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O secretário estadual Saúde, Nésio Fernandes, afirma que, virtualmente, 
já é possível afirmar que o estado possui mais de 100 pessoas infectadas 

pela doença.
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VITÓRIA – Linha de cré-
dito será oferecida exclusi-
vamente para pagar dois me-
ses de salários em empresas 
com faturamento de R$ 360 
mil a R$ 10 milhões

O presidente Jair Bolso-
naro, ao lado dos presidentes 
do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, e do BNDES 
(Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social), Gustavo Monteza-
no, anunciaram nesta sexta-
feira (27) um programa de 
R$ 40 bilhões para socorrer 
pequenas e médias empresas 
durante a crise do coronaví-
rus.

Trata-se de uma linha de 
crédito, oferecida junto a 
bancos privados, para pagar 
dois meses de salário dos 
funcionários. 

Esse tipo de empréstimo 
"se destina exclusivamente 

“Estamos entrando na 
sazonalidade de vírus respi-
ratórios. Enquanto a Euro-
pa, Estados Unidos e China 
passaram por essa fase antes 
do coronavírus, a nossa situ-
ação é diferente. Temos que 
monitorar inuenza A e B, 
além do coronavírus. Vai ser 

BRASÍLIA – O Brasil 
enfrentará um grande desa-
o nos próximos meses em 
termos de saúde pública: 
além de lidar com o corona-
vírus, o país vai entrar na 
época de inuenza, que é 
outro vírus respiratório, e da 
dengue. O pico das três doen-
ças deve acontecer ainda no 
primeiro semestre deste 
ano.

BRASIL VAI ENFRENTAR 3 EPIDEMIAS AO
MESMO TEMPO NOS PRÓXIMOS MESES

Ministério da Saúde alerta a população para outras doen-
ças que são comuns no calendário anual.

um desao trabalhar com 
três epidemias ao mesmo 
tempo”, explica o secretário 

de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Wan-
derson de Oliveira.

Para evitar que as doen-
ças se sobreponham, o go-
verno pede a colaboração da 
população. Wanderson suge-
re que, ao longo do isola-
mento social, se aproveite o 
tempo para eliminar os fo-
cos de mosquitos da dengue 
e que se siga, de acordo com 
o calendário proposto pelo 
ministério, as indicações de 
vacinação contra a gripe.

A imunização nova, que 
começou a ser feita esta se-
mana, protege contra inu-
enza A e B. Além de evitar 
pegar esses tipos de gripe, a 
vacina é importante para 
descartar as doenças durante 
um possível diagnóstico de 
coronavírus.
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A diretora-técnica reforça 
que é necessária a prevenção de 
qualquer doença após uma ci-
rurgia. O coronavírus não é 
diferente e merece uma atenção 
especial, pois estamos em um 
momento delicado do país e é 
um vírus com rápida e fácil 
proliferação. O recomendado é 
que sigam as instruções da 
Organização Mundial de Saú-
de, a OMS, que são: lavar bem 
as mãos constantemente duran-
te o dia; utilizar do álcool em 
gel para potencializar a higiene 
pessoal; evitar aglomerações; 
permanecer em casa e sair so-
mente o necessário; evitar levar 
as mãos aos olhos, boca e nariz 
antes de ser devidamente higie-
nizada; e evitar cumprimentar 
com beijos, abraços e apertos 
de mão quando se estiver fora 

SÃO MATEUS – Conside-
rado um ‘cartão de visita’, o 
sorriso também inuencia na 
autoestima e na qualidade de 
vida da população. Especialis-
tas da área de odontologia vêm 
observando nos últimos anos 
uma evolução constante na 
procura de pacientes interessa-
dos nas técnicas mais moder-
nas de tratamento estético, em 
muitos casos, colocando m às 
próteses removíveis e optando 
pelos implantes.

Assim como em diversos 
segmentos, os pacientes que 
passam pelo processo de im-
plante dentário também preci-
sam redobrar os cuidados com 
a saúde e a higiene, especial-
mente neste momento de pan-
demia do COVID-19, o novo 
coronavírus.

Pacientes em tratamento 
odontológico precisam car 
atentos e caso contraiam algu-
ma doença devem procurar o 
cirurgião-dentista e informar as 
condições as quais ele se en-
contra para que o prossional 
possa orientar da melhor mane-
ira possível. É recomendado 
também que o paciente perma-
neça em repouso e que em 
observação. O especialista vai 
direcionar a continuidade do 
tratamento e recomendar, se 
necessário, medicamentos.

A diretora-técnica da Oral 
Unic Implantes de São Mateus, 
Dra. Helena Souza, destaca que 
com a chegada do COVID-19 
os prossionais da clínica estão 
atentos aos órgãos de saúde, 
como a OMS (Organização 
Mundial de Saúde), o CFO 
(Conselho Federal de Odonto-
logia), entre outros, e acompa-
nhando as notícias da imprensa 
sobre a atualização do vírus. 
Por enquanto, as clínicas da 
franquia estão com atendimen-
to restrito somente a urgência e 
emergência.

“Na Oral Unic rotineira-
mente os processos de higieni-
zação, esterilização e assepsia 
são muito rigorosos, mas em 
virtude do coronavírus aumen-
tamos ainda mais nosso cuida-
do e zelo com a clínica, equipa-
mentos e processos”.

CUIDADOS

Clínica Oral Unic
Implantes orienta sobre
prevenção ao COVID-19

O risco de rejeição ao im-
plante foi um mito que surgiu 
no passado. O implante consis-
te em um pino feito de titânio, 
com aparência semelhante a um 
parafuso, e ele é instalado no 
interior do tecido ósseo do maxi-
lar (arcada superior) ou da man-
díbula (arcada inferior). Por ser 
de titânio, o implante é biocom-
patível e é ósseo integrado fa-
cilmente pelo organismo. O 
que pode acontecer, em caso de 
falha após a cirurgia, é uma 
contaminação ou infecção. Por 
isso que também é recomenda-
do sempre a procurar um espe-
cialista na área, para que essas 
falhas sejam cada vez mais difí-
ceis de acontecer e que o paci-
ente possa ter um implante sem 
preocupações.

IMPLANTES: MITO X 
VERDADE

O paciente interessado na 
técnica de implantes deve pri-
meiramente procurar um den-
tista. Nos casos onde o implan-
te é recomendado, após a cirur-
gia, nos primeiros dias, o paci-
ente deve car de repouso 
relativo por, pelo menos, 48 
horas após o procedimento 
cirúrgico. O paciente, neste 
momento, precisará tomar al-
guns cuidados que são infor-
mados pelo cirurgião dentista. 
Ele também precisará ter: uma 
limpeza bucal adequada to-
mando muito cuidado para não 
machucar a região da boca que 
foi operada. A alimentação do 
paciente precisa ser líquida e 
gelada nos primeiros dias, para 
ajudar na cicatrização do im-
plante. Nesse processo, tam-
bém são usadas compressas 
geladas, para ajudar na cicatri-
zação e ajudar com relação a 
dor e inchaço do local operado. 
Fora isso, o paciente deve ter 
cuidado e fazer precauções 
gerais como: não fumar; não 
consumir bebida alcoólica; não 
tomar sol; evitar assoar o nariz; 
evitar atividades físicas por 
cerca de 10 dias; abandonar 
hábitos ou manias, como de 
roer unhas ou morder objetos 
duros, como lápis, canetas e 
entre outros. Porém, o mais 
importante é o acompanha-
mento do dentista durante esse 
processo. O paciente precisa 
voltar ao dentista regularmente 
para que o cirurgião possa ver o 
processo da cicatrização, ouvir 
o relato dos pacientes para caso 
precise de mais alguma precau-
ção. Então não deixem de ir no 
dentista após a cirurgia para 
acompanhamento do implante. 
É extremamente importante 
para o processo de recupera-
ção.

de sua residência. Esse tipo de 
procedimento é o recomenda-
do para evitar a contração de 
doenças, inclusive do corona-
vírus. “Precisamos estar aten-
tos até que tudo se normalize. 
Nossos pacientes que zeram 
seus implantes recentemente 
estão sendo acompanhados 
com ligações rotineiras e orien-
tações sobre como proceder”, 
naliza.

GOVERNO ANUNCIA R$ 40 BI PARA
SOCORRER MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

"A gente fez questão de ter 
certeza que o dinheiro vai 
direto para o funcionário", 
disse o presidente do Banco 
Central.

ao nanciamento da folha de 
pagamento", ressaltou Cam-
pos Neto.

Empresas com faturamen-
to entre R$ 360 mil e R$ 10 
milhões podem requisitar o 
dinheiro, que irá diretamente 
para a conta do empregado.

Os valores são limitados a 
até dois salários mínimos por 
funcionários. Quem ganha 
até R$ 2.090, receberá inte-
gralmente. Aqueles que rece-
bem mais do que isso terão 
este teto, caso o empregador 
opte por essa linha de crédi-
to.

A taxa de juros será de 
3,75% ao ano, com seis me-
ses de carência e prazo de 36 
meses para pagamento.
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SÃO MATEUS – A Pre-
feitura convocou médicos 
cubanos para reforçar as 
ações de combate ao corona-
vírus no município. Esses 
prossionais permaneceram 
no Brasil após o m do pro-
grama Mais Médicos, em 
novembro de 2018.

ESPÍRITO SANTO POSSUI MAIS
DE 100 CASOS DE COVID-19

O número, ancorado em 
estatísticas, representa mais 
que o dobro da quantidade 
de pacientes atualmente di-
agnosticados. Nessa quinta-
feira (26), o governo estadu-
al anunciou que mais oito 
casos da doença foram con-
rmados. Com isso, o núme-
ro ocial de infectados che-
ga a 48 no Espírito Santo.

VITÓRIA – Baseado na 
proporção de casos do novo 
Coronavírus (Covid-19) que 
vêm sendo conrmados no 
Espírito Santo em relação ao 
número de casos suspeitos, 
o secretário estadual Saúde, 
Nésio Fernandes, arma 
que, virtualmente, já é possí-
vel armar que o estado 
possui mais de 100 pessoas 
infectadas pela doença.

Em entrevista nesta sex-
ta-feira (27), o secretário 
garante que a conrmação 
de um total de mais de cem 
casos deverá ser anunciada 
em breve.

"Nós temos mantido a 
proporção de 11 casos sus-
peitos testados, conrman-
do um. Com isso, podemos 
armar com segurança que a 
situação que o Espírito San-
to e que o Brasil vive é gra-
ve, é séria. Devemos chegar 
a mais de cem casos nas pró-
ximas horas. As medidas 
que estão sendo tomadas são 
justamente para que não te-
nhamos a explosão de casos 
que tivemos em outros paí-

Nésio Fernan-
d e s  a fi r m a 
ainda que em 
breve o estado 
deverá decla-
rar a existência 
da transmissão 
comunitária.

ses", explicou.

TRANSMISSÃO 
COMUNITÁRIA

Ainda segundo o secretá-
rio, o estado também deverá 
anunciar nos próximos dias 
a existência da transmissão 
comunitária do Covid-19, 
ou seja, quando a transmis-
são do vírus é feita ao mes-
mo tempo por várias fontes 
não identicadas e que não 
estiveram no exterior.

No entanto, Nésio pontua 
que o estado está se prepa-
rando para ampliar sua capa-
cidade de realização de tes-
tes, a m de garantir um 
controle mais efetivo do 
comportamento do vírus no 
estado.

“Ainda não declaramos, 

mas (a transmissão comuni-
tária) pode ser declarada ou 
hoje (sexta) ou amanhã (sá-
bado). E aí passaremos a mo-
dicar o critério de investi-
gação por PCR, por biologia 
molecular. O Espírito Santo 
passará a adquirir testes rápi-
dos, preferencialmente pelo 
antígeno (que é mais asserti-
vo nos resultados), e iremos 
receber nas próximas sema-
nas os testes do Ministério 
da Saúde. Isso vai garantir 
uma ampliação da capacida-
de de testagem em popula-
ções especícas, melhoran-
do os diagnósticos", pontua.

De acordo com o secretá-
rio, atualmente o Laborató-
rio Central (Lacen) vem rea-
lizando até 250 testes por 
dia. Já a partir da próxima 

Mais uma vez, Nésio Fer-
nandes reforçou a importân-
cia de que as medidas de iso-
lamento sejam seguidas à 
risca pela população durante 
o período estabelecido pelas 
organizações de saúde.

semana, o Lacen passará a 
funcionar 24 horas, podendo 
realizar até 400 testes diaria-
mente.

"Não há como exibilizar 
(o isolamento) porque o 
Espírito Santo não tem uma 
segurança sobre o compor-
tamento do vírus. Os países 
que zeram isso tiveram que 
voltar atrás", ressalta ele. E 
conclui: Precisamos apren-
der com a experiência de 
outros países para não come-
termos os mesmos erros que 
eles cometeram.

VITÓRIA – “O fecha-
mento do comércio é uma 
decisão técnica, estamos 
preocupados com vidas". 
A fala foi do governador 
do Estado, Renato Casa-
grande, em um pronuncia-
mento na TV na noite des-
ta quinta-feira.

Mesmo com a mensa-
gem de que a situação po-
de ser normalizada em 
breve, o governador dei-
xou o recado. "Por en-
quanto, a recomendação 
permanece: por favor, -
quem em casa".

O governador começou 
o pronunciamento expli-
cando porque as medidas 
restritivas foram tomadas. 
Foi uma resposta à fala 
polêmica do presidente 
Jair Bolsonaro, em cadeia 
de rádio e TV,  na última 
terça (24), em que ele ar-
mou ser necessário reto-
mar a atividade econômi-
ca.

"Olha gente, embora o 
vírus não tenha um efeito 
tão grande sobre os jo-
vens, eles são vetores. E 

MÉDICOS CUBANOS VÃO AJUDAR
NO COMBATE AO COVID-19

Os médicos cubanos fo-
ram convocados por um de-
creto assinado pelo prefeito 
Daniel Santana. De acordo 
com a prefeitura, oito médi-
cos se apresentaram rapida-
mente após a publicação do 
documento. Eles estão habi-
litados a atuar em ações para 

enfrentar o avanço da pande-
mia, além de outras deman-
das da saúde do município.

“À medida que a cidade 
for precisando, vamos con-
vocando esses prossionais 
que serão fundamentais nas 
nossas estratégias de saúde 
Eles deram uma resposta 

rápida depois da convoca-
ção. Os oito já estão cadas-
trados”, explicou o secretá-
rio municipal de saúde, Hen-
rique Follador. A prefeitura 
informou ainda que a convo-
cação vai até que pandemia 
de coronavírus seja contro-
lada no Brasil.

Esses profissionais permaneceram no Brasil após o fim do programa Mais Médicos, em novembro de 2018.

Governador pede
para população
continuar em casa
e sinaliza que a
situação pode
se normalizar
em breve

Em pronunciamento na TV, Casagrande afirma que 
decisão de manter comércio fechado é técnica e 
que momento ainda é de ficar em casa.

O governador continu-
ou: "Já o fechamento do 
comércio e outras ativida-
des é decisão técnica, to-
mada por todos os países 
para proteger as pessoas. 
Quem não fez ou retardou 
esse procedimento está 
pagando com vidas essa 
conta", declarou.

muitas vezes, assintomáti-
cos. Precisamos proteger 
os professores, os servido-
res e, principalmente, os 
pais e avós mais idosos", 
disse Casagrande.

Casagrande disse que, 
após esse primeiro mo-
mento, será possível ter 
segurança para liberar de 
forma gradativa a ativida-
de no Estado.

"Conhecer melhor o 
comportamento do vírus 
no nosso estado e ter tem-
po de preparar o sistema 
de saúde. Com esse plane-
jamento e a colaboração 
de todos, poderemos gra-
dativamente exibilizar as 
medidas restritivas e cami-
nharmos para a normali-
dade".

FOTO: REPRODUÇÃO
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VITÓRIA – Preocupados 
com os impactos negativos 
causados pela pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19), 
os produtores rurais, através da 
Associação Agricultura Forte, 
solicitaram aos órgãos federais 
e estaduais do poder executivo 
e legislativo medidas que vi-
sam garantir a sobrevivência 
do setor agropecuário capixa-
ba.

Além de todas as incertezas 
globais, é relevante lembrar 
que muitos produtores ainda 
sofrem consequências do pe-
ríodo de extrema seca vivenci-
ado pelo Espírito Santo entre os 
anos 2014 e 2017, não tendo se 
recuperado nanceiramente.

O período de colheita do 
café que se aproxima movi-
menta a economia de todo o 
estado, gera mais de 400mil 
empregos diretos e indiretos, 
reete tratos culturais, endivi-
damento e investimentos reali-
zados desde safras anteriores, 
sendo a única fonte de renda de 
milhares de famílias produto-
ras, necessitando, assim, de 
ainda mais atenção ao setor. 

A Associação encaminhou 
medidas que possam assegurar 
a continuidade das atividades 
agropecuárias com segurança, 

PRODUTORES PEDEM MEDIDAS
PARA GARANTIR A COLHEITA DO CAFÉ

– Permitir alojamento nas 
propriedades, intensicando a 
higienização e uso de equipa-
mentos de segurança;

– Criar guia com recomen-
dações gerais aos produtores 
rurais visando a não prolifera-
ção do Coronavírus, garantin-
do a execução das atividades 
essenciais;

– Não impedir transporte 
interestadual, intermunicipal e 
da cidade para o campo de tra-
balhadores rurais;

como: – Flexibilizar e desburocra-
tizar a contratação dos traba-
lhadores na colheita do café;

– Estimular o uso de colheita 
semi-mecanizada, através da 
oferta de linhas de crédito com 
juros baixos e treinamento vir-
tual;

–   A p l i c a r  s a n i t i z a n-
te/desinfetantes nas ruas e pré-
dios das cidades, am de dimi-
nuir a propagação do vírus;

– Flexibilizar acesso às li-
nhas de capital de giro com 
taxas diferenciadas de até 

– Facilitar de acesso a testes 
do Coronavírus aos produtores 
e trabalhadores rurais em exer-
cício;

Além de outras medidas co-
mo, não cobrança de energia 
elétrica pelos próximos 3 me-
ses, redução de tarifas no óleo 
diesel, isenção de tarifas de pe-
dágios de caminhões, manuten-
ção das estradas, não fechamen-
to de estabelecimentos comer-
ciais ligados ao setor agrícola, 
assim como feiras livres, entre 
outras.

3,75% ao ano e prorrogação 
imediata dos custeios e investi-
mentos vencidos e vincendos 
em 2020, estendendo seu paga-
mento em 10 anos;

“Sendo a Agricultura uma 
atividade essencial, indispensá-
vel ao atendimento das necessi-
dades inadiáveis da comunida-
de, a maior preocupação é ga-
rantir a continuidade da produ-
ção de alimentos com seguran-
ça a todos os elos da cadeia pro-
dutiva, o abastecimento de toda 
a população, a sobrevivência do 
setor durante a crise sanitária e a 
manutenção dos empregos de 
milhares de famílias produto-
ras. A agropecuária não pode 
parar de produzir”, arma o 
presidente João Bayer.

O período de colheita do café que se aproxima movimenta a 
economia de todo o estado, gera mais de 400mil empregos 
diretos e indiretos.

SÃO MATEUS – Equipe 
da PRF realizava scalização 
preventiva de trânsito no Km 
720 da rodovia BR-101, quan-
do abordou a caminhonete 
com placas de Teixeira de Frei-
tas. O veículo era conduzido 
por um homem de 25 anos.

Durante a scalização no 
veículo, foram encontrados 
indícios de adulterações nos 
elementos identicadores, o 
que levou a equipe a aprofun-
dar a vericação na caminho-
nete. 

Após consulta ao sistema, 
os agentes constataram tratar-
se na realidade de um veículo 
roubado na cidade de São Ma-
teus (ES).

Questionado, o motorista 
disse não ter conhecimento 
das irregularidades apresenta-
das. Informou ainda que a S10 

CAMINHONETE ROUBADA É APREENDIDA
PELA PRF EM EUNÁPOLIS, NA BAHIA

 Uma caminhonete Chevrolet S10, com ocorrência de roubo registrada em dezembro 2018, 
foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Eunápolis (BA).

foi negociada através da plata-
forma digital na cidade de 
Ilhéus.

Em seguida, o homem que 

é vendedor foi preso em a-
grante delito e encaminhado à 
Delegacia Territorial de Euná-
polis (DT), para formalização 

dos procedimentos da lavratu-
ra do agrante. Inicialmente o 
motorista responderá pelo 
crime de receptação.

Verbas de penas
são destinadas à
prevenção ao
COVID-19

Conforme determinações 
veiculadas nos Decretos 
Estaduais e Municipais, os 
itens que serão adquiridos 
são essenciais para garantir 
a segurança dos policiais 
militares, ambientais, civis e 
bombeiros militares quando 

Considerando a situação 
emergencial vivida atual-
mente, o pedido prevê que a 
verba seja utilizada para 
aquisição de álcool em gel 
70%, máscaras cirúrgicas 
descartáveis, luvas de pro-
cedimento descartáveis, 
termômetro clínico infra-
vermelho sem contato, entre 
outros itens.

SÃO MATEUS – O juiz 
Felipe Rocha Silveira, da 2ª 
Vara Criminal da Comarca 
de São Mateus decidiu, em 
caráter excepcional, desti-
nar R$22.290,00 de verbas 
de penas pecuniárias ao Con-
selho Interativo de Seguran-
ça Pública (Coniseg), para 
ações de prevenção ao con-
tágio pelo COVID-19.

A decisão atende a pedido 
formulado pela Presidente 
do Coniseg, Ana Paula Mar-
tin Machado, bem como do 
Comandante do 13º Bata-
lhão da Polícia Militar do 
Espírito Santo (PMES), 
Ten. Cel. Mateus Garcia 
Pereira.

em contato com a popula-
ção, de forma a cumprir me-
didas sanitárias e de controle 
à disseminação da pande-
mia. Desta forma, evitando o 
contágio comunitário por 
meio do atendimento presta-
do pelos serviços de emer-
gência à população.

"Assim, cumpridas as 
mínimas exigências, como a 
evidência da necessidade do 
material indicado, o indicati-
vo dos preços a serem pagos 
e o registro em autos própri-
os, dero o pedido de libera-
ção imediata das verbas no 
total de R$22.290,00", de-
terminou o magistrado, defe-
rindo o pedido de liberação 
imediata das verbas e xan-
do o prazo de 30 dias para a 
prestação de contas.

Em decisão, o juiz ressal-
t o u  a  R e c o m e n d a ç ã o 
062/2020 do Conselho Naci-
onal de Justiça (CNJ) e o 
Ofício Circular nº 05/2020, 
da Supervisão das Varas Cri-
minais e de Execuções Pena-
is, que recomendam que os 
juízes priorizem a destina-
ção de valores existentes nos 
fundos de penas pecuniárias 
para aquisição de equipa-
mentos de limpeza, proteção 
e saúde, tendo em vista a 
necessidade de prevenção e 
combate ao COVID-19.

Mais de R$20 mil foram destinados à compra de materiais, 
como álcool em gel e máscaras, que serão utilizados por 
agentes de segurança pública.
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Conforme divulgado as ati-

Dirigentes de todos os cam-
pi do Ifes relataram a impossi-
bilidade de realização imediata 
de aulas dos cursos técnicos e 
superiores por meio da educa-
ção a distância, conforme auto-
riza a portaria nº 343/2020 do 
Ministério da Educação. Por 
isso, por enquanto, o calendário 
acadêmico está suspenso e as 
aulas serão repostas. Com rela-
ção a pós-graduação, que com-
preende os cursos de especiali-
zação e os mestrados, cada pro-
grama poderá optar por realizar 
as aulas a distância ou não, des-
de que os estudantes não sejam 
prejudicados e que não ocor-
ram atividades presenciais. As 
atividades dos cursos a distân-
cia continuam acontecendo, 
sem encontros presenciais.

VITÓRIA – O Instituto 
Federal do Espírito Santo (Ifes) 
prorrogou a suspensão das ati-
vidades letivas presenciais até 
o próximo dia 3 de abril. A de-
nição do Comitê de Crise da 
instituição acompanha a deci-
são do Governo do Estado do 
Espírito Santo, com base no 
Decreto de Emergência em 
Saúde Pública no Espírito San-
to, que estabelece medidas sani-
tárias e administrativas para 
prevenção, controle e conten-
ção de riscos, danos e agravos 
decorrentes da pandemia do 
coronavírus (COVID-19).

AULAS PRESENCIAIS NO IFES
SEGUEM SUSPENSAS ATÉ O DIA 3

As atividades administrativas permanecem acontecendo 
preferencialmente de forma remota e o atendimento pre-
sencial ao público externo continua suspenso.

A instituição convida os 
servidores, docentes e técnicos 

vidades administrativas per-
manecem acontecendo prefe-
rencialmente de forma remota 
e o atendimento presencial ao 
público externo continua sus-
penso. A próxima reunião do 
Comitê de Crise do Ifes está 
agendada para a próxima quar-
ta-feira (1º). Reuniões extraor-
dinárias poderão ser convoca-
das a qualquer tempo.

FORMAÇÃO PARA 
EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA

administrativos, a conhecerem 
as capacitações especícas 
para atuação na educação a 
distância. O Ifes, por meio de 
seu Centro de Referência em 
Formação e em Educação a 
Distância (Cefor), já possui 
diversos cursos online disponí-
veis gratuitamente para que os 
interessados possam compre-
ender as necessidades e com-
plexidades da modalidade, tais 
como: Moodle para Educado-
res (60 horas), Ferramentas 
para Gravação de Videoaulas 
(5 horas) e Google Drive: Cola-
boração na Prática (8 horas). 

Esses cursos estão disponíveis 
em mooc.cefor.ifes.edu.br/.

PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo para 

ingresso no segundo semestre 
de 2020 está mantido, mas a 
gestão analisará uma forma de 
simplicá-lo, adaptando-o às 
condições impostas pela qua-
rentena. Denições serão feitas 
pela Pró-reitoria de Ensino, 
pela Pró-reitoria de Desenvol-
vimento Institucional e pelos 
campi do Ifes nos próximos 
dias. O certame ofertará entre 
900 e 1000 vagas em cursos 
técnicos concomitantes, subse-
quentes e de educação de jo-
vens e adultos (Proeja), em 12 
campi do Ifes.

Sobre a substituição das 
aulas presenciais por meio da 
educação a distância, atual-
mente, estima-se que de 5% a 
15% dos estudantes do Ifes não 
possuem acesso a smartphones 
ou a computadores com inter-
net, o que inviabiliza essa pos-
sibilidade de imediato. Por is-
so, a instituição realizará um 
levantamento em todos os seus 
campi, para analisar, a partir de 
dados precisos, formas de con-
tornar a situação e garantir a 
qualidade dos cursos. O Comi-
tê também recomenda que os 
docentes realizem as capacita-
ções disponíveis nos próximos 
dias.

VITÓRIA – No dia 2 de 
abril, o Conselho Universitá-
rio vai homologar a decisão 
do reitor e discutirá novos 
encaminhamentos

A nota publicada no site 
da universidade diz que a 
decisão do reitor Paulo Var-
gas segue uma recomenda-
ção do Comitê Operativo de 
Emergência para o Corona-
vírus da Ufes, e também con-
sidera os decretos do Gover-
no do Estado e da Prefeitura 

Em reunião realizada no 
m da tarde desta quinta-
feira (26), a Universidade 
Federal do Espírito Santo 
(Ufes) decidiu por prorrogar 
a suspensão das aulas por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus. A suspensão das 
atividades, agora, vale até o 
dia 6 de abril.

Ufes prorroga
suspensão de
atividades até
6 de abril

Municipal de Vitória. Os 
órgãos suspenderam as ativi-
dades educacionais em todas 
as escolas, universidades e 
faculdades, das redes públi-
cas de ensino também até o 
dia 6 de abril.

Portanto, permanecem 
suspensas as atividades de 
ensino dos cursos de gradua-
ção e de pós-graduação, dos 
cursos de Ensino à Distância 
(EAD), eventos coletivos, 
reuniões presenciais, autori-
zação de viagem e concessão 
de diárias a servidores (do-
c e n t e s  e  t é c n i c o s -
administrativos) e estudan-
tes. Por m, a nota diz que em 
reunião agendada para o dia 2 
de abril de 2020, o Conselho 
Universitário homologará a 
decisão do reitor e discutirá 
novos encaminhamentos.

A nota publicada no site da universidade diz que a deci-
são do reitor Paulo Vargas segue uma recomendação do 
Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da 
Ufes.

Morre o ex-prefeito
de Linhares
Nozinho Corrêa

Na quarta-feira sentiu um 
pouco de febre e foi levado ao 
hospital, onde foi diagnosti-
cado com pneumonia. Nozi-
nho foi encaminhado à Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) e, por volta das 20h 
desta quinta, não resistiu, se-
gundo a sobrinha. Em 2018, o 
ex-prefeito foi submetido a 
um transplante de rim e a doa-
dora foi Marta.   A causa da 
morte, entretanto, ainda não 
está conrmada. Também não 
há informações sobre velório 
e enterro.

LINHARES  –  O ex-
prefeito de Linhares, Norte do 
Espírito Santo, Nozinho Cor-
rêa, 73 anos, morreu na noite 
desta quinta-feira (26). Ele 
estava internado em um hos-
pital em Vilhena, Rondônia, 
cidade onde vivia com a mu-
lher.  Jair Corrêa, conhecido 
como Nozinho, era diabético 
e fazia hemodiálise. A sobri-
nha Marta Piona contou que 
ele esteve essa semana em 
São Paulo onde passou por 
um check-up e foi liberado 
pelo médico. Então, voltou a 
Rondônia.

Nozinho foi eleito prefeito 

de Linhares em 2012, após 
quatro tentativas frustradas. 
Foi açougueiro, quando jo-
vem, mas ao chegar à prefei-
tura já tinha um patrimônio de 
R$ 25 milhões. Era um pecua-
rista de sucesso e havia estu-
dado até o quarto ano primá-
rio. Na campanha eleitoral, 
usou o bordão HH - Homem 
Honesto. Concluiu o mandato 
em 2016 e não tentou a reelei-
ção, prometendo abandonar a 
política, o que cumpriu.

Aos 73 anos, ele estava 
internado com diagnósti-
co de pneumonia. Diabé-
tico, fazia hemodiálise 
após o transplante de um 
rim.

SÃO MATEUS – A bata-
lha contra a pandemia do Co-
ronavírus é travada a todo 
momento em São Mateus. 
Uma das armas mais ecazes 
é a prevenção. Pensando nis-
so, o Prefeito Daniel Santana 
determinou o reforço nas 
ações de desinfecção nas Uni-
dades de Saúde, pontos de 
ônibus e outros locais com 
grande circulação de pessoas. 

A ação teve início na quar-
ta-feira (25) e segue confor-
me cronograma denido pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de. Para realizar a desinfec-
ção é utilizado hipoclorito de 
sódio diluído em água, borri-
fado nos locais estratégicos.

MUNICÍPIO REFORÇA AÇÕES E DESINFETA
VÁRIOS LOCAIS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS

Acompanhe nossas ações, 
decretos e dicas de prevenção 
no link: coronavirus.saomate-
us.es.gov.br. O que é preciso 
saber e fazer! Como se prote-
ger? Quais os principais sinto-
mas? Como é transmitido?

A luta é pela preservação 
da vida. Com medidas objeti-
vas e ecazes, a Prefeitura 
tem intensicado o planeja-
mento e as ações necessárias 
para prevenir a pandemia no 
Município. Até a noite desta 
quarta-feira (25), em São Ma-
teus foram registrados sete 
casos suspeitos, dos quais seis 
já foram descartados e um 
está em investigação. Ne-
nhum caso conrmado.

Para realizar a desinfecção é utilizado hipoclorito de 
sódio diluído em água, borrifado nos locais estratégi-
cos.



6 Sábado, 28 de março de 2020

ALGO DE BOM

Iniciemos pela pande-
mia em si. Dizem que epi-
demias são periódicas - já 
aconteceram antes e volta-
rão a acontecer. Pois é - e 
praticamente nenhum sis-
tema de saúde do planeta 
estava minimamente pre-
parado. Isto em um mundo 
no qual tanto se fala da saú-
de pública como priorida-
de!

Planeta Terra, 2020. 
Instala-se no seio da huma-
nidade séria pandemia. 
Vidas são perdidas. Eco-
nomias são duramente atin-
gidas. Mas teria sido tudo 
culpa exclusiva de um ví-
rus? Ou será que temos 
negligenciado alguns deba-
tes que, se realizados com 
lucidez, teriam poupado 
vidas e riquezas? Haveria 
algo de bom a ser retirado 
deste quadro?

Será que chegado o mo-
mento de discutirmos as 
bases da administração 
pública? De denirmos os 
parâmetros a serem obede-
cidos por quem nela aden-
tre? De escolhermos se ela 
pode ser ou não uma carre-
ira, e caso positivo até que 
ponto?

Falemos, agora, das bol-
sas de valores, do pânico 
que instilaram e dos preju-
ízos que causaram. Elas 
tem estado no epicentro de 
praticamente todas as gran-
des crises nanceiras que a 
humanidade sofreu. Há 
algum tempo assisti a um 
depoimento do então dire-
tor do FMI, Strauss-Kahn, 
relatando ter ouvido de um 
especulador, em seguida à 

Corrigir alguns destes 
erros confunde-se com a 
própria luta contra o mal - 
é tarefa para os séculos. 
Mas não discuti-los se-
ria… outro erro!

Até quando agirão de 
forma praticamente irres-
trita? É realmente legítimo 
o ato de se vender qual-
quer coisa a qualquer pre-
ço, conforme o momento? 
Como compatibilizar-se o 
livre mercado com o inte-
resse público?

Eu não sei a resposta 
para sequer um destes 
questionamentos - não 
tenho conhecimento ou 
mesmo discernimento pa-
ra tanto. Mas, dentro de 
minhas limitações, sei per-
ceber quando algo está 
errado. E claramente mui-
to coisa está errada.

Abordemos, nalmen-
te, o comportamento de 
algumas empresas. Da 
mercearia alemã que pas-
sou a vender um vidro de 
álcool por vinte Euros às 
grandes empresas espa-
nholas que comercializa-
ram máscaras de proteção 
por até mil Euros. Recor-
demos os produtos que 
sumiram para reaparece-
rem muito mais caros dias 
depois. Os equipamentos 
de saúde vendidos a pre-
ços extorsivos para Esta-
dos aitos. Os abusos 
praticados contra diversos 
consumidores.

crise de 2008, a frase: “De-
viam aumentar a regula-
ção, pois somos ganancio-
sos. É inevitável”. Está 
certo, isso? 

Para receber o auxílio, o 
trabalhador não pode rece-
ber aposentadoria, seguro-
desemprego ou ser bene-
ciário de outra ajuda do go-
verno. Também não pode 
fazer parte de programa de 
transferência de renda fede-
ral, com exceção do Bolsa 
Família.

- Não receber benefício pre-
videnciário ou assistencial, 
seguro-desemprego ou de 
outro programa de transfe-
rência de renda federal, 
com exceção do Bolsa Fa-
mília;

VEJA OS REQUISITOS 
PARA RECEBER O 

BENEFÍCIO:

- Não ter emprego formal;

O interessado deverá cum-
prir uma dessas condições:
- Exercer atividade na con-

- Ser maior de 18 anos de 
idade;

A estimativa de impacto 
prevista pelo presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), é de R$ 14,4 
bilhões mensais. Enquanto 
durar a epidemia, o gover-
no federal poderá prorrogar 
o benefício.

- Renda familiar mensal 
per capita (por pessoa) de 
até meio salário mínimo 
(R$ 522,50) ou renda fami-
liar mensal total (tudo o 
que a família recebe) de até 
três salários mínimos (R$ 
3.135,00);
- Não ter recebido rendi-
mentos tributáveis, no ano 
de 2018, acima de R$ 
28.559,70.

O auxílio é uma das pro-
postas para minimizar os 
impactos do coronavírus 
para a população de baixa 
renda e deverá beneciar 
24 milhões de brasileiros. 
Inicialmente o pagamento 
seria de R$ 200. Após acor-
do entre a Câmara e o go-
verno federal, o valor pas-
sou para R$ 600.

BRASÍLIA – Os traba-
lhadores informais vão po-
der receber o auxílio emer-
gencial por três meses de 
R$ 600 e as mães que são 
chefe de família (família 
monoparental), duas cotas, 
no total de R$ 1,2 mil. 

SAIBA QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO
EMERGENCIAL DE R$ 600 POR MÊS

Chamada de coronavoucher ou coronavale, a medida foi aprovada nesta quinta-
feira (26) de forma virtual pelo plenário da Câmara e deverá ser votada na semana 
que vem pelo Senado, antes de começar a valer

Na renda familiar serão 
considerados todos os ren-
dimentos obtidos por to-
dos os membros que mo-
ram na mesma residência, 
exceto o dinheiro do Bolsa 
Família.

As mulheres de famílias 
monoparentais receberão 
duas cotas, também por três 
meses, com a mesma restri-
ção envolvendo o Bolsa 
Família.

Já a renda média será 
vericada por meio do 
CadÚnico para os inscritos 
e, para os não inscritos, 
com autodeclaração em 
plataforma digital.

ACUMULAR 
BENEFÍCIO

dição de microempreende-
dor individual (MEI);
- Ser contribuinte individu-
al ou facultativo do Regime 
Geral de Previdência Soci-
al (RGPS);

Será permitido a até duas 
pessoas de uma mesma fa-
mília acumularem benefí-
cios. Se um deles receber o 
Bolsa Família, terá de fazer 
a opção pelo auxílio mais 
vantajoso.

- Ser trabalhador informal 
inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚ-
nico);
- Ou ter cumprido o requi-
sito de renda média até 20 
de março de 2020.

Para pessoas com de-
ciência e idosos candidatos 
a receber o BPC (Benefício 
de Prestação Continuada), 
de um salário mínimo men-
sal (R$ 1.045,00), o INSS 
poderá antecipar o paga-
mento de R$ 600,00 (valor 
do auxílio emergencial) até 
que seja avaliado o grau de 
impedimento no qual se 
baseia o pedido ou seja con-
cedido o benefício. Essa 
avaliação costuma demorar 
porque depende de agenda-
mento com médicos peritos 
e assistentes sociais do 
INSS.

Quando o BPC for con-
cedido, ele será devido des-
de o dia do requerimento, e 
o que tiver sido adiantado 
será descontado.

Para ter direito a esse 
adiantamento, o trabalha-
dor precisará ter cumprido 
a carência exigida para a 
concessão do benefício (12 
meses de contribuição) e 
apresentar atestado médico 
com requisitos e forma de 
análise a serem denidos 
em ato conjunto da Secreta-

Da mesma forma, o ór-
gão poderá adiantar o paga-
mento do auxílio-doença, 
no valor de um salario míni-
mo mensal, durante três me-
ses contados da publicação 
da futura lei ou até a realiza-
ção da perícia pelo INSS, o 
que ocorrer primeiro.

ANTECIPAÇÃO

Se a pessoa deixar de 
cumprir as condições esti-
puladas, o auxílio deixará 
de ser pago. Para fazer as 
vericações necessárias, os 
órgãos federais trocarão as 
informações constantes em 
suas bases de dados.

ria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 
Economia e do INSS.

Segundo o projeto, o au-
xílio emergencial será pago 
por bancos públicos fede-
rais por meio de uma conta 
do tipo poupança social 
digital.

A conta pode ser a mes-
ma já usada para pagar re-
cursos de programas sociais 
governamentais,  como 
PIS/Pasep e FGTS, mas não 
pode permitir a emissão de 
cartão físico, cheques ou 
ordens de pagamento para 
sua movimentação.

Essa conta será aberta 
automaticamente em nome 
dos beneciários, com 
dispensa da apresentação 
de documentos e isenção de 
tarifas de manutenção. A 
pessoa usuária poderá fazer 
ao menos uma transferên-
cia eletrônica de dinheiro 
por mês, sem custos, para 
conta bancária mantida em 
qualquer instituição nan-
ceira autorizada a funcio-
nar pelo Banco Central.

FORMA DE 
PAGAMENTO

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

COMUNICADO
GURIRI BEACH TURISMO 
LTDA, torna público que obte-
ve do SEMMA, através do pro-
cesso nº 003314/2020 a Li-
cença Ambiental de Regulari-
zação nº 012/2020 para ati-
vidade de Empreendimentos 
Desportivos, Turísticos, Recrea-
tivos ou de Lazer, na localida-
de Rua Horácio Barbosa Alves, 
N° 888, Guriri - Norte, no muni-
cípio de São Mateus-ES.
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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
w w w . F A N O T I C I A S . c o m . b r

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


