em que está localizada 
– porém, com data de início 
a ser denida nos próximos 
dias. Além disso, essas uni-
dades que estiverem em féri-
as seletivas ampliarão o uso 
de  home ofce, para ter o 
mínimo necessário de pro-
ssionais no mesmo ambi-
ente de trabalho. Os deta-
lhes desta decisão serão co-

“ A M a r c o p o l o  e  a s 
Empresas Randon enten-
dem que o momento é de 
cuidado e comprometimen-
to com a saúde e o bem-estar 
de seus colaboradores, fami-
liares e das comunidades em 
que estão presentes, além de 
ter o compromisso de fazer o 
possível para que se mante-
nha a sustentabilidade eco-
nômica local e global”, ex-
plicou no comunicado. 

municados nos próximos 
dias. 

SÃO MATEUS – Poli-
ciais Militares consegui-
ram recuperar dois veícu-
los tipo camionete, em 
Pedro Canário e detive-
ram três integrantes de 
uma possível quadrilha 
especializada em roubo 
de veículos que atua no 
Norte do ES e Sul da BA.

Após denúncia via 
190, militares se desloca-
ram ao distrito de Taqua-
ra, zona rural de Pedro 
Canário, para averiguar 
sobre dois veículos que 
estariam escondidos em 

Polícia Militar
recupera duas
camionetes S10 e
prende criminosos

meio ao canavial e que 
tinham sido roubados no 
balneário de Guriri no últi-
mo sábado (14).

Após realizar busca nas 
redondezas, dois homens 
foram presos após tenta-
rem fugir quando avista-
ram a viatura. Pressiona-
dos e de posse de chaves 
veiculares, os homens con-
rmaram o roubo e relata-
ram que iriam entregar os 
carros a uma quadrilha no 
Estado da Bahia. Um ou-
tro homem conseguiu fu-
gir durante a ação. 

Os dois envolvidos e uma mulher foram conduzidos 
ao DPJ de São Mateus.

Policiais
apreendem
caminhão
transportando
gasolina irregular

Identicado pelas inici-
ais J, C.R., 73 anos, o moto-
rista acabou sendo condu-
zido para a Delegacia da 
Polícia Civil já que em seu 
poder foi apreendida uma 
garrucha calibre 36 e muni-
ções intactas de arma cali-
bre 38.

Para despistar a scali-
zação, o caminhão estava 
com a placa adulterada e 
inelegível.

SÃO MATEUS – O pro-
jeto visa proporcionar às 
famílias que vivenciam con-
itos judiciais um espaço de 
reexão. Esta foi a primeira 
ocina realizada com crian-
ças e adolescentes.

A juíza Aline Moreira 
Souza Tinôco contou que 

A Comarca de São Mate-
us, em parceria com a Facul-
dade Vale do Cricaré (FVC), 
realizou a 1ª ocina de pa-
rentalidade de 2020, um pro-
jeto que visa proporcionar às 
famílias que vivenciam con-
itos judiciais um espaço de 
reexão sobre o exercício da 
paternidade e maternidade. 
Ao todo, 46 adultos, 13 cri-
anças e 09 adolescentes par-
ticiparam do encontro.

COMARCA DE SÃO MATEUS PROMOVE
PRIMEIRA OFICINA DE PARENTALIDADE DE 2020

O projeto visa proporcionar às famílias que vivenciam 
conflitos judiciais um espaço de reflexão sobre o 
exercício da paternidade e maternidade. 

essa foi a primeira ocina 
realizada com crianças e 
adolescentes e o retorno dos 
facilitadores foi positivo. 
Dessa forma, a ideia é que as 
ocinas, que já eram ofere-
cidas para os pais desde o 
segundo semestre de 2018, 
sejam realizadas com pais e 
lhos, mensalmente, duran-
te todo o ano de 2020.

A ocina também preten-
de prevenir a alienação pa-
rental, na medida em que 
procura conscientizar os 
participantes dos danos ad-
vindos de tal prática. Por 
m, o projeto pretende cons-
cientizar os pais da impor-
tância da presença de ambos 
na vida dos lhos e dos male-
fícios que a perda parental 
lhes ocasiona.

A proposta do projeto é 
apoiar essas famílias, aju-
dando-as a entenderem o 
que ocorre com crianças e 
adolescentes após a separa-
ção e, a partir disso, se orga-
nizarem para colocarem em 
prática mudanças ecientes 
para o bom entendimento 
familiar, buscando o menor 
dano emocional aos envol-
vidos.
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O evento aconteceria entre os dias 17 e 19 de abril. Uma nova data deve ser denida em breve

A Prefeitura de Pinheiros, Região Norte do Espírito Santo, comunicou o adiamento da tradicional Festa da Carne de 
Sol. A medida foi adotada após novos casos de contaminação por coronavírus serem conrmados no Estado.

O evento, que celebra os 56 anos de emancipação política do município, aconteceria entre os dias 17 e 19 de abril deste 
ano. No entanto, uma nova data deve ser denida em breve e a programação do evento que já foi anunciada será manti-
da.

Pinheiros decide adiar Festa da Carne de Sol

“No intuito de priorizar e proteger a saúde e o bem-estar da população pinheirense, o adiamento do evento faz parte de 
uma série de medidas de prevenção que estão sendo estudadas e serão em breve anunciadas para aplicação em todas as 
áreas do município”, reforça o comunicado.

PROTEGENDO A 
POPULAÇÃO

SÃO MATEUS – Para 
dar mais agilidade e garantir 
as bases legais para o Muni-
cípio adotar mais medidas 
no combate ao Coronavírus 
(Covid-19), o Prefeito de 
São Mateus, Daniel Santa-
na, decretou Situação de 
Emergência em Saúde Pú-
b l i c a  ( D e c r e t o 
11.353/2020), na tarde desta 
terça-feira (18).

O chefe do Executivo ma-
teense considerou as ações 
nesse sentido da Organiza-
ção Mundial de Saúde 
(OMS), do Ministério da 
Saúde e do Governo do Esta-
do, e o quadro sério da pan-
demia de Coronavírus no 
mundo, tendo especial aten-
ção aos casos já conrmados 
no Espírito Santo, sendo um 
deles no município vizinho 
de Linhares.

Para o enfrentamento da 
emergência de saúde decor-
rente do Coronavírus, pode-
rão ser adotadas as seguintes 
medidas: isolamento, qua-
rentena, exames médicos, 
testes laboratoriais, coleta 
de amostras clínicas, vaci-
nação e outras medidas pro-
láticas, tratamentos médi-
cos especícos e campanha 
de comunicação para utili-
dade pública.

Nos casos de recusa à rea-
lização dos procedimentos 

As medidas sanitárias 
denidas no Decreto visam 
a proteção da coletividade e, 
quando implementadas, “de-
verão garantir o pleno respe-
ito à integridade e dignidade 
das pessoas, famílias e comu-
nidade”. 

SÃO MATEUS DECRETA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA PARA COMBATER COVID-19

As medidas sanitárias definidas no Decreto visam a 
proteção da coletividade e, quando implementadas.

COMÉRCIO
Os comerciantes e empre-

sários adotarão as medidas 
impostas em Portaria, a ser 
expedida pela Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica 
Municipal com ns de evitar 
a propagação do Coronaví-
rus.

Será considerado abuso 
de poder econômico a eleva-
ção dos preços, sem justa 
causa, dos insumos e servi-
ços relacionados ao enfren-
tamento do Coronavírus.

TRANSPORTE 
PÚBLICO

NÃO AO AUMENTO 
ABUSIVO DE PREÇOS

recomendados no Decreto, 
os órgãos competentes, com 
o objetivo de atender o inte-
resse público e evitar o peri-
go ou risco coletivo, deve-
rão adotar as medidas admi-
nistrativas e judiciais cabí-
veis.

Durante o período de 

MÉDICOS CUBANOS
Ficam convocados todos 

os médicos cubanos que este-
jam no território municipal, 
a se apresentarem no prazo 
de 48 horas, à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, para ns 
de cadastro para posterior 
prestação de serviços.

EXPEDIENTE NA 
PREFEITURA

emergência, as empresas de 
transporte público deverão 
manter e intensicar a frota 
de ônibus, am de se evitar 
aglomeração de pessoas. Os 
ônibus que possuem sistema 
de ventilação unicamente 
por ar condicionado não po-
derão ser utilizados pela em-
presa durante o período de 
emergência.

O expediente nas reparti-
ções públicas do Município 
será interno, cando suspen-
so o acesso e o atendimento 
ao público em geral por tem-
po indeterminado – contudo 
não se estende aos setores da 

ATIVIDADES 
PÚBLICAS, REUNIÕES, 

ETC

Quanto às instituições de 
caráter religioso, caberá aos 
respectivos responsáveis 
adotarem os cuidados neces-
sários quanto à segurança 
dos usuários, como monito-
ramento do uxo de pesso-
as, afastamento dos bancos 
entre si, disponibilização de 
álcool gel, orientação quan-
to ao uso de máscaras para 
quem apresentar qualquer 
sintoma de gripe ou resfria-
do.

Ficam suspensas a reali-
zação de atividades públicas 
e eventos como reuniões, 
assembleias, shows, eventos 
esportivos, feiras livres e 
outros que resultem em aglo-
meração de pessoas. Fica 
suspensa por tempo indeter-
minado a expedição de Alva-
rás para a realização de even-
tos.

IGREJAS

Secretaria de Saúde, Assis-
tência Social e Defesa Soci-
al, cabendo a cada uma das 
Secretarias dispor mediante 
Portaria Interna sobre o fun-
cionamento dos seus seto-
res. 

DENUNCIE
Qualquer pessoa poderá 

registrar reclamações ou 
denúncia acerca do descum-
primento das disposições 
deste Decreto aos canais da 
Ouvidoria Municipal, no 
site da Prefeitura de São Ma-
teus: (CLIQUE AQUI), pelo 
aplicativo SAMAOUVI ou 
pelo telefone celular (27) 
99944-2810.

O ideal é adequar o novo, 
e temporário, estilo de vida 
focando no equilíbrio des-
ses quatro pilares essencia-
is para a saúde e o bem-
estar. Pedrinola explica por-
que isso é tão importante. 
“O conceito do que seria ter 
uma vida saudável não se 
resume apenas à ausência 
de doenças, mas um sentido 
mais global que envolve o 
bem-estar do ser humano. 
Neste momento crítico, a 
sobrecarga de informações, 
juntas ao medo e à sensação 
de impotência, dicultam o 
devido cuidado com o cor-
po e com a mente”.

VITÓRIA – Prof. Dr. 
Filippo Pedrinola, médico e 
criador do protocolo Medi-
cina Estilo de Vida, alerta 
que é preciso manter o cui-
dado com a saúde de forma 
global com a nova rotina 
que estimula comer mais e 
se exercitar menos

Muita gente tem partido 
para o bom humor com a 
situação, e muitos memes 
brincam com o fato de que 
car em quarentena, em 
casa, aumentará a ansieda-
de e, consequentemente, a 
fome. Além disso, a prática 
de atividades físicas, como 
uma simples caminhada e ir 
à academia, estarão dicul-
tadas. O endocrinologista 
Prof. Dr. Filippo Pedrinola 
alerta que, ao descuidar da 
saúde, o Covid-19 não será 
o único problema para se 
preocupar. “A mudança 
brusca no estilo de vida po-
de trazer doenças oportu-
nistas e crônicas, por isso é 
importante o alerta para não 
se descuidar dos quatro pila-
res para uma vida saudável, 
ou seja, alimentação, ativi-
dade física, controle do es-
tresse e espiritualidade”.

Fortalecer o sistema imu-
nológico em um período 
como este é mais do que 
necessário, e uma alimenta-
ção saudável é capaz de 
prevenir e até mesmo rever-
ter doenças. O indicado é 
resistir às tentações e seguir 
uma dieta variada e rica em 
alimentos como frutas, legu-
mes, verduras e grãos, e 
evitando alimentos proces-

ALIMENTAÇÃO

Quarentena exige
cuidados contra
outras doenças
oportunistas da
mudança brusca
de estilo de vida

É possível manter o cor-
po ativo durante um perío-
do de quarentena. Embora a 
carga e intensidade sejam 
amplamente reduzidas, isso 
não é prejudicial e nem fará 
o seu corpo se desacostu-
mar com o que vem execu-
tando até agora nas acade-
mias. A internet possui di-
versos tutoriais sobre como 
se exercitar de forma mode-
rada sem ir a uma academia. 
Além da ajuda em manter o 
peso ideal, a atividade físi-
ca libera substâncias bené-
cas ao cérebro que com-
provadamente diminuem 
os efeitos da ansiedade.

EXERCÍCIOS FÍSICOS

ESPIRITUALIDADE
A espiritualidade tam-

bém deve ser levada em con-
sideração, e isso nada tem a 
ver com crenças pessoais ou 
religião, mas com uma liga-
ção do indivíduo para consi-
go mesmo, com seus famili-
ares, amigos e com o uni-
verso. Meditação, ioga e a 
própria prática Mindful-
ness, citada anteriormente, 
são algumas das atividades 
que oferecem essa ligação 
íntima ao indivíduo

“Nos deixar tomar pelo 
estresse só colabora para 
piorar a situação. É o mo-
mento de pensarmos na nos-
sa saúde e no que podemos 
fazer para ajudar toda a co-
munidade. Cada um fazen-
do sua parte e estando sau-
dável, será a maior colabo-
ração”, diz o endocrinolo-
gista.

sados, com muita gordura e 
açúcar. Além de reforçar o 
sistema imunológico, impe-
de a ingestão de calorias em 
excesso enquanto a pessoa 
está impossibilitada de vol-
tar a sua rotina normal.

Tão importante quando o 
cuidado com a saúde do 
corpo, também é o cuidado 
com a saúde de nossa men-
te. O controle do estresse é 
uma das áreas que mais me-
recem atenção. Uma das 
alternativos para esse pro-
blema é a prática Mindful-
ness.

CONTROLE DO 
ESTRESSE

É possível manter o corpo ativo durante um período 
de quarentena. 

Com extensão de 20,6 qui-
lômetros, a via já está rece-

SÃO MATEUS – Uma 
das regiões turísticas mais 
visitadas do Espírito Santo, 
conhecida pela beleza de seu 
litoral e suas dunas, e com o 
título nacional de “Capital do 
Forró”, a Vila de Itaúnas, em 
Conceição da Barra, está me-
lhorando sua infraestrutura 
com as obras de pavimenta-
ção da Rodovia ES-010.

OBRAS DA ES-010 ENTRE ITAÚNAS X
CONCEIÇÃO DA BARRA EM RITMO ACELERADO

A ciclovia, de aproxima-
damente 7,4 quilômetros de 
extensão, será implantada em 
dois pontos próximos do en-
troncamento da Rodovia ES-
421, sendo uma com 2.280 
metros e outro com 2.080 
metros, e um outro trecho na 
chegada em Itaúnas com 
3.280.

Na parte ambiental, o pro-

bendo a pavimentação asfál-
tica e as equipes também tra-
balham no aterro dos encon-
tros de quatro pontes existen-
tes ao longo do trajeto. Nos 
trechos em que a velocidade é 
reduzida, o revestimento será 
feito com bloquetes de con-
creto. Cada lado da pista terá 
3,5 metros de largura, mais 
1,5 metro de acostamento.

Para o conforto da popula-
ção que utiliza a rodovia se-
rão construídos pontos de 
ônibus com abrigos, ciclovia 
e faixa multiuso nos locais de 
maior movimentação de pe-
destres.

jeto de revitalização da rodo-
via prevê o plantio de 5.101 
mil mudas de árvores nativas 
da Mata Atlântica. Com rela-
ção à rica fauna existente na 
região, serão construídas pas-
sagens subterrâneas, facili-
tando a passagem de animais 

entre os lados da rodovia e 
evitando que sejam atropela-
dos ou causem acidentes.

O valor do investimento é 
de aproximadamente R$ 50 
milhões e a entrega da obra 
está prevista para o nal 
deste ano.

Com extensão de 20,6 quilômetros, a via já está rece-
bendo a pavimentação asfáltica.
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Deniu-se,  lá  pelo 
circunspecto “1º Mundo”, 
que neste planeta há dois 
tipos de país: os que se im-
portam com a preservação 
da natureza e os que não se 
importam em destruí-la. A 
linha divisória entre estes 
e aqueles seria a “civiliza-
ção”.

Em dado jornal de Por-
tugal encontrei a seguinte 
notícia: “A entrada de resí-
duos continua a registrar 
uma tendência de subida, 
o que mantém Portugal 
como um “país importa-
dor de lixo”. A expressão é 
usada pela Agência Portu-
guesa do Ambiente”. Que 
lixo é esse, anal? “Esta-
mos a falar de misturas de 
lixos que contém, pelo 
menos, um resíduo peri-
goso”, esclarece a reporta-
gem.

Há alguns dias li, em 
um jornal da Bulgária, que 
estavam sendo devolvidos 
à Itália 74 contentores de 
lixo - em adição a outros 
28 que já haviam sido enca-
minhados na semana ante-
rior.

Descobri também uma 
matéria reportando a devo-
lução de 500 contentores 
de lixo pela Indonésia: 
“Muitos dos contêineres 
foram reenviados para a 
Austrália, outros foram 
devolvidos aos EUA, No-
va Zelândia e países euro-
peus, como Alemanha, 
França e Bélgica. As auto-
ridades da Indonésia dis-
seram que não querem que 
o país se transforme no 
lixão do Ocidente”.

Coluna
do Pedro

O LIXO
A Malaysia, por seu 

turno, anunciou a devolu-
ção de 100 toneladas de 
lixo plástico para a Austrá-
lia. O governo daquele 
país registrou que o nível 
de contaminação era tama-
nho que sequer eventual 
reciclagem seria possível.

Nesta relação não nos 
esqueçamos do Brasil, que 
há algum tempo devolveu 
aos EUA 47 toneladas de 
lixo hospitalar. E recebeu 
1.400 toneladas de lixo 
tóxico provenientes do 
Reino Unido, temperadas 
com uma triste placa a-
xada em um dos contento-
res: “Por favor, entregue 
esses brinquedos para as 
crianças pobres do Bra-
sil”.

Até quando esta vergo-
nha? Quadro estranho, 
este! Quem, anal, é civi-
lizado neste planeta?

Enquanto isso o pobre 
Haiti, assolado por des-
graças, recebeu mais uma: 
14.000 toneladas de deje-
tos tóxicos, exportados a 
partir dos EUA. Do outro 
lado do Oceano Atlântico 
registrou-se que “lixo tóxi-
co, incluindo baterias de 
chumbo, medicamentos 
vencidos e resíduos de 
óleo estariam entrando na 
Albânia a partir da Itália”.

Outra notícia: “Há 69 
contêineres com mais de 
1.500 toneladas de resídu-
os tóxicos ou não reciclá-
veis que, segundo o gover-
no de Manila, capital das 
Filipinas, haviam sido en-
viados para o seu territó-
rio”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

VITÓRIA – Como me-
dida de prevenção ao coro-
navírus baseando-se nos 
Decretos Estaduais publi-
cados ao longo da semana 
que estabelecem ações a 
serem adotadas por órgãos 
públicos e estabelecimen-
tos privados, estão suspen-
sas, em todo o Espírito San-
to, as aulas téoricas e práti-
cas e também as provas 
práticas de direção veícu-
lar para os alunos que estão 
em processo de retirada da 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH). A suspen-
são é válida desde ontem  
até o dia 06 de abril. A deci-
são foi comunicada pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito do Espírito Santo 
(Detran|ES).

As provas teóricas com 

A advertência tem sua 
razão de ser: "Os idosos são 
mais vulneráveis a doenças 
infectocontagiosas. Pul-
mões e mucosas se tornam 
frágeis com a idade e vulne-
ráveis a doenças virais", ex-
plica a radio-oncologista 
Anne Karina Kiister Leon, 
do Instituto de Radioterapia 
Vitória (IRV).

Os cuidados com a higie-
ne são imprescindíveis, co-
mo lavar as mãos com água 
e sabão com frequência e 
usar o álcool gel. Ao tossir 
ou espirrar, deve-se cobrir a 
boca. Parentes e cuidadores 
precisam estar vigilantes 
com relação à limpeza das 

VITÓRIA – Desde que o 
coronavírus foi classicado 
como pandemia pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) e que no Brasil come-
çaram as restrições para evi-
tar aglomerações, a preocu-
pação com idosos e doentes 
crônicos aumentou, pois 
eles fazem parte dos chama-
dos grupos de risco.

O próprio ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandet-
ta, alertou: o momento é pa-
ra car em casa e evitar que 
o vírus circule. 

A médica alerta que a par-
ticipação da família é funda-
mental no sentido de dar su-
porte afetivo e orientar para 
que os idosos não se expo-
nham a ambientes fechados 
e a aglomerações, mantendo 
distância de um metro em 
relação a outra pessoa para 
evitar contaminação. 

IDOSOS E PESSOAS COM CÂNCER DEVEM
REDOBRAR CUIDADOS COM O CORONAVÍRUS

“Os idosos são mais vulneráveis a doenças infectocontagiosas. Pulmões e mucosas 
se tornam frágeis com a idade e vulneráveis a doenças virais", explica a radio-
oncologista Anne Karina Kiister Leon, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV).

próprias mãos e roupas antes 
de entrar em contato com os 
mais velhos.

"A etiqueta social está 
mudando, mas isso não sig-
nica se afastar. É possível 
manifestar carinho mesmo 
sem beijos e abraços, como 
por exemplo se oferecer pa-
ra ir ao mercado para fazer 
as compras para os pais ou 
avós. Ao visitá-los, tome um 
banho primeiro, lave bem as 
mãos e use o álcool gel", ori-
enta Anne Kiister.

Outro grupo de risco que 
também deve estar atento é o 
de pessoas portadoras de 

doenças crônicas, como o 
câncer.

"Pacientes oncológicos 
frequentemente têm uma 
imunidade reduzida devido 
à própria doença, por um 
estado debilitado de recupe-
ração pós-cirúrgica ou pelo 
efeito imunossupressor de 
alguns tratamentos, como 
quimioterapia, cortisona, 
transfusões de sangue e radi-
oterapia", destaca a médica. 

A Sociedade Brasileira de 
Radioterapia (SBRT) reco-
menda que os pacientes com 
câncer não interrompam se-
us tratamentos, que evitem 

contato físico, que não man-
tenham relação com qual-
quer pessoa que tenha sinto-
mas gripais e/ou que esteja 
sob suspeita de ter contraído 
a Covid-19 e que não se apro-
ximem de pessoas que este-
jam vindo do exterior, com 
ou sem sintomas gripais. 

"Ao chegar à clínica após 
usar transporte público ou 
particular, o paciente deve 
lavar as mãos, usar álcool 
gel e comunicar à recepção 
qualquer sintoma como fe-
bre, coriza, tosse seca, falta 
de ar ou contato com alguém 
doente", frisa Anne Kiister.

DETRAN SUSPENDE AULAS E PROVAS
DE TRÂNSITO NO ESPÍRITO SANTO ATÉ ABRIL

exceção dos exames reali-
zados em Ciretrans, que 
funcionam em shoppings. 
No entanto, também serão 
suspensas a partir da próxi-
ma segunda (23), até o dia 

Foram suspensas tam-
bém as atividades dos Exa-

06 de abril. A prova teórica 
marcada para este sábado 
(21), no município de Iúna, 
também está cancelada. 

mes de Aptidão Física e 
Mental até o dia 06 de abril 
de 2020. O Detran deniu 
a suspensão baseado no 
Decreto nº 4.597-R, de 16 
de março de 2020, que dis-
põe sobre as medidas de 
enfrentamento de emer-
gência de saúde pública 
em decorrência do novo 
coronavírus, e Comunica-
do da Associação Brasilei-
ra de Medicina de Tráfego 
(Abramet).

O Detran|ES informou 
que as decisões foram to-
madas após reunião com 
representantes de Centros 
de Formação de Conduto-
res (CFCs) e Clínicas Médi-
cas e Psicológicas creden-
ciadas ao órgão e Instruto-
res e Examinadores de trân-
sito.

 suspensão é válida desde ontem  até o dia 06 de abril. 
A decisão foi comunicada pelo Departamento Estadu-
al de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
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Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
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VENDE-SE casa no bair-
ro Cohab, esquina – 

área/terreno 378 m². 
Tratar (27) 99836-

1005.

VENDO uma casa no 
Bairro Pedra D´água, 
próximo ao Supermer-
cado do Zezé. Comnta-

to: 99529-1118

VENDO uma proprie-
dade rural na Fazen-

da Cedro, com 9,5 
alqueire de terra. 
Contato: 99813-

3138.

VENDE-SE lote no Guri-
ri, Rua 17 - lado sul, 
300 m². Tratar (27) 

99836-1005.

ALUGO Apartamentos 
com 2 quartos, copa, 
cozinha, sala, área de 
serviço, varanda e bem 

localizado. Tratar: 
99900-2100

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA
STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08 
CINZA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do LOJA MAÇÔNICA ESTRELA DE GURIRI Nº 4662, locali-
zada em seu endereço provisório à rua Mantenópolis, 1471 – Bairro 
Gurirí - Lado Sul – CEP. 29645-620 - São Mateus – ES, CONVOCA todos 
os Obreiros do Quadro – Mestres Maçons, com direito a voto, para Ses-
são Extraordinária/Assembleia Geral que fará realizar-se em sua sede, 
no dia 15 de Março de 2020 (Domingo), com início as 08h00min em pri-
meira convocação e às 08h30min em segunda e última convocação, ten-
do como principal objetivo a discussão e a devida aprovação do Estatuto 
Social desta Loja Maçônica. Obedecida a seguinte Ordem do Dia:
01 – Formação da mesa de honra.
02 – Leitura, discussão e deliberação sobre a aprovação do Estatuto 
Social

São Mateus, 08 de Março de 2020
Paulo Antônio Amorim Segatto

Presidente

a) Ter conhecimento e seguir os critérios da portaria Sedu/066-R, de 
17/03/14;
b) Fazer as adequações exigidas na portaria mencionada, (sendo que 
as despesas com as adequações serão por conta do futuro arrendatá-
rio);

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2020 - CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM WALLACE 

CASTELLO DUTRA
A presidente do Conselho de Escola da EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA, 
PRISCILA FARIA MORAES, no uso de suas atribuições faz saber a quem interessar 
através do presente edital de nº 001/2020 de 14 de março de 2020, que: en-
contra-se aberto pelo período de 8 (oito) dias a partir da data de publicação o 
recebimento de proposta via envelope lacrado cujo objeto é o ARRENDAMENTO 
DA CANTINA ESCOLAR localizada nas dependências da EEEFM WALLACE 
CASTELLO DUTRA, situada na Avenida Espera Feliz, nº 1124, Guriri – São Mate-
us-ES. A abertura dos envelopes será no dia 23/03/2020, às 15h, na sede do 
conselho no endereço acima mencionado.
Os interessados deverão obter cópia do edital e da portaria na EEEFM WALLACE 
CASTELLO DUTRA. Entretanto, a participação na disputa dependerá do atendi-
mento aos requisitos legais inerentes à portaria Sedu/nº 066-R, de 17/03/14, e 
de acordo com as exigências abaixo mencionadas:

e) Comprovar experiência de arrendamento em cantina escolar.

d) As propostas deverão ser entregues até às 12h do dia 23/03/2020 
no setor administrativo da escola;

c) Valor mínimo mensal será de R$1.200 ,00 (UM MIL E DUZENTOS 
REAIS);

São Mateus-ES, 14 de março de 2020
PRISCILA FARIA MORAES

Presidente do Conselho de Escola



www.fanoticias.com.br8 Sábado, 21 de março de 2020

Lave as mãos com água e sabão ou use 
álcool em gel

Cubra o nariz ou boca com lenço ou com 
a dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar

Evite contato próximo com pessoas 
resfriadas ou com sintomas parecidos 
com os de gripe

REDUZA O RISCO DE INFECÇÃO PELO

NOVO CORONAVÍRUS

NOTCIAS
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Cozinhe completamente ovos e carnes

Evite contato desprotegido com 
animais selvagens ou de fazenda

Evite lugares com aglomeração de 
pessoas

Use álcool em gel e evite tocar os 
olhos, nariz e boca


