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VITÓRIA – Forma mais 
responsável de impedir a 
contaminação pelo Corona-
vírus, o isolamento social 
traz uma situação de risco 
para vítimas da violência 
doméstica familiar: conviver 
mais tempo com o agressor. 
Na quarentena, ferramentas 
online de denúncia, ociais 
ou não, ganham força. O go-
verno federal pretende lan-
çar ainda esta semana um 
aplicativo para denúncias de 
violência doméstica.

A vendedora J.M, de 23 
anos, do Jardim Ângela, zo-
na sul de São Paulo, foi agre-
dida durante o connamen-
to. O autor foi o companhei-
ro, um pedreiro que tem pro-
blemas com a bebida. Com 
várias lesões, ela foi à Polí-
cia Civil, registrou boletim 
de ocorrência e pediu medi-
das protetivas. Agora, ela 
espera a manifestação do 
juiz. O companheiro saiu de 
casa, mas ainda não foi en-
contrado pela Polícia Mili-
tar. De acordo com ela, o con-
namento havia feito os 
episódios de violência au-
mentarem.

A ministra da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, 
Damares Alves, disse nesta 
quinta-feira (2) que no Esta-
do do Rio o total de notica-
ções de violência nas últimas 
semanas já é 50% maior. No 
Rio, já existe a denúncia vir-
tual.

O ministério ainda divul-
gou dados do Ligue 180, ca-
nal de denúncias de violên-
cia doméstica, apontando 
aumento de quase 9% no 
total de ligações na quarente-
na. A média diária entre os 
dias 1.º e 16 de março foi de 
3.045 ligações e 829 denún-
cias, ante 3.303 telefonemas 

Pode solicitar a isenção 
da taxa quem está cursan-
do a última série do ensi-
no médio, em 2020, em 
escola da rede pública 
declarada ao Censo Esco-
lar; quem cursou todo o 
ensino médio em escola 
da rede pública ou como 
bolsista integral na rede 
privada, além de ter ren-
da, por pessoa, igual ou 

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
terá duas datas em 2020: a 
versão digital acontecerá 
em outubro e a tradicional 
impressa em novembro. 
Nos dois casos, o crono-
grama de isenção e inscri-
ção é o mesmo. Para não 
pagar a taxa de R$ 85, os 
candidatos devem atender 
os critérios de isenção. O 
pedido deve ser feito pela 
Página do Participante, na 
internet.

Os participantes que 
optarem por realizar a ver-
são digital do Enem 2020 
farão as provas nos dias 
11 e 18 de outubro. Já a 
versão impressa será apli-
cada em 1º e 8 de novem-
bro.

SÃO PAULO – O  
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educaci-
onais Anísio Teixeira 
(Inep) recebe a partir do 
dia 6 de abril a solicitação 
de isenção da taxa de ins-
crição do Enem por meio 
da Página do Participante.

QUARENTENA ELEVA RISCO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O ministério ainda divulgou dados do Ligue 180, canal 
de denúncias de violência doméstica, apontando au-
mento de quase 9% no total de ligações na quarentena

Desde terça-feira(31), a 
reportagem tem pedido da-
dos de março e de outros 
anos ao ministério, mas não 
obteve resposta. "É cedo pa-
ra essa análise. Sabemos que 
a violência doméstica teve 
aumento em outros países 
que passaram por isolamen-
to social", diz a promotora 
Silvia Chakian, do núcleo 
especializado em violência 
doméstica do Ministério Pú-
blico Estadual de São Paulo 
(MPE-SP).

e 978 denúncias entre os dias 
17 e 25. Mas especialistas 
dizem que o período ainda é 
curto, mas servem de alerta.

A socióloga Wania Pazzi-
nato diz que o tempo para 
análise ainda é curto, mas os 
dados apontam uma tendên-
cia. "Momentos de crise na 
sociedade - econômica, polí-
tica ou uma pandemia - his-
toricamente trazem aumento 
da violência contra a mulher. 
Foi assim com o ebola na 
África e a cólera no Haiti."

Outros países também 
registraram aumento das 
agressões dentro de casa des-
de o início da pandemia. A 
França anunciou esta sema-
na que pagará quartos de ho-

tel para vítimas de violência 
doméstica e abrirá centros de 
aconselhamento após o au-
mento dos casos de abuso na 
primeira semana de quaren-
tena. O acréscimo foi de 
36% em Paris e 32% no resto 
do país após o connamento, 
no dia 17. Houve ainda dois 
assassinatos.

"É um padrão aprendido 
ao longo da vida por parte 
dos homens. Algumas situa-
ções de estresse funcionam 
como gatilho para esse com-
portamento", diz Valéria Sca-
rance, do Núcleo de Gênero 
do MPE-SP.

DENÚNCIA ONLINE
O app previsto pelo go-

verno estará disponível para 
celulares e computadores, 
para denúncias de violência 
a mulher, criança e demais 
violações de direitos em am-
biente doméstico. "Garanti-
mos o anonimato, não pode-
mos deixar de denunciar. Vai 
funcionar 24 horas por dia", 
disse Damares. Além da fer-
ramenta, que poderá ser bai-
xada no site do ministério e 
em lojas virtuais de apps, há 
os canais por telefone - 100 e 
180 - para receber denúncias 
de violência e pedidos de 
socorro.

Em São Paulo, as vítimas 
de violência doméstica po-
dem fazer a denúncia online 
na Delegacia Eletrônica da 
Polícia Civil. Desde o dia 25, 
injúria, insultos e calúnias 

A vítima pode escolher até 
cinco pessoas para serem 
acionadas em caso de urgên-
cia por mensagens SMS. 
Elas podem ainda dialogar, 
de modo anônimo, com ou-
tras usuárias - especialistas 
apontam que o diálogo é fun-
damental para a mulher iden-
ticar e superar relaciona-
mentos abusivos e violênci-
as.

Canais não ociais de 
denúncia também são alter-
nativas. O Mapa do Acolhi-
mento é um site que conecta 
mulheres que precisam de 
ajuda psicológica ou jurídica 
com prossionais voluntári-
os para atendimento presen-
cial. O app de enfrentamento 
à violência da mulher Pe-
nhaS, criado pelo Instituto 
AzMina, tem até um botão 
de pânico.

podem ser reportados sem a 
necessidade que a vítima 
saia de casa. Mas em caso de 
crimes com necessidade de 
coleta de materiais, como 
estupro e agressão física, a 
recomendação é ir à delega-
cia da mulher.

O app foi nomeado em 
referência à Lei Maria da 
Penha que prevê violência 
física, emocional, patrimo-
nial, sexual e moral como 
crimes. São cinco mil mu-
lheres cadastradas. "O isola-
mento será mais uma arma 
que o agressor usará para que 
as vítimas se distanciem de 
suas redes de acolhimento, 
de informação ou de ajuda. 
Estamos criando estratégias 
para nos conectarmos. Pode-
mos estar distantes sica-
mente, mas isoladas nunca", 
diz a jornalista Marília Tau-
c, idealizadora do PenhaS.

A violência doméstica 
pode ser também psicológi-
ca (ameaça, constrangimen-
to, humilhação), patrimonial 
(controle do dinheiro, des-
truição de bens) e moral (ca-
lúnias e vida íntima exposta 
sem o consentimento). As 
informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.

Enem: solicitação
de isenção da
taxa de inscrição
começa segunda-
feira, dia 6

Independente do for-
mato (digital ou impres-
so), as inscrições para o 
Enem 2020 vão acontecer 
entre os dias 11 a 22 de 
maio. É importante desta-
car que o pedido de isen-
ção não elimina a necessi-
dade de efetivar a inscri-
ção para o exame, apenas 
evitará o pagamento da 
taxa.

menor que um salário mí-
nimo e meio, e quem está 
em situação de vulnerabi-
lidade socioeconômica 
por ser membro de famí-
lia de baixa renda, deven-
do informar o número de 
i d e n t i  c a ç ã o  s o c i a l 
(NIS), único e válido, 
além de ter renda familiar 
por pessoa de até meio 
salário mínimo ou renda 
familiar mensal de até três 
salários mínimos.

Os participantes que 
solicitaram isenção em 
2019, não realizaram os 
dois dias de prova e que-
rem solicitar nova isenção 
para 2020, devem fazer a 
justicativa de ausência. 
O resultado dos pedidos 
de isenção deve ser divul-
gado em 24 de abril.

O resultado da prova 
do Enem pode ser usado 
para estudar em Portugal, 
para ingressar no ensino 
superior público pelo Sisu 
ou ainda para conseguir 
uma bolsa de estudos no 
ProUni.

Os participantes que optarem por realizar a ver-
são digital do Enem 2020 farão as provas nos dias 
11 e 18 de outubro. Já a versão impressa será apli-
cada em 1º e 8 de novembro.
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A votação do projeto ocor-
reu em sessão extraordinária 
no plenário Lizete Conde 
Rios, sem a presença do pú-
blico e com uso de máscaras, 
por medida de controle sani-
tário contra o risco de propa-
gação da covid-19.

O PL 004/2020 passou 
com duas emendas aditivas 
de autoria do vereador Car-
los Alberto Gomes, acres-
centando a criação de uma 
comissão formada por oito 
membros, incluindo repre-
sentantes do Ministério Pú-
blico Estadual e Federal, das 
secretarias municipais de 
Assistência Social, Saúde e 
Educação e vereadores, para 
acompanhamento e scaliza-
ção do uso dos recursos do 
Fundo aprovado pelo parla-
mento.

EMENDAS

“Essa Lei é uma preven-
ção, a busca de um auxílio 
em parceria com setor públi-
co, empresas e com aqueles 
que podem contribuir com o 
momento. Tudo será feito 
dentro da lei. A Câmara faz 
sua parte, liberando a primei-
ra parcela de R$ 200 mil, de 
economias feitas por nós ve-
readores e pela Mesa Direto-
ra, e aprovando a criação des-
se Fundo”, disse o  vereador  
Francisco Amaro, líder do 
governo.

Em seguida, nova sessão 
extraordinária foi convocada 
para aprovar a redação nal 
da proposição.

Acrescentou-se também a 
obrigatoriedade da prestação 
de contas, de forma pública à 
população mateense, pelo 
Chefe do Poder Executivo.

“É muito sofrimento para 
a sociedade e pouca esperan-
ça. Mesmo se a gente tiver 
divergências, a vida está aci-

SÃO MATEUS – A Câ-
mara de Vereadores suspen-
deu temporariamente a qua-
rentena, atendendo convoca-
ção extraordinária e aprovou 
na manhã desta sexta-feira 
(3), por unanimidade, o Pro-
jeto de Lei n° 004/2020, de 
autoria do Poder Executivo, 
que cria o Fundo Municipal 
de Combate à Covid-19 
(FMCC-SM), destinado ao 
enfrentamento dos efeitos da 
pandemia do novo coronaví-
rus em São Mateus.

“É um Projeto de grande 
relevância no momento em 
que essa crise de desemprego 
está deixando todos os mate-
enses preocupados. Tem gen-
te que já não tem o que co-
mer. Na prática, tem que ter 
muita cautela na hora de es-
tar distribuindo as cestas bási-
cas, pois é um ano eleitoral e 
muita gente quer tirar provei-
to”, alertou o vereador Ajalí-
rio.

CÂMARA DE SÃO MATEUS
APROVA FUNDO CONTRA COVID-19
E SUGERE ISENÇÃO DE TAXAS

Aquiles Moreira defendeu 
o controle sobre a aplicação 
das verbas. “Esse projeto é 
relevante para o nosso muni-
cípio, o desemprego está ge-
ral, é uma situação mundial e 
temos que precaver em nossa 
cidade. Sou favorável a esse 
Fundo, mas que tenhamos a 
scalização do uso dos re-
cursos.

ISENÇÃO DE TAXAS

A Mesa Diretora comen-
tou a sugestão de reduzir os 
vencimentos dos parlamen-
tares e do próprio salário. O 
primeiro-secretário Jozail do 
Bombeiro se manifestou. 
“Minha sugestão é suspender 
a verba indenizatória pelo 
prazo que for necessário, que 

Carlos Alberto pediu que 
o município siga o modelo 
adotado pela Bahia, sugerin-
do ao prefeito que envie um 
projeto pedindo à Câmara 
que o autorize a isentar as 
famílias de baixa renda com 
faixas de consumo menores. 
A prefeitura arcaria com as 
despesas no período determi-
nado. “Ficariam isentos, os 
moradores que tenham gasto 
de até 100 KW de energia 
por mês, tirando também a 
tarifa de iluminação pública. 
Sobre a água, sugiro que as 
famílias que tenham consu-
mo de até 15 metros cúbicos 
quem isentas de pagar á 
conta e a tarifa de lixo nesse 
tempo”.

Jorge Recla sugeriu que o 
prefeito Daniel Santana sus-
penda temporariamente a 
cobrança de taxas públicas, 
para aliviar a situação das 
famílias em quarentena. 
“Que ele mande para essa 
Casa de Leis aprovar a sus-
pensão da cobrança da taxa 
de iluminação, tarifa de água 
e taxa de lixo por três me-
ses”.

ma de qualquer especulação 
nesse momento. Para nós na 
agricultura, não tem só 8.600 
famílias em crise em São Ma-
teus, porque não foram con-
tados os maiores distritos. 
Nós temos bairros com mais 
de 400 famílias na espera” 
disse o vereador Paulo Cha-
gas.

OFÍCIO AO PREFEITO

“A Constituição Brasileira 
é clara: os subsídios do prefe-

Jorge Recla anunciou que 
enviará ofício ao prefeito 
Daniel Santana, solicitando 
que envie projeto de lei redu-
zindo também os salários dos 
secretários e subsecretários, 
além da retirada das comis-
sões sobre vencimentos.

é mais de 50 por cento do que 
a gente recebe líquido.” O 
vereador também reagiu à 
publicação de fakenews com 
conteúdo difamatório a res-
peito dele e dos demais vere-
adores. “Isso fere o meu sen-
timento de homem e de pai 
de família e a nossa justiça 
dorme”.

O Procurador Administra-
tivo e Legislativo Marcelo 
Pichara Mageste Silya infor-
mou que o ato sugerido é in-
constitucional.

“Podemos discutir sim, 
sou favorável a tudo que ve-
nha beneciar a população. 
Mas essa redução não pode 
em lei, seria por acordo. Sou 
favorável, desde que se faça 
a redução dos secretários, 
subsecretários, as comissões 
seja retiradas.

Carlos Alberto manifestou 
opinião semelhante. “O mo-
mento é de muita reexão, 
muitos aproveitam para tirar 
proveito político. Tem mais 
cunho político do que social. 
Concordo com a redução 
pela metade, mas que inclua, 
além do prefeito, secretários 
e todos os subsecretários. 
Sou a favor que seja extintas 
todas as graticações dos 
cargos comissionados por 
120 dias”, acrescentou.

“Eu também estou de acor-
do que possamos reduzir nos-
sos salários. Que seja enten-
dido de uma forma que esse 
desconto seja feito em cima 
de outros cargos também. 
Nessa crise, é momento de a 
gente discutir”, disse Ajalí-
rio.

“Acho que nós devemos 
fazer uma reunião com os 
onze vereadores e ver o sa-
crifício que pode ser feito e, 
junto com o jurídico da Câ-
mara, nós vamos discutir de 
uma forma ampla e encontrar 
maneiras de ajudar.” Sugeriu 
Amaro, também favorável à 
redução.

ito e do vice-prefeito têm que 
ter origem em projeto na câ-
mara municipal e ele vale 
somente para o próximo man-
dato. E não pode ter origem 
no Legislativo, um projeto de 
lei para diminuir os venci-
mentos de secretários do Exe-
cutivo, e nem vice-versa. São 
dois poderes diferentes”

ECONOMIA
A presidência da Casa res-

saltou o equilíbrio das contas 
da Câmara, o que facilita o 
socorro ao Município em 
situações críticas. “Que que 
claro que essa Casa tem eco-
nomizado mês a mês, nossa 
folha não está comprometi-
da. Isso se chama austeridade 
e economia dos recursos pú-
blicos. Se calculássemos 4 
meses sem salário, a econo-
mia do Legislativo seria 
R$127 mil. Nós já devolve-
mos R$ 200 mil e vamos de-
volver mais. Que o Executi-
vo faça também os cortes que 
tem que fazer, porque a Câ-
mara está fazendo a parte 
dela e socorrendo o municí-
pio.”, disse Recla.

DEMORA
O presidente criticou a 

burocracia para a entrega das 
cestas básicas, lembrou, emo-
cionado o caso de uma famí-
lia sem ter o que comer e pe-
diu celeridade. “As famílias 
estão passando fome e a pre-
feitura ainda não comprou 
porque não tem dinheiro em 
caixa. O Município arrecada 
de 25 a 30 milhões por mês e 
não tem uma reserva para 
comprar cestas básicas. Li-
nhares já distribuiu 25 mil 
cestas. Para contratar bandas 
e trios se encontra soluções 
rápidas, para colocar o ali-
mento  na mesa das famílias 
que precisam, tem essa di-
culdade. Que libere logo as 
cestas básicas para socorrer 
nossas famílias”.

A votação do projeto ocorreu em sessão extraordinária 
no plenário Lizete Conde Rios, sem a presença do pú-
blico e com uso de máscaras, por medida de controle 
sanitário contra o risco de propagação da covid-19.

Jorge Recla anunciou 
que enviará ofício ao 
prefeito Daniel Santa-
na, solicitando que en-
vie projeto de lei redu-
zindo também os salá-
rios dos secretários e 
subsecretários, além da 
retirada das comissões 
sobre vencimentos.

Comércio fechado
no ES até dia 12,
com exceções

O novo decreto agora 
libera mais atividades, 
como lojas de venda de 
chocolates, conveniência, 
materiais de construção, 
peças automotivas, veícu-

VITÓRIA – O gover-
nador do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, disse, 
nesta quinta-feira (2), que 
um decreto será assinado 
para manter o fechamento 
do comércio até o dia 12 
de abril. Segundo ele, o 
documento também de-
ne protocolos mais rigoro-
sos para os serviços essen-
ciais que estão em funcio-
namento, como os super-
mercados. Entretanto, 
outras atividades entra-
ram para a lista de exce-
ções e poderão funcionar 
com restrição.

O fechamento do co-
mércio já havia sido deter-
minado pelo Governo 
Estadual no dia 20 de mar-
ço, até o dia 4 de abril. Des-
de o início da quarentena, 
apenas setores de alimen-
tação, farmácias, postos 
de combustíveis e cuida-
dos animais foram autori-
zados a funcionar em horá-
rios especícos, seguindo 
recomendações de distan-
ciamento social e higiene.

Restaurantes localiza-
dos às margens de rodovias 
federais e em aeroportos 
poderão funcionar em qual-
quer horário, desde que não 
estejam situados em áreas 
urbanas. Na construção 
civil, o serviço poderá ser 
feito entre as 8h30 e as 18h.

los automotores, borracha-
rias, ocinas de reparação 
de veículos automotores e 
de bicicletas. A medida 
vale a partir de segunda-
feira (6).

As medidas têm como 
objetivo evitar aglomera-
ções e impedir o avanço do 
novo coronavírus (Covid-
19). Nesta quinta-feira (2), 
o Estado registrou a segun-
da morte pela doença. Ao 
todo, são 139 casos até esta 
quinta-feira (2).

Os estabelecimentos 
poderão funcionar a partir 
de segunda-feira (6), das 
10h às 16h. A limitação não 
se aplica no caso de retira-
das de mercadorias no pró-
prio estabelecimento e ser-
viço de entrega (delivery).

As lojas localizadas den-
tro de shoppings e centros 
comerciais permanecerão 
fechadas, já que o funcio-
namento destes espaços 
continua proibido.

Segundo o governador, o documento também define 
protocolos mais rigorosos para os serviços essenci-
ais que estão em funcionamento, como os super-
mercados.

SÃO MATEUS – A 
Secretaria de Saúde de 
São Mateus,  por meio da 
Vigilância Epidemiológi-
ca Municipal, comunica 
que nesta sexta-feira (03) 
foi conrmado um novo 
caso de COVID-19. Já são 
31 casos noticados com 
suspeita do novo Corona-
vírus no Município. Des-
tes, 18 foram descartados, 
há 9 casos em investiga-
ção e 4 casos conrmados.

O novo caso foi conr-
mado nesta sexta-feira por 
c r i t é r i o  c l í n i c o -
epidemiológico de acordo 
com a NOTA TÉCNICA 

Quarto caso
de Coronavírus
confirmado
em São Mateus

COVID-19 da Secretaria 
Estadual de Saúde.

O caso citado possui 
vínculo social com o pri-
meiro conrmado no 
Município de São Mateus, 
e encontra-se em interna-
ção hospitalar em isola-
mento.

A Secretaria Municipal 
de Saúde lembra que os 
dados pessoais dos paci-
entes são invioláveis de 
acordo com a Constitui-
ção Federal, estando pro-
tegidos por sigilo pela Lei 
13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pesso-
ais).



4 Sábado, 4 de abril de 2020

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Por conta desse compor-
tamento, o deputado disse 
que vai propor, na primeira 
oportunidade que puder reu-
nir os membros do colegia-
do, a convocação de direto-

VITÓRIA – Presidente 
da CPI da Sonegação na 
Assembleia Legislativa, o 
deputado estadual Enivaldo 
dos Anjos (PSD) fez duras 
críticas à EDP por enviar 
“mensagens intimidadoras” 
de cobrança de contas de luz 
com a ameaça de “sujar o 
CPF do consumidor nos ser-
viços de proteção ao crédito 
e cobrar judicial”. 

“A EDP é uma empresa 
concessionária de um servi-
ço público e deve se com-
portar como se fosse empre-
sa pública nesse momento 
em que todos os esforços são 
no sentido de mitigar os efei-
tos da crise econômica e -
nanceira das famílias com a 
necessária suspensão de vári-
as atividades para permitir o 
distanciamento social e frear 
a propagação do novo coro-
navírus no Estado e no País. 
Infelizmente, a direção da 
EDP está se mostrando in-
sensível e só pensando em 
seu próprio benefício”, disse 
Enivaldo.

CPI VAI CONVOCAR EDP POR CAUSA
DE COBRANÇA DURANTE QUARENTENA

Infelizmente, a direção da EDP está se mostrando in-
sensível e só pensando em seu próprio benefício”, dis-
se Enivaldo.

res da EDP para prestar es-
clarecimentos perante a CPI 
da Sonegação. “Vamos cha-
mar diretores regionais, 
mas, se houver necessidade 
e esse tiver sido um compor-
tamento ordenado de cima 
para baixo, vamos convocar 
o CEO da EDP no Brasil. 
Não dá para ver uma atitude 

dessa e car calado”, disse 
Enivaldo.

O parlamentar quer não 
apenas que a Escelsa pare de 
“perturbar a vida das pesso-
as, que já estão oprimidas 
por uma situação real que 
nunca vivemos antes”, mas 
que já se programe para co-
brar de forma parcelada as 

contas de consumo do perío-
do de contingenciamento 
por conta do coronavírus.

O deputado Enivaldo dos  
Anjos vem insistindo em 
várias medidas de mitigação 
dos efeitos econômicos do 
distanciamento social sobre 
as nanças das famílias. O 
parlamentar já conseguiu 
que o Banestes isentasse da 
cobrança de juros sobre a 
cobrança de contas de con-
sumo e também dos juros 
sobre o seu cartão de crédito, 
e ainda quer que os pedágios 
das rodovias estaduais e fe-
derais no Estado sejam libe-
rados e que o pagamento de 
IPVA seja adiado, bem como 
o parcelamento ampliado.

“O consumo de todas as 
famílias vai aumentar nesse 
período, porque as pessoas 
estão dentro de casa por con-
ta da recomendação de dis-
tanciamento social feito pe-
lo Ministério da Saúde. Isso 
signica que, ao mesmo 
tempo em que as famílias 
terão queda de rendimento, 
também terão aumento de 
gastos com energia. A popu-
lação está sendo afetada e as 
empresas precisam dar sua 
parcela de contribuição”, 
disse Enivaldo.

A manicure Vanderleia 

“Estamos atendendo as 
famílias que fazem parte do 
cadastro único do município 
e também famílias com ido-
sos, crianças e mulheres co-
mo chefes de lar”, explicou 
Marinalva Broedel, secretá-
ria de assistência social.

SÃO MATEUS – A Pre-
feitura de São Mateus está 
doando cestas básicas para 
as famílias carentes do muni-
cípio. A ação é realizada pa-
ra ajudar pessoas que estão 
sem renda, ou em risco soci-
al, devido às restrições im-
postas em meio à pandemia 
do novo Coronavírus.  De 
acordo com a Secretaria de 
Assistência Social, 8630 
famílias serão beneciadas 
com as cestas básicas no mu-
nicípio.

O Espírito Santo regis-
trou 15 novos casos de 
novo coronavírus (Covid-
19) nesta sexta-feira (3). A 
informação foi divulgada 
pelo governador Renato 
Casagrande, durante um 
pronunciamento transmi-
tido pela internet. Com 
isso, o número de casos 
chega a 154. Quatro pes-
soas já morreram por cau-

VITÓRIA – Informa-
ção foi divulgada durante 
pronunciamento transmi-
tido pela internet, nesta 
sexta-feira (3).

OITO MIL FAMÍLIAS VÃO RECEBER CESTAS BÁSICAS

Rodrigues não está conse-
guindo trabalhar desde que 
começou o isolamento soci-
al em São Mateus. Ela de-
pende dessa renda para sus-
tentar uma lha de 17 anos. 
Ela se emocionou quando 

recebeu em casa uma das 
cestas básicas.

“A necessidade está che-
gando bem próxima de mim. 
Cada dia os mantimentos 
diminuem mais, e penso que 
é mais um dia sem traba-

As cestas básicas distri-
buída em São Mateus estão 
sendo compradas pelo Exe-
cutivo. Empresas e pessoas 
físicas também têm ajudado 
com doações. 

lhar”, relatou.

As cestas básicas distribuída em São Mateus estão sendo compradas pelo Executivo. 

Covid-19: Aulas
no ES suspensas
até 30 de abril

VITÓRIA – Medida 
tem como objetivo evitar o 
avanço do novo coronaví-
rus no estado. Também con-
tinua suspenso o passe es-
colar.

As aulas da rede estadu-
al do Espírito Santo se-
guem suspensas até 30 de 
abril, de acordo com o go-
vernador, Renato Casa-
grande. O anúncio foi feito 
nesta sexta-feira (3), du-
rante pronunciamento 
transmitido pela internet. 
Também continua suspen-
so o passe escolar.

As escolas estão fecha-
das desde meados de mar-
ço, quando o Governo do 
Estado decidiu suspender 
as atividades como uma das 
medidas para evitar o avan-
ço do novo coronavírus.

A princípio, a decisão 
era válida até a próxima 
segunda-feira (6). Mas, 
diante do avanço da doença 
no Estado, a decisão foi de 

A partir da próxima se-
mana, os estudantes da re-
de pública de ensino do 
Espírito Santo passarão a 
desenvolver atividades 
pedagógicas em casa. Por 
m e i o  d o  p r o g r a m a 
EscoLAR, criado pela Se-
cretaria estadual de Educa-
ção (Sedu), eles terão aces-
so à aulas disponíveis em 
sites e aplicativos on-line.

ATIVIDADES À 
DISTÂNCIA

A medida foi desenvol-
vida pela Sedu já que, neste 
sábado (4), termina o pe-
ríodo de recesso escolar de 
15 dias, que foi antecipado 
em função da necessidade 
de isolamento social para 
conter a pandemia do novo 
Coronavírus. Contudo, o 
governo estadual ainda não 
anunciou quando as aulas 
presenciais poderão ser 
retomadas.

manter a suspensão.

ES tem mais 15 casos
confirmados de Covid-19
e total chega a 154

sa da doença no estado.
De acordo com o gover-

nador, o resultado ainda é 
parcial e o Boletim Epide-
miológico da Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesa), 
com o número ocial, 
deve sair nas próximas 
horas.

“É lógico que o número 
de casos no estado é maior 
do que este que a gente 
está identicando. Quan-
do chegar um número mai-
or de testes, teremos con-
dições de testar mais.”, 
disse Casagrande.
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O superintendente descon-
ou. Primeiro, por causa do lin-
guajar utilizado por quem seria 
a vice-governadora, com erros 
de português e risadas. Depois, 
porque o vigilante mandava as 
mensagens e logo em seguida 
apagava, para não deixar mui-
tas provas. Na foto do perl, ele 
chegou a colocar uma imagem 
ocial do governo.

Em setembro do ano passa-
do, a polícia foi procurada pela 
própria Jacqueline para investi-
gar o caso. “Descobrimos que 
ele era um vigilante que já ha-
via trabalhado na superinten-
dência, ou seja, conhecia o su-
perintendente com quem come-
çou a conversar se passando 
pela vice-governadora”, expli-
cou Brenno Andrade, da Dele-

O golpista conversava pelo 
WhatsApp com o superinten-
dente regional de Educação da 
região, se apresentando como 
Jacqueline. Inicialmente, come-
çou a falar sobre assuntos polí-
ticos, citando o nome de autori-
dades. Em seguida, pediu um 
cargo na pasta para uma mu-
lher.

SÃO MATEUS – Um vigi-
lante de 38 anos se passou pela 
vice-governadora do Espírito 
Santo, Jacqueline Moraes, para 
tentar conseguir um cargo co-
missionado para uma mulher, 
em São Mateus, no Norte do 
Estado.

VIGILANTE É PRESO APÓS SE PASSAR
POR VICE-GOVERNADORA EM SÃO MATEUS

gacia Especializada em Re-
pressão aos Crimes Cibernéti-
cos (DRCC).

Depois das investigações, os 
policiais foram até a casa do 
vigilante, em São Mateus, para 
colher provas. Na ocasião, ele 
ainda tentou intimidar os agen-
tes, dizendo que tinha o contato 
e conversava até com o gover-
nador do Estado. Os celulares 
foram apreendidos e cou 
provado que o suspeito estava 
cometendo o crime.

“Ele nega as acusações, mas 
o depoimento dele é contraditó-
rio. O que nos causou surpresa 

Por ter negado as acusações, 
não foi possível extrair do vigi-
lante a motivação para o crime 
e nem quem seria a mulher para 
quem ele estava pedindo o car-
go. Agora, ele será indiciado 
por estelionato, e deve respon-
der em liberdade.

Procurado pela reportagem, 
o advogado Cláudio Saade, 
q u e  r e p r e s e n t a  a  v i c e -

foi a audácia dele, de se passar 
pela autoridade. Deixamos aqui 
o alerta: cuidado com o que vo-
cês fazem nas redes sociais, pois 
é possível identicar e respon-
sabilizar”, disse o delegado.

governadora, agradeceu o tra-
balho da polícia na conclusão 
do caso e que Jacqueline Mora-
es agora aguarda uma manifes-
tação do Ministério Público. 
“A denúncia foi feita para pre-
se rva r  o  nome  da  v i ce -
governadora, até mesmo diante 
do cargo que ela ocupa, para 
não lhe causar um desgaste 
moral. Ela é uma mulher bata-
lhadora, que nunca teve seu 
nome envolvido em nada. É 
preciso denunciar para que 
pessoas não sejam atingidas 
em um golpe como este”, ar-
mou.

Se passando pela vice-governadora, Jacqueline (foto), o golpista conversava pelo 
WhatsApp com o superintendente regional de Educação da região.

VITÓRIA – A Secretaria 
de Estado de Saúde (Sesa) 
lançou, nesta sexta-feira 
(03), três editais para proces-
so seletivo simplicado de 
contratação emergencial em 
regime de designação tem-
porária, com formação de 
cadastro de reserva.

Há oportunidades para 
médicos, outros cargos de 
nível superior, médio e técni-
co. 

As inscrições serão exclu-
sivamente pelo site www.se-
lecao.es.gov.br e vão até a 
próxima segunda-feira (06), 
ao meio-dia.

A iniciativa tem como 

ES lança editais para
contratação de 2 mil
profissionais da saúde
para atuarem no
combate a covid-19

Outras informações po-
dem ser adquiridas pelo e-
m a i l  p r o c e s s o s e l e t i-
vo@saude.es.gov.br.

nalidade o enfrentamento 
da Calamidade de Saúde Pú-
blica e Estado de Emergência 
decorrentes do novo Corona-
vírus (COVID-19), com base 
no Art. 2º, inciso I da Lei 
Complementar Nº 809/2015 
e Lei Complementar Nº 
946/2020.

As contratações terão em 
três etapas: inscrição e clas-
sicação; comprovação dos 
requisitos e experiência pro-
ssional; formalização de 
contrato. 

Há vagas para médicos e profissionais de nível médio e 
técnico. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo 
site da secretaria de saúde.

Sétimo paciente com
coronavírus em Linhares
teve de ser internado
em São Mateus

SÃO MATEUS – Linha-
res, no Norte do Espírito San-
to, tem sete casos comprova-
dos de coronavírus. A infor-
mação foi conrmada na 
noite dessa quinta-feira pela 
prefeitura. O paciente teve de 
ser internado em um hospital 
da região.

De acordo com o comuni-
cado, o sétimo infectado foi 
levado para o Hospital Ro-
berto Silvares, em São Mate-
us. A unidade hospitalar é 
uma referência no Norte do 
estado no atendimento de 

O município não deu deta-
lhes sobre o paciente, mas, 
segundo informações, se trata 
de um diretor de escola apo-
sentado e muito conhecido.

Em Linhares, segundo o 
último boletim de Covid-19 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), são 167 noti-
cações de coronavírus. 70 
casos foram descartados e 90 
seguem sob investigação. 
Dos sete casos conrmados, 
três pessoas foram clinica-
mente curadas.

casos de coronavírus.

A medida deve impactar 
cerca de 40 mil consumidores, 
e será valida pelos próximos 
três meses. As faixas de consu-
mo que estarão isentas do paga-
mento da taxa são: Baixa renda 
(de 101 até 181kw), que repre-
senta cerca de 3,6 mil residên-
cias; Residencial (de 101 a 
300kw), aproximadamente 26 
mil residências; e demais clas-
ses, como comércio e serviços 
com até 150 kw de consumo. 
Atualmente, apenas as residên-
cias com consumo abaixo de 
100Kw são isentas da taxa.

O anúncio aconteceu duran-
te uma reunião do Comitê de 
Enfrentamento à Doença, lide-
rado pelo prefeito Guerino Za-
non. O projeto será encaminha-
do para Câmara Municipal e 
precisa passar pela aprovação 
dos vereadores. 

De acordo com o prefeito 
Guerino Zanon, a medida deve 

VITÓRIA – O projeto de lei 
para isenção no pagamento da 
taxa de iluminação pública, por 
faixa de consumo, foi anuncia-
do nesta quarta-feira (01), pela 
Prefeitura de Linhares. A medi-
da está sendo tomada devido a 
crise econômica provocada 
pelo Novo Coronavírus. 

MUNICÍPIO DO ES VAI ISENTAR 40 MIL
CONSUMIDORES DA TAXA DE ILUMINAÇÃO

A taxa é cobrada mensalmente na conta de luz dos moradores do município de Linhares.

diminuir o impacto econômico 
do isolamento social, já que 
com mais pessoas em casa, o 
valor da taxa pode aumentar. 
“Nós estamos trabalhando em 
todas as frentes possíveis para 
proteger a população, especial-

mente a mais vulnerável. É 
para garantir a sobrevivência 
das pessoas num momento em 
que a economia é grandemente 
impactada”, armou.

O prefeito explica ainda 
que, a isenção da taxa por faixa 

de consumo tem o objetivo de 
permitir que as pessoas afeta-
das economicamente pela crise 
provocada pela pandemia do 
Novo Coronavírus possam se 
reorganizar para realizar os 
pagamentos futuros.

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
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UMA NOVA ROTINA
Já se falou que tempos 

de crise são ruins - porém 
oferecem oportunidades. 
Ensejam reexões. Que-
bram culturas tão estabele-
cidas quanto indesejáveis. 
Ao contemplar a aurora da 
pandemia causada pelo 
vírus Covid-19, enfrenta-
da pela humanidade com 
sacrifícios imensos, co a 
pensar nisso.

Temos, ainda, xação 
pelo comparecimento pes-
soal - isto tanto no univer-
so público como no priva-
do. De cartórios a bancos, 

Inicio pela resistência 
da administração pública 
quanto ao trabalho remo-
to. Desde que corretamen-
te scalizado poupa recur-
sos e aumenta a produtivi-
dade, conforme fartamen-
te constatado junto a di-
versas empresas privadas. 
Já dispomos de farta tec-
nologia para implementá-
la, com ganhos incríveis - 
mas permanecemos na 
imobilidade.

Contemplando o mun-
do das prossões percebo 
que temos verdadeira pai-
xão por aviões. São reu-
niões e mais reuniões, 
eventos e mais eventos, às 
custas da movimentação 
custosa e ineciente de 
tantas pessoas - que bem 
poderiam estar em suas 
cidades! Contemplo mi-
nha vida prossional: 
muitas viagens a trabalho 
que z poderiam ter sido 
evitadas se tecnologias 
hoje simples e baratas ti-
vessem sido aplicadas.

Não faz muito tempo o 
jornalista francês Émile de 
Girardin brindou-nos com 
uma sábia reexão: “To-
dos falam de progresso 
mas ninguém sai da roti-
na”. Pois é. Em tempos de 
rotina interrompida, que 
tal tratarmos do progres-
so?

de repartições públicas a 
empresas, insiste-se ainda 
no atendimento presencial 
em tempos de Internet - 
uma cultura a ser revista.

Dedico minha derradei-
ra reexão à administra-
ção pública. Sabemos ser 
muito melhor prevenir que 
remediar. E uma epidemia, 
tão prevista como previsí-
vel, escancarou a fraqueza 
dos Estados - simplesmen-
te não estavam prepara-
dos, seja sob que aspecto 
for. Insistimos na cultura 
do dia-a-dia e da improvi-
sação.

E as economias? Terão 
percebido não ser pruden-
te conar em uma única 
matriz, seja lá do que for? 
Seja na produção ou nos 
transportes, há que existir 
uma via alternativa. Eis aí 
algo particularmente rele-
vante para um país cuja 
economia continua a de-
pender sensivelmente do 
exterior, apesar de instala-
da sobre um solo tão am-
plo e rico. Que insiste em 
transportar suas cargas 
quase que exclusivamente 
por caminhões, negligen-
ciando meios innitamen-
te mais seguros e econô-
micos. E por aí vamos.

SÃO PAULO – A 
venda de chocolates e 
ovos de Páscoa deve 
ter uma queda de 
8,5% neste ano em 
relação a 2019, nos 
supermercados. A 
estimativa é da Apas 
(Associação Paulista 
de Supermercados), 
que também compa-
rou com o crescimen-
to que havia sido pro-
jetado antes da crise 
do coronavírus. O 
aumento havia sido 
estimado para as ven-
das no estado de São 
Paulo em 2,2%, ago-
ra a expectativa é de 
queda de 8,5%. 

Para a Grande São 

MINISTROS DO TSE CONSIDERAM
ADIAR ELEIÇÕES, MAS DESCARTAM
PRORROGAR MANDATOS

Eleições municipais podem ser adiadas em razão do novo coronavírus.

BRASÍLIA – O adiamento 
das eleições municipais , mar-
cadas para outro deste ano, está 
sendo discutido entre os minis-
tros do Tribunal Superior Elei-
toral ( TSE), conforme revelou 
Luis Roberto Barroso , minis-
tro que assume a corte em ma-
io, em entrevista ao jornal O 
Globo. A discussão entrou em 
pauta devido à pandemia do 
novo coronavírus .

A decisão sobre manter ou 
não a data das eleições deve ser 
tomada entre o m de maio e o 
início de junho. Na análise dos 
ministros, caso adiamento se 
faça necessário, o mais prová-
vel é que o limite para uma no-
va data seja dentro do mês de 
dezembro.

"A saúde pública, a saúde da 
população é o bem maior a ser 
preservado. Por isso, no mo-
mento certo será preciso fazer 
uma avaliação criteriosa acerca 
desse tema do adiamento das 
eleições. Mas nós estamos em 
abril. O debate ainda é precoce. 
Não há certeza de como a con-
taminação vai evoluir. Na hipó-
tese de adiamento, ele deve ser 
pelo período mínimo necessá-
rio para que as eleições possam 
se realizar com segurança para 

O principal motivo para a 
preocupação em evitar um adia-
mento muito longo é o fato de 
que, se isso acontecer, manda-
tos de prefeitos e vereadores 
terão que ser prorrogados. Essa 

a população. Estamos falando 
de semanas, talvez dezembro", 
armou Luís Roberto Barroso . "A ideia de prorrogação de 

mandatos dos atuais prefeitos e 
vereadores até 2022 não me 
parece boa. Do ponto de vista 
da democracia, a prorrogação 
frauda o mandato dado pelo 
eleitor, que era de quatro anos, 

possibilidade não é bem vista 
por Barroso.

e priva esse mesmo eleitor do 
direito de votar pela renovação 
dos dirigentes municipais. Se 
for inevitável adiar as eleições, 
o ideal é que elas sejam ainda 
este ano, para que não seja ne-
cessária a prorrogação de man-
datos dos atuais prefeitos e vere-
adores", avaliou o ministro.

SENADO FEDERAL/DIVULGAÇÃO

VENDA DE OVOS DE PÁSCOA DEVE
CAIR 8,5% NOS SUPERMERCADOS

Paulo a projeção ne-
gativa é de 10,5%. Já 
no interior do estado, 
a média de queda nas 
vendas é de 8,2%. A 
estimativa é baseada 
em itens com vendas 
típicas para esta épo-
ca do ano, e inclui 
bombons, ovos, bar-
ras e tabletes de cho-
colate, refrigerantes, 
cerveja, vinho e pei-
xes.

O principal moti-
vo é o contexto eco-
nômico atual, onde 
famílias voltaram 
seus gastos para pro-
dutos básicos, higie-
ne e limpeza, de acor-
do com a Apas.

A estimativa é baseada em itens com vendas típicas para esta época do ano, e 
inclui bombons, ovos, barras e tabletes de chocolate, refrigerantes, cerveja, 
vinho e peixes.
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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


