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Até agora foram contabilizadas 43 mortes e até domingo (26) o 
Estado deve chegar a  6 óbitos, estima o secretário de Estado da 

Saúde, Nésio Fernandes.

ES VAI CHEGAR A 2 MIL CASOS
E 60 MORTES ATÉ DOMINGO
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“A melhor forma de expli-
car a importância da transpa-
rência para o combate à pan-
demia é justamente o lema 

A nota obtida mostra a rápi-
da e constante evolução da 
transparência dos dados no 
Estado, que inicialmente ha-
via sido enquadrado na cate-
goria opaca, na avaliação 
realizada no dia 9 de abril. 
Em apenas uma semana, o 
Espírito Santo passou a ocu-
par o topo da escala, cando 
entre os estados mais trans-
parentes; e agora, menos de 
um mês depois, assume o 
primeiro lugar.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo  é  o  es tado mais 
transparente na divulgação 
dos dados referentes ao novo 
Coronavírus (Covid-19) no 
Brasil. É o que mostra o 6º 
boletim elaborado pela ONG 
Open Knowledge Brasil 
(OKBR), divulgado nesta 
quinta-feira (07).  O ranking, 
que inclui todos os estados e 
o  G o v e r n o  F e d e r a l ,  é 
atualizado semanalmente.  
P a r a  v e r  o  r e l a t ó r i o 
completo, acesse o link: 
transparenciacovid19.ok.org
.br /les/Transparencia-
Covid19_Boletim_6.pdf

O Estado, que já ocupava a 
terceira posição nas últimas 
avaliações, com nível de 
transparência classicado 
como alto, chegou ao 1º lugar 
ao passar a divulgar boletim 
diário com o número de leitos 
ocupados e a apresentar da-
dos sobre a ocorrência de 
outras doenças respiratórias.  
A pontuação do Espírito San-
to passou de 93 a 98 (de um 
máximo de 100 pontos).

1. Fazer uma chamada de 
vídeo

Segundo entrevista da 
Social Miner, empresa com 
uma base de dados com 41 
milhões de cadastros, 63% 
das pessoas não moram com 
as mães e 12% não preten-
dem comemorar a data. 

A chamada de vídeo já foi 
incorporada na rotina dos 
brasileiros, mas sempre é 
bom lembrar da existência 
do recurso. Aplicativos co-

VITÓRIA – A pandemia 
e o isolamento social nos 
levou a repensar hábitos e 
comportamentos. No Dia 
das Mães, que acontece nes-
te domingo (10), isso não 
seria diferente. Com o Brasil 
em quarentena, é preciso se 
reinventar para demonstrar 
o amor mesmo à distância. 

Mas mesmo de longe é 
possível comemorar o Dia 
das Mães, sim! Nós listamos 
cinco formas de comemorar 
a data até quando se está dis-
tante da mãe e provamos que 
é possível ter um domingo 
divertido e cheio de amor e 
carinho sem comprometer a 
saúde de ninguém. E fazer 
uma videochamada é apenas 
o primeiro item da lista.  

DIA DAS MÃES NA QUARENTENA: 5
FORMAS DE COMEMORAR MESMO LONGE

As chamadas de vídeo foram a saída encontrada para 
amenizar a distância em meio à pandemia.

mo o WhatsApp oferecem a 
função, permitindo fazer 
uma chamada de vídeo com 
até quatro pessoas. Você tem 
irmãos e todos estão longe 
da sua mãe? Vale apostar na 
ideia. Também é possível 
fazer uma ligação pelo Zo-
om, Google Hangouts e 
Skype.

2. Preparar uma refeição à 
distância

Que tal usar a chamada de 
vídeo de uma forma mais 
criativa? A ideia é que você e 
sua mãe preparem a mesma 
refeição, mas, dessa vez, à 
distância. Enquanto prepa-
ram a comida, podem con-

4. Se divertir com jogos 
online

3. Assistir o mesmo lme 
na Netix

A Netix disponibiliza 
uma extensão do Google 
Chrome chamada "Netix 
Party", onde é possível com-
partilhar um lme (ou qual-
quer outra produção da pla-
taforma) com outras pessoas 
e todas assistirem ao mesmo 
tempo. Se a sua mãe é fã de 
um bom lme, vale investir 
na ideia! 

versar por vídeo e trocar di-
cas de culinária. Depois, 
podem fazer a refeição jun-
tas.

• Maria Rita, às 11h 

• Michel Teló, às 13h

5. Curtir uma live do can-
tor preferido dela 

Assistir shows online se 
tornou uma nova forma de 
se divertir nessa quarentena. 
O que acha que combinar de 
assistir à distância a mesma 
live que sua mãe? Vocês po-
dem fazer uma chamada de 
vídeo e ver juntas o show da 
preferência dela. Veja algu-
mas lives programadas para 
domingo (10):

• Zeca Pagodinho, às 13h

Muitas famílias se reú-
nem depois do almoço para 
se divertir com jogos clássi-
cos. A boa notícia é que tam-
bém é possível fazer isso 
online. No site www.sto-
pots.com.br, por exemplo, é 
possível jogar stop com toda 
a família. Já no Facebook, 
na aba de jogos vocês conse-
guem jogar UNO.

• Anitta, às 16h30
• Daniel, às 15h45
• Roberto Carlos, às 15h 

• Zezé Di Camargo e Lucia-
no, às 19h

• Ivete Sangalo, às 18h

As lives estarão disponíveis 
nos canais do YouTube dos 
respectivos artistas.

BRASÍLIA – As inscri-
ções para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2020 começam na próxima 
segunda-feira (11) e vão até o 
dia 22 de maio. Elas poderão 
ser feitas por meio da página 
do Enem na internet.

ENEM DIGITAL
A partir deste ano o Enem 

INSCRIÇÕES PARA O ENEM 2020
COMEÇAM NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

terá duas modalidades de pro-
vas, as impressas, com apli-
cação prevista para os dias 1º 
e 8 de novembro, e as digitais, 
para os dias 22 e 29 de no-
vembro. O participante que 
optar por fazer o Enem im-
presso não poderá se inscre-
ver na edição digital e, após 
concluir o processo, não pode-
rá alterar sua opção. Neste ano, será obrigatória 

a inclusão de uma foto atual 
do participante no sistema de 
inscrição, que deverá ser uti-
lizada para procedimento de 
identicação no momento da 
prova. O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 85 e deverá ser 
pago até 28 de maio.

A estrutura dos dois exa-
mes será a mesma. Serão apli-
cadas quatro provas objeti-
vas, constituídas por 45 ques-
tões cada, e uma redação em 
língua portuguesa. Durante o 
processo de inscrição, o parti-
cipante deverá selecionar 
uma opção de língua estran-
geira – inglês ou espanhol.

ISENÇÃO DE TAXA
De acordo com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), todos os par-
ticipantes que se enquadra-
rem nos pers especicados 
nos editais, mesmo sem o 
pedido formal, terão isenção 
da taxa. A regra vale tanto 
para os participantes que opta-
rem pelo Enem impresso 
quanto para os que escolhe-
rem o Enem digital e se apli-
ca, inclusive, aos isentos em 
2019 que faltaram aos dois 
dias de prova e não tenham 
justicado ausência.

Portanto, no ato da inscri-
ção para o Enem 2020, terão 
isenção de taxa os candidatos 
que estejam cursando a últi-
ma série do ensino médio 
este ano, em qualquer moda-
lidade de ensino, em escola 

ACESSIBILIDADE
A Política de Acessibilida-

de e Inclusão do Inep visa dar 
atendimento especializado 
aos participantes que necessi-
tarem. Para facilitar a com-
preensão no momento da ins-
crição, os atendimentos espe-
cícos (gestantes, lactantes, 
idosos e estudantes em classe 
hospitalar) foram incluídos 
na denominação “especiali-
zado”. As solicitações para 
esses atendimentos também 
deverão ser feitas entre 11 e 
22 de maio. Os resultados 
serão divulgados em 29 de 
maio. Para os pedidos que 
forem negados, está prevista 
uma fase para apresentação 
de recursos. O resultado nal 
estará disponível no dia 10 de 
junho.

da rede pública declarada ao 
Censo da Educação Básica; 
tenham feito todo o ensino 
médio em escolas da rede 
pública ou como bolsistas 
integrais na rede privada e 
tenham renda per capita fami-
liar igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio; ou 
declarem estar em situação 
de vulnerabilidade socioeco-
nômica, por serem membros 
de família de baixa renda e 
que estejam inscritos no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), que requer ren-
da familiar per capita de até 
meio salário mínimo ou ren-
da familiar mensal de até três 
salários mínimos.

ES é primeiro lugar
em transparência dos
dados do Coronavírus

O Painel – que pode ser 
acessado no link coronavi-
rus.es.gov.br/painel-covid-
19-es - é uma ferramenta inte-
rativa que traz informações 
em tempo real sobre a doença 
no Estado. No Painel é possí-
vel acompanhar o número de 
noticações, de casos conr-
mados, em investigação, paci-
entes curados e de óbitos. 
Também é possível checar a 
situação por municípios, por 
bairros e por região de saúde, 
além de faixa etária, sexo e 
comorbidades. Os dados po-
dem ser ltrados e organiza-
dos por categoria e também 
estão disponíveis para down-
load em formato aberto.

Para que o resultado fosse 
alcançado, foi desenvolvido 
o Painel Covid-19, em parce-
ria entre  o Instituto de Tec-
nologia da Informação e Co-
municação do Espírito Santo 
(Prodest), a Secretaria de 
Controle e Transparência 
(Secont), a Superintendência 
Estadual de Comunicação 
Social (Secom), a Secretaria 
da Saúde (Sesa) e o Instituto 
Jones dos Santos Neves 
(IJSN) foi fundamental.

usado pela entidade avalia-
dora: dados abertos ajudam a 
salvar vidas. A informação 
livre e sem obstáculos é o 
ponto de partida para pesqui-
sadores, mídia, sociedade 
civil e para o próprio cida-
dão. Todos esses atores po-
dem, de alguma forma, aju-
dar. Mas precisam ter infor-
mações íntegras, atualizadas 
e acessíveis”, destaca o se-
cretário de Estado de Contro-
le e Transparência, Edmar 
Camata.
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ES ULTRAPASSA 4 MIL CASOS E TEM 165 MORTES
VITÓRIA – O Espírito 

Santo já acumula o total de 
165  mortes e  4.242&  casos 
conrmados de Covid-19, 
doença provocada pelo novo 
coronavírus. Os números 
ociais foram divulgados na 
última atualização no Painel 
Covid-19, da Secretaria Esta-
dual de Saúde (Sesa), na tar-
de desta sexta-feira (08). De 
acordo com os últimos regis-
tros, nas últimas 24 horas 
foram conrmados oito 
óbitos e 254 novos casos.

PREVENÇÃO

O número de pacientes 
curados de Covid-19 tam-
bém subiu. Já são 1.502 pes-
soas que não estão mais in-
fectadas. Nas últimas 24 ho-
ras, 170 pessoas foram cura-
das. A taxa de letalidade é de 
3,89%. Até o momento, fo-
ram realizados 19.016 testes 
para detectar a doença.

Até o momento não há um 
tratamento especíco para a 
doença, que é transmitida por 
gotículas de saliva que se 
espalham pelo ambiente. Por 
isso, é fundamental manter 
alguns cuidados com a higie-
ne pessoal que também va-
lem para afastar o risco de 
contrair gripe e outras doen-

- 1 paciente do sexo femi-
nino de 25 anos, conrmado 
por critério clínico epidemi-
ológico. Está em isolamento 
domiciliar.

47 CASOS POSITIVOS

- 1 paciente do sexo femi-
nino de 62 anos, conrmado 
por teste rápido. Está em 
isolamento domiciliar. 

São Mateus tem 287 ca-
sos noticados com suspeita 
de Coronavírus. Destes, 47 
foram conrmados, 98 des-
cartados, 142 são casos sus-
peitos, 24 foram curados e 
há 2 óbitos. Dos casos con-

- 1 prossional da saúde 
do sexo masculino de 38 
anos, conrmado por teste 
rápido. Está em isolamento 
domiciliar. 

Também nesta sexta-feira 
foram registrados mais qua-
tro casos positivos no Muni-
cípio:

SÃO MATEUS – Uma 
paciente de 79 anos é a se-
gunda vítima fatal do Coro-
navírus em São Mateus. O 
óbito foi conrmado pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de nesta sexta-feira (08). Ela 
fez o exame positivo na quar-
ta-feira (06), por teste rápi-
do, e estava internada em 
Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI).

- 1 paciente do sexo mas-
culino de 50 anos, conrma-
do por teste rápido. Encon-
tra-se internado em isola-
mento no hospital. 

SÃO MATEUS REGISTRA SEGUNDA
MORTE POR COVID-19 E CHEGA
A 47 CASOS CONFIRMADOS

Vila Nova - 3
Universitário - 1

Centro - 1
Cacique - 1

Forno Velho (Cohab) - 1
Guriri - 13

Fátima - 1

Ideal - 1
Jacuí – 1
Morada do Ribeirão - 2

Chácara do Cricaré (Ino-
coop) - 1

Aroeira - 1

CASOS

Boa Vista - 4

CONFIRMADOS
POR BAIRRO:

Santo Antônio - 6
Sernamby - 1

Parque Washington - 1
Novo Horizonte - 1

Nativo - 3
Nova São Mateus - 1

Pedra D’agua - 1

Santa Tereza (Ponte) - 1
Rio Preto - 1

Também nesta sexta-feira foram registrados mais qua-
tro casos positivos no Município:

A Prefeitura tem feito bar-
reiras sanitárias, campanhas 
de conscientização, distri-
buição de máscaras, higieni-
zação com álcool em gel, 
intensicou a desinfecção 
de locais públicos com hipo-
clorito de sódio diluído em 
água e seguiu os decretos 
com medidas restritivas e 
educativas baixados pelo 
Governo do Estado. Todas 
essas ações estão sendo fei-
tas nas zonas urbana e rural. 
Mas é necessário o apoio da 
população e dos empresári-
os. Com o comércio aberto – 
mesmo em horários reduzi-

rmados, 15 são prossio-
nais de Saúde: 12 estão em 
isolamento domiciliar e há 3 
curados.

dos e com os cuidados ne-
cessários - há a falsa impres-
são de que está tudo ‘nor-
mal’, mas não está.

A Secretaria Municipal 
de Saúde lembra que os da-
dos pessoais dos pacientes 
são invioláveis de acordo 
com a Constituição Federal, 
estando protegidos por sigi-
lo pela Lei 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais). A violação desses 

O Município reforça que 
a principal medida é o isola-
mento social. Se não for por 
uma causa urgente, que em 
casa! E isolamento social 
não é férias, é uma medida 
necessária e imediata para se 
proteger e proteger seus fa-
miliares.

direitos está sujeita a res-
ponsabilização administra-
tiva, cível e criminal.

De acordo com o Mapa de 
Gestão de Risco do Governo 
do ES, o município que ul-
trapassar a cota de 35 casos 
conrmados é considerado 
Risco Alto e serão adotadas 
medidas sociais e comercia-
is mais severas, como deter-
minação – e não recomenda-
ção – de isolamento social e 
fechamento do comércio, 
com aplicação de multas.

Dados foram divulgados pelo Painel Covid-19. Até o momento, 1.502 pessoas já foram 
curadas da doença.

Lavar as mãos frequente-
mente por pelo menos 20 se-
gundos com água e sabão; 

ças respiratórias.

Utilizar antisséptico de 
mãos à base de álcool para 
higienização; 

Cobrir com a parte interna 
Utilizar máscaras de teci-

do se precisar sair de casa; 

Evitar tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca; 

Utilizar lenço descartável 
para higiene nasal; 

do cotovelo a boca e o nariz 
ao tossir ou espirrar; 

Manter distância de outras 
pessoas caso tenha que ir pa-
ra a rua; 

Não compartilhar objetos 
de uso pessoal; 

Limpar regularmente o 
ambiente e mantê-lo ventila-
do.

Estudantes irão
receber kits
merenda escolar

SÃO MATEUS – Com 
a pandemia causada pelo 
Coronavírus veio a inter-
rupção inesperada das au-
las e, assim, muitos alunos 
caram sem a merenda 
escolar. A Prefeitura de São 
Mateus, por meio da Secre-
taria Municipal de Educa-
ção, está instituindo o Pro-
grama Merenda em Casa, 
que garantirá a distribuição 
de kits com itens alimentí-
cios às famílias de cerca de 
18.000 estudantes.

O secretário municipal 
de Educação, José Adil-

A Secretaria Municipal 
de Educação informa que 
a distribuição será iniciada 
na próxima semana e acon-
tecerá por região, priori-
zando os bairros com mai-
or índice de vulnerabilida-
de social. Os kits chegarão 
diretamente nas unidades 
de ensino, de acordo com 
o cronograma de entrega. 
Os diretores escolares e 
suas equipes organizarão a 
distribuição e comunica-
rão aos responsáveis pelos 
alunos matriculados.

A merenda escolar é, 
em muitos casos, a princi-
pal refeição de muitas cri-
anças e, com esta ação, a 
Prefeitura de São Mateus 
garante a segurança ali-
mentar principalmente 
para aqueles em situação 
de vulnerabilidade social.

son, reforça que é necessá-
rio evitar a aglomeração e 
que não é preciso las na 
porta das escolas, pois o 
responsável deve aguar-
dar o contato que informa-
rá o dia e horário para a 
retirada dos kits.

Desde o início de abril a 
Secretaria Municipal de 
Educação oferece o Pro-
grama Todos em Casa pela 
Educação, que disponibi-
liza, via internet, material 
de apoio pedagógico da 
Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental (1º ao 9º 
ano), em suas modalida-
des, para a realização de 
estudos, mesmo que ainda 
longe da escola. Além de 
manter a rotina escolar, a 
iniciativa também tem o 
objetivo de promover a 
interação familiar.

O Programa Merenda 
em Casa faz parte do paco-
te de medidas adotadas 
pelo Município no enfren-
tamento da pandemia. A 
alimentação escolar é uma 
ação de relevância social e 
econômica. A determina-
ção do Município é conti-
nuar garantindo, mesmo 
nesta situação de excepci-
onalidade, alguns benefí-
cios aos estudantes, e a 
Secretaria de Educação 
tem intensicado as ações 
nesse sentido. O objetivo é 
a preservação da vida.

A merenda escolar é, em muitos casos, a princi-
pal refeição de muitas crianças e, com esta ação, 
a Prefeitura de São Mateus garante a segurança 
alimentar principalmente para aqueles em situ-
ação de vulnerabilidade social.
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O cálculo foi realizado 
com base nos números de 
óbitos registrados nos últi-
mos dias no Espírito Santo. 
Até o momento, de acordo 
com dados do Painel Covid, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), 157 pessoas 
morreram em decorrência 
da doença. Os casos conr-
mados somam 3988.

Sobre a taxa de letalida-
de, que é a proporção de mor-
tes com relação ao número 
de casos, ele ressaltou o fato 
de que esta taxa em alguns 
municípios é de 100%. "Isso 
porque alguns municípios 
possuem um diagnóstico e 
um óbito, por exemplo. Isso 
faz com que a letalidade des-
ses municípios que muito 
acima da média, inclusive 
do Espírito Santo", disse o 
secretário, citando Ecopo-
ranga, Iúna, Presidente Ken-
nedy, Nova Venécia, Pinhei-
ros, entre outros como exem-
plos.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo deve alcançar a marca 
de 250 mortes causadas pelo 
novo coronavírus na próxi-
ma semana. A projeção foi 
divulgada na manhã desta 
sexta-feira (08), durante 
uma coletiva com o secretá-
rio de Saúde, Nésio Fernan-
des, e com o subsecretário 
em Vigilância de Saúde, 
Luiz Carlos Reblin.

Com o Dia das Mães se 
aproximando, Nésio Fer-
nandes destacou que este é 
um momento em que o Espí-
rito Santo e o Brasil vivem 
em luto. Por isso, não é esta 
a hora de sair, visitar os ami-
gos e deixar o isolamento 
social, de acordo com as 
palavras do secretário. "Dis-
tanciamento, neste nal de 
semana, é um gesto de amor. 
Não é o momento de fazer 
festa. É o momento de dis-
tanciar. Que possamos viver 
um nal de semana feliz e 
diferente, para que futura-
mente possamos voltar a 
nos abraçar e car juntos, 
todos vivos e sem perder 
nossos entes queridos", dis-
se.

MORTES POR COVID-19 NO ES PODEM CHEGAR
A 250 NA PRÓXIMA SEMANA, DIZ SUBSECRETÁRIO

O cálculo foi realizado com base nos números de óbitos registrados nos últimos dias 
no Espírito Santo.

Sobre o índice de testa-
gem do Espírito Santo, o 
secretário armou que o 
estado capixaba realiza tes-
tes acima da média nacio-
nal, pois no Brasil, os testes 

Ele ainda ressaltou que 
essa é uma medida extrema, 
que leva em conta uma série 
de fatores. "O lockdown é 
uma medida extrema que 
leva em consideração, prin-
cipalmente, o esgotamento 
da capacidade dos serviços 
de saúde de suportarem o 
aumento do número de ca-
sos da covid-19 e de outras 
doenças", disse.

Outro ponto destacados 
foi a possibilidade de o esta-
do entrar em sistema de lock-
down nas próximas sema-
nas. De acordo com o secre-
tário, o estado trabalha para 
que essa medida não seja 
aplicada, mas enfatizou a 
importância da conscienti-
zação da população capixa-
ba. "A decisão do lockdown 
pode ser uma decisão para 
as próximas semanas no 
Espírito Santo. Trabalha-
mos com todas as energias 
para que isso não ocorra. O 
que vai garantir que a gente 
não chegue ao lockdown é a 
cidadania e a consciência 
das pessoas, não os decretos 
do governador e nem da 
Assembleia Legislativa", 
disse.

Para agilizar ainda mais o 
processo de identicação 
dos casos, Nésio Fernandes 
informou que a partir da pró-
xima semana, equipamen-
tos serão instalados nos hos-
pitais de referência para ga-
rantir que todo paciente gra-
ve seja testado no próprio 
local. Os demais pacientes 
continuam sendo encami-
nhados ao Lacen.

"Atualmente, temos uma 
taxa de ocupação hospitalar 
de 64% dos leitos de UTI e 
36% dos leitos de enferma-
ria. Não temos problemas 
com o leito de enfermaria. O 
grande dilema para nosso 

são feitos nos pacientes gra-
ves, prossionais de segu-
rança e da Saúde. No estado, 
outros grupos, como o de 
pessoas acima de 45 anos 
com comorbidades, tam-
bém são testados. "No Espí-
rito Santo, já tivemos mais 
de 24 mil noticações e 18 
mil testes realizados", citou.

Em termos de compara-
ção, o secretário ressaltou 
que, no dia 31 de março o 
Espírito Santo contava com 
77 leitos disponíveis para 
pacientes com o coronaví-
rus. No dia 30 de abril, este 
número, segundo ele, era de 
549 leitos. Na quarta-feira 
desta semana, dia 6 de maio, 
já são mais de 750 leitos dis-
poníveis.

estado é o leito de UTI. Te-
mos uma expansão adequa-
da de leitos com ventilado-
res", disse o secretário, ci-
tando ainda que mais de 300 
ventiladores adquiridos pe-
lo Estado são aguardados.

Sobre a proposta de cons-
trução de um hospital de 
campanha no Espírito San-
to, Nésio Fernandes armou 
que esta não é uma opção 
descartada. No entanto, ele 
ressaltou que, no momento, 
não é a prioridade. "Os hos-
pitais de campanha são con-
cebidos para serem hospita-
is de média e baixa comple-
xabilidade. O desenho des-
tes hospitais é um leito de 
enfermaria, não de UTI. Os 
estados que optaram por 
este modelo, tiveram que 
construir também leitos de 
UTI dentro deles", disse.

Com base nos números 
de leitos já criados pelo esta-
do para que os pacientes da 
covid-19 sejam atendidos, o 
secretário diz que "na práti-
ca, nós disponibilizamos 
quatro ou cinco hospitais de 
campanha dentro dos hospi-
tais que já são maduros nes-
se tipo de tratamento. Esse é 
o motivo que leva o Espírito 
Santo a ser um estado de 
baixa letalidade. A opção 
pelo Hospital de Campanha 
não está descartada, pode 
ser acionada no futuro".

SÃO MATEUS  – 
A estimativa da safra 
de café arábica e ro-
busta no País deve vari-
ar de 57,15 e 62,02 
milhões de sacas, o 
que representa um au-
mento de 25,8% em 
comparação ao volu-
me colhido na tempo-
rada passada. 

O Município de São 
Mateus tem feito a sua 
parte para combater o 
Coronavírus nas zonas 
urbana e rural, contu-
do o cafeicultor preci-
sa redobrar os cuida-

PRODUTORES DEVEM REDOBRAR CUIDADOS
PARA COLHEITA DO CAFÉ NO MUNICÍPIO

dos para proteger a 
vida de seus colabora-
dores.

A Secretaria de Agri-
cultura de São Mateus, 
Sindicato Rural, Sin-
dicatos dos Trabalha-
dores Rurais e entida-
des locais estão repro-
duzindo um manual de 
orientações do Gover-
no do Estado contra o 
Coronavírus, com dire-
cionamentos que po-
dem ser adotados nas 
comunidades rurais, 
nas propriedades e no 
dia a dia da produção. 

Agência da
Caixa aberta
neste sábado

De acordo com infor-
mações de populares pres-
tadas à policiais militares 
que foram ao local, dois 

SÃO MATEUS – Um 
homem de iniciais, M. de 
P.L, 42 anos, foi baleado 
no rosto na noite desta quin-
ta-feira (07), no bairro Boa 
Vista. A vítima foi socorri-
da pelo seu lho que estan-
cou o sangramento e não 
soube informar a quantida-
de de perfurações.

A Caixa divulgou que 
não é preciso madrugar nas 
las. Todas as pessoas que 
chegarem nas agências 
durante o horário de funci-
onamento serão atendidas. 
Mesmo com as unidades 
fechando às 12h, o atendi-
mento continua até o últi-
mo cliente do dia.

Segundo a Caixa, 12 
agências estarão abertas no 
Espírito Santo. Além da 
agência de São Mateus, as 
de  Cachoeiro de Itapemi-
rim, Cariacica, Colatina, 
Guarapari, Linhares, Ser-
ra, Vila Velha e Vitória.

VITÓRIA – A Caixa 
Econômica Federal vai 
abrir 680 agências neste 
sábado (9), de 8h às 12h, 
para atendimento do saque 
em espécie dos beneciári-
os do auxílio emergencial 
que recebem pela poupan-
ça social digital.

O banco informou que 
continua atento à situação 
das las em todo o Brasil, 
atuando para que sejam re-
duzidas de forma gradual.

A prioridade ainda é 
manter o atendimento digi-
tal, por meio do cadastra-

Aqueles que receberam 
o crédito por meio da pou-
pança digital podem pagar 
boletos e contas de água, 
luz, telefone, entre outras, 
bem como fazer transfe-
rências para outros bancos 
por meio do aplicativo Cai-
xa Tem.

Os beneciários do 
Bolsa Família elegíveis 
para o auxílio recebem o 
crédito no mesmo calendá-
rio e na mesma forma do 
benefício regular, por meio 
do cartão Bolsa Família 
nos canais de autoatendi-
mento, lotéricas e corres-
pondentes Caixa Aqui.

A prestação de informa-
ções sobre cadastro e paga-
mento do Auxílio Emer-
gencial está disponível ape-
nas por meio do aplicativo 
Caixa Auxílio Emergenci-
al, do site auxilio.caixa.-
gov.br e da central telefôni-
ca exclusiva 111.

mento por app, site e a mo-
vimentação do benefício 
pelo Caixa Tem. O banco 
reforça a orientação para 
que a população só se dirija 
às agências em último ca-
so.

Segundo a Caixa, 12 agências estarão abertas no 
Espírito Santo.

Homem é
baleado no rosto
no Boa Vista

homens chegaram em 
uma moto, efetuaram os 
disparos de arma de fogo e 
seguiram no sentido bair-
ro Cacique.

A vítima, impossibilita-
da de se comunicar, foi 
encaminhada pelo Corpo 
de Bombeiros para o hos-
pital Roberto Silvares. Os 
militares realizaram bus-
cas na região, mas não con-
seguiram localizar ne-
nhum suspeito.
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SÃO MATEUS – Uma 
comerciante passou por ma-
us momentos no bairro Ideal, 
após um falso cliente entrar 
no estabelecimento com o 
pretexto de pedir uma ração 
pra aves.

A comerciante correu em 
direção a uma Padaria e rece-
beu ajuda de populares que 
acionaram a Polícia Militar. 
Assustado o criminoso só 
levou 10 reais do caixa e fu-
giu tomando rumo ignorado. 

No momento em que a 
vítima foi até a prateleira 
atender à solicitação, foi agar-
rada pelo pescoço e levada a 
força para o banheiro, mas 
conseguiu se livrar morden-
do o braço do ladrão.

Outra consequência é para 
quem não transferiu e não esti-
ver mais residindo na cidade 
onde tem título de eleitor. Nes-

Com isso, quem não regula-
rizou o título cancelado não 
poderá votar em 2020. De acor-
do com o TRE, é possível fazer 
a emissão de uma certidão cir-
cunstanciada, caso precise do 
título de eleitor.

BRASÍLIA – Com o m do 
prazo para transferir, regularizar 
ou alterar dados no título de elei-
tor, a partir desta quinta-feira (7) 
nenhuma alteração poderá ser 
feita no cadastro do eleitor. Se-
gundo o Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP), só 
a partir de 3 de novembro será 
possível fazer qualquer mudan-
ça e uma nova regularização.

QUEM NÃO REGULARIZOU O TÍTULO DE
ELEITOR NÃO PODERÁ VOTAR, AFIRMA TRE

Segundo Tribunal Regional Eleitoral, cidadão que precisar do do-
cumento terá que emitir uma certidão circunstanciada.

se caso, a pessoa deverá justi-
car o voto na eleição deste ano.

O prazo também se aplicou 

aos que não votaram e não jus-
ticaram a ausência às urnas 
nas três últimas eleições. Sem 

PELA INTERNET
Por causa das restrições im-

postas pela pandemia da covid-
19, não tem atendimento pre-
sencial. As pessoas zeram as 
solicitações pela internet, por 
meio da plataforma Título Net, 
a distância. Desde o dia 17 de 
abril, a Justiça Eleitoral paulis-
ta recebeu mais de 31 mil re-
querimentos.

regularizar essa situação, a pes-
soa ca impedida de participar 
nos pleitos municipais de 2020.

O calendário eleitoral deste 
ano terá o primeiro turno das 
eleições em 4 de outubro e o 
segundo, em 25 de outubro. Ao 
todo, serão eleitos novos prefe-
itos e vereadores de 5.568 cida-
des brasileiras.

SÃO MATEUS – O Institu-
to Federal do Espírito Santo 
(Ifes) publicou uma resolução 
que regulamenta e normatiza a 
implementação das atividades 
pedagógicas não presenciais 
em cursos técnicos e de gradua-
ção presenciais, em função da 
situação de excepcionalidade 
da pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19). As atividades 
devem ser iniciadas em até 20 
dias corridos, a partir da data da 
publicação do documento.

A pró-reitora de Ensino do 
Ifes, Adriana Piontkovsky Bar-
cellos, explicou que após as 
discussões e a análise de cená-
rios realizadas pelos campi, 
chegou-se ao entendimento 
que o Ifes deveria organizar o 
retorno do calendário escolar 
com atividades pedagógicas 
não presenciais. Dentro das 
possibilidades de excepciona-
lidade, várias reuniões culmi-
naram com o texto da resolu-
ção. A partir de agora, os campi 
trabalharão na organização 
para implantação e implemen-
tação dessa oferta.

"Sabemos que esse processo 
é desaador e complexo, mas 
entendemos que o envolvimen-
to da comunidade escolar pode 
possibilitar que trabalhemos de 
forma diferente em tempos de 
tantas incertezas. Seguiremos 
acompanhando para que possa-
mos ter condições de fazer o 
nosso melhor em prol da edu-
cação de nossos estudantes e 
das condições de trabalho de 
nossos servidores. O intuito é 
buscar alternativas que possam 
atenuar as perdas nesse contex-
to de isolamento social", ar-
mou a pró-reitora.

IFES VAI RETOMAR CALENDÁRIO COM AULAS ON-LINE

Resolução publicada nesta quinta-feira (7) regulamenta sobre o assunto. 

Cada campus, por meio da 
Gestão Pedagógica, docentes e 
coordenadores de cursos, com 
participação de representação 
estudantil, denirá as ativida-
des curriculares a serem substi-
tuídas por atividades pedagógi-
cas não presenciais, conside-
rando os Planos de Ensino apre-
sentados em cada disciplina, as 
ferramentas e os materiais a 
serem disponibilizados aos 
estudantes.

As atividades pedagógicas 
não presenciais serão conside-
radas como efetivo trabalho 
escolar e a carga horária traba-
lhada será utilizada para a subs-
tituição de carga horária pre-
sencial, desde que se atenda aos 
termos da resolução. Poderão 
ser ofertadas, semanalmente, o 
correspondente a até 100% da 
carga horária total semanal 
planejada para o módulo ou 
período letivo.

Nos casos em que não for 
possível o acesso do estudante 
às tecnologias de informação e 
comunicação para a realização 
das atividades pedagógicas não 
presenciais, após terem sido 
esgotados os meios propostos 
na resolução e consideradas 
suas condições de saúde física 
e mental, caberá aos campi do 
Ifes criar estratégias para asse-
gurá-las quando as atividades 
presenciais retornarem.

SÃO MATEUS – O au-
mento na curva da contamina-
ção pela Covid-19 no Espírito 
Santo e o surgimento de novos 
casos em São Mateus levaram 
a Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores, em consenso, a 
revogar o Decreto 026/2020, 
datado de 30 de março de 
2020, que previa reabertura 
gradual do Parlamento.

Câmara de Vereadores
revoga decreto e adia
retorno dos trabalhos

Com a nova decisão, o Le-
gislativo mantém as medidas 
de quarentena de vereadores e 
servidores da Casa por mais 
15 dias, até o retorno gradati-
vo às atividades administrati-
vas e legislativas sem prejuí-
zos aos trabalhos, que conti-
nuarão sendo executados sob 
o regime home ofce, neste 
período.

De acordo com informa-
ções prestadas à policiais 
militares que foram ao local, 
o crime ocorreu no momento 
que a companheira da vítima 
se dirigia à uma casa para 
buscar o lho que deixou 
enquanto o casal tralhava.

A mulher contou que um 

O trabalhador rural identi-
cado pelas iniciais V.R.S., 
foi morto com três tiros quan-
do chegava em casa na loca-
lidade denominada Aguirre, 
no Distrito de Nestor Gomes, 
zona rural de São Mateus. O 
crime aconteceu depois de 
um dia de trabalho na roça.

SÃO MATEUS – A mu-
lher ainda chegou a ouvir os 
disparos feitos pelo assassi-
no do seu companheiro. Ela 
contou para a polícia que o 
companheiro já havia recebi-
do ameaçado de morte.

Jovem é morto a
tiros no interior

dia antes do crime seu com-
panheiro teve um desenten-
dimento com um indivíduo 
conhecido dele, identicado 
pelas iniciais M.V., e que 
inclusive houve ameaça en-
tre os dois. Ela suspeita que 
este indivíduo tenha sido o 
autor do crime.

O assassinato aconteceu 
por volta das 18h30 e o lo-
cal onde ocorreu é conheci-
do como subida do Morro 
do Filhinho. Os policias 
informaram que ao chega-
rem no local encontraram a 
vítima caída de bruços já 
sem vida, em baixo de um 
pé de mangas próximo à 
casa em que morava com a 
companheira.

A perícia da Polícia Civil 
esteve no local e encaminhou 
o corpo para o Serviço Médi-
co Legal de Linhares.

Mulher morde ladrão
e consegue fugir para
pedir socorro

Chegando ao local, a Polí-
cia se deparou com o dono da 
casa que depois de muita 
conversa declarou que o au-
tor do roubo seria seu irmão e 
que teria cometido o crime 
com ajuda de um comparsa. 
Numa casa vizinha, em cima 
do telhado, foram encontra-
dos um aparelho de celular e 
documentos da vítima.

O autor do roubo foi preso 
logo em seguida no mesmo 
bairro e encaminhado para a 
18ª Delegacia Regional de 
São Mateus. 

Horas depois a Polícia foi 
informada por populares, 
que o autor do roubo poderia 
estar escondido numa resi-
dência no mesmo bairro.
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Valia tudo: até uma sim-
ples saída com o cachorri-
nho de estimação - exce-
ção à quarentena - acabou 
virando um fervilhante 
negócio! Parafraseando 
Churchill, nunca tão pou-
cos cachorros andaram 
tanto com tantas pessoas! 
Quem não os alugou re-
correu até a exemplares de 
pelúcia!

Planeta Terra, 2020. 
Instalou-se séria pande-
mia, superior a fronteiras, 
raças, credos e fortunas. 
Determinou-se para uns 
bons dois terços da huma-
nidade a medida simples 
do isolamento doméstico. 
Deveria ser um período de 
interiorização e reexão. 
Até mesmo de oração. Ca-
da qual com os seus. No 
recesso do lar. Protegido 
das correrias e angústias 
que a rotina traz.

A realidade mostrou-
nos, porém, resultados 
outros - comuns a povos 
ricos e pobres, cultos e atra-
sados. Lutou-se vigorosa-
mente pelo ato de simples-
mente sair de casa - por 
mais ilógico que fosse, 
consideradas as circuns-
tâncias.

Os índices de suicídio, 
violência doméstica e di-
vórcios dispararam. Pou-
cos suportaram (?) a ago-
nia (?) de simplesmente 
car em casa.

Meditemos um instante 
sobre isso: a “prisão”, ao 
m do cabo, era o lar! A 
“pena” era car em famí-
lia. No entanto, quase me-
tade das pessoas preferiu 

jogar com a sorte pelas 
ruas.

Um alerta: que não se 
confunda o que este texto 
propõe com as tão comuns 
“penas alternativas”. De-
fendo que sigamos muito 
além. Que passemos a 
adaptar as penas mais aos 
criminosos que aos cri-
mes, tornando-as mais e-
cientes e menos custosas.

Que tal pensarmos em 
perda de direitos, cons-
cos, vedação de ativida-
des, imposição de obriga-
ções etc. para aqueles ca-
sos nos quais a perda de 
liberdade, ao m do cabo, 
não traria que mais proble-
mas? E assim aliviarmos e 
tornarmos mais ecientes 
nossas prisões?

Ou será que o termo 
“ressocialização” não é 
que mero refúgio da hipo-
crisia?

Agora lance um olhar 
sobre nossas prisões. Di-
zem que sua principal fun-
ção é ressocializar as pes-
soas. Devolvê-las melho-
res ao convívio das ruas. À 
vista do que testemunha-
mos em tempos de quaren-
tena podemos armar sem 
receios ser este um objeti-
vo absolutamente impos-
sível - e não por acaso os 
índices de reincidência são 
tão altos.

Curiosamente, a huma-
nidade insiste neste tipo de 
pena! Falta-nos, nesta 
área, criatividade. Espírito 
prático. E mesmo sensibi-
lidade humana - optamos 
pela punição, por mais inú-
til e cara que seja.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Estudos comprovam que 
as estatinas ajudam a reduzir 
o teor de gordura no sangue e 
com isso favorecem a dimi-
nuição signicativa de ocor-
rência de doenças cardiovas-
culares, mas sua principal 
função é inibir a produção de 
colesterol no fígado (a maior 

BRASÍLIA – Dados do 
Ministério da Saúde apontam 
que 40% da população brasilei-
ra, ou seja, cerca de 60 milhões 
de pessoas, têm colesterol alto, 
fator que aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares.

As estatinas representam a 
primeira indicação de trata-
mento para esses casos.

BOA ESPERANÇA – 
Formada em Jornalismo pe-
la Universidade Vila Velha, 
Sara trabalha no programa 
em que Caco Barcellos e 
uma equipe de jovens jorna-
listas vão às ruas para mos-
trar os desaos da rotina dos 
repórteres durante a cober-
tura de um fato.

Sara conquistou a vaga no 
programa ao inscrever seu 
Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) em um edital 
do Canal Futura e Globo Uni-
versidade. “É um privilégio 
poder atuar na prossão que a 
gente se dedica e gosta, prin-
cipalmente nascendo tão lon-
ge das melhores e maiores 
oportunidades. Estou aqui 
hoje graças ao apoio da mi-
nha família e, principalmen-
te, do acesso à políticas pú-
blicas que me permitiram 
entrar na universidade”, diz.

Sobre as pautas que mais 
gostou de cobrir, a jornalista 
relata várias preferências. 
“São muitas matérias, talvez 

JORNALISTA DE BOA ESPERANÇA ATUA
NO PROFISSÃO REPÓRTER DA REDE GLOBO

A esperancense Sara Pavani, 26 anos, atua como re-
pórter há três anos no Profissão Repórter, programa 
jornalístico, da Rede Globo.

ter participado da equipe 
que produziu o primeiro do-
cumentário jornalístico do 
GloboPlay me marcou mui-
to. Foi sobre o assassinato da 
vereadora Marielle Franco. 
Ao longo do Prossão tam-
bém já cobri futebol femini-
no, entradas e saídas de navi-
os no maior porto da Améri-
ca Latina, o Porto de San-
tos”, esclarece.

Sobre a pandemia do no-
vo coronavírus e a vivência 
da jornalista no momento 
crítico, Sara enfatiza: “Cer-
tamente esse período é his-
tórico no mundo, e também 
marcante para a cobertura 
do jornalista”, relata.

Filha de Aide Pavani e 
Terezinha Séleri Pavani, 
Sara tem dois irmãos e sem-
pre estudou em escola públi-
ca de Boa Esperança, sendo 
a última, a EEEFM Antônio 
dos Santos Neves. “Sou nas-
cida e criada em Boa Espe-
rança, e com muito orgu-
lho”, naliza.

Este número representa 
175 vítimas a menos do que 
o número de denúncias rece-
bidas em março, quando 
houve 2.081 registros. O 
mês de abril não teve regis-
tro de nenhum caso de femi-
nicídio no Espírito Santo. 
No mesmo período do ano 

VITÓRIA – A Sesp ga-
rante que está monitorando 
os números e disponibili-
zando diversas maneiras de 
denunciar sem que as viti-
mas tenham que sair de casa

O número de denúncias 
de violência doméstica em 
delegacias do Espírito Santo 
diminuiu no mês de abril em 
relação aos três primeiros 
meses do ano. De acordo 
com a Secretária de Estado 
de Segurança Pública, no 
mês passado, 1.906 mulhe-
res procuraram as delegaci-
as para registrar algum tipo 
de agressão. 

NÚMERO DE DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
EM DELEGACIAS DO ES DIMINUIU EM ABRIL

passado, quatro mulheres 
foram mortas pelos compa-
nheiros.

Para a delegada Michelle 
Meira, gerente de Proteção à 
Mulher da Sesp, a queda no 
número de denúncias de vio-
lência doméstica nem sempre 
signica que houve real redu-
ção de mulheres sendo agre-
didas. "A gente procura en-
tender o que está acontecen-
do. Receber menos denúncias 
não signica que casos não 
ocorrem",explicou. 

Segundo a Sesp, mesmo 
com o número de denúncias 
das delegacias menor que os 
meses anteriores, o Ciodes e 
o Disque-Denúncia 181 rece-
beram mais denúncias deste 
tipo de crime. É importante 
destacar que existem dife-
rentes maneiras de realizar 
as denúncias. 

A secretaria garante que 
está monitorando os núme-

Para a psicóloga e advo-
gada Satina Pimenta, o pe-

ros, principalmente nesse 
período de isolamento soci-
al, e abrindo diversas manei-
ras de denunciar sem que as 
vítimas tenham que sair de 
casa. Uma delas é site do 
Disque-Denuncia e a Dele-
gacia online. 

ríodo de isolamento social 
pode causar o aumento da 
violência doméstica."A vio-
lência que estas mulheres 
sentem nem sempre é física. 
Muitas vezes ela é psicoló-
gica. É importante que todas 
as mulheres que passam por 
este tipo de situação denun-
ciem", orienta.

ESTUDO RELACIONA O APARECIMENTO DE DIABETES TIPO 2 À UTILIZAÇÃO DE ESTATINAS
fonte de colesterol no orga-
nismo) e aumentar a remoção 
do colesterol ruim do sangue 
também pelo fígado, diminu-
indo assim o nível de coleste-
rol total.

“Os benefícios da utilização 
desse tipo de fármaco são inú-
meros, porém, um efeito cola-
teral pode afetar a vida dos 
pacientes de maneira signica-
tiva. É o que o estudo publica-
do neste ano pela British Jour-
nal of Clinical Pharmacology, 
relevou: indivíduos que usam 
estatinas podem ter maior risco 
de hiperglicemia, resistência à 
insulina e, eventualmente, dia-
betes tipo 2.”, conta o médico 

endocrinologista, dr. Valdinei 
Garcia.

A questão central é que exis-
tem diversos tipos de estatinas: 
algumas conhecidas há muito 
tempo, como a sinvastatina e a 
atorvastatina. Mas também há 
as estatinas inovadoras, como a 

O estudo envolveu 15 anos 
de análises. Pessoas que utili-
zavam estatinas foram compa-
radas com quem nunca usou 
essa categoria de medicamen-
tos. O resultado mostra risco 
38% maior de desenvolver 
diabetes tipo 2 nos usuários de 
estatinas, em indivíduos com 
propensão aumentada para o 
desenvolvimento de diabetes. 

pitavastatina.

A pitavastatina é a mais re-
cente estatina disponível no 
mercado brasileiro. Através de 
vários estudos com destaque 

“Em decorrência de sua es-
trutura molecular diferenciada, 
a pitavastatina não segue o pa-
drão das demais estatinas com 
relação ao aumento da possibi-
lidade de desenvolvimento de 
diabetes, tão pouco quanto a 
ocorrência de outros efeitos 
colaterais, tais como, o apareci-
mento de dores musculares, 
sendo na grande maioria dos 
casos melhor tolerada pelos 
pacientes”, explica o dr. Valdi-
nei.

para o chamado REAL-CAD 
(2017) demonstrou a não inter-
ferência da pitavastatina na 
glicemia (níveis de açúcar no 
sangue). Essa característica faz 
com que ela tenha potencial 
para ser utilizada tanto por paci-
entes pré-diabéticos como dia-
béticos. Além disso, a pitavas-
tatina é vista como uma ferra-
menta de prevenção, para que 
pessoas com colesterol alto 
não tenham ampliadas as chan-
ces de desenvolver diabetes 
tipo 2.

O tipo 2 da diabetes ocorre 
quando o organismo não con-
segue utilizar da maneira cor-
reta a insulina que produz, ou 

quando não fabrica a quantida-
de suciente de insulina para 
controlar a taxa de glicemia. 
Embora muitas vezes essa en-
fermidade seja subestimada, 
trata-se de problema sério. 
Segundo o Ministério da Saú-
de, o diabetes tipo 2 cresceu 
61% no Brasil entre 2006 e 
2016. As consequências mais 
conhecidas de casos de diabe-
tes são: elevação signicativa 
de eventos cardiovasculares 
graves, como infarto agudo do 
miocárdio fatal e não fatal, 
acidente vascular cerebral, 
problemas de visão, proble-
mas nos membros inferiores e 
doenças renais.

número representa 175 vítimas a menos do que o núme-
ro de denúncias recebidas em março, quando houve 
2.081 registros.
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

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

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

2015/16 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA
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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


