
SÃO MATEUS, ESPÍRITO SANTO SÁBADO, �� DE MAIO DE ���� ANO X�II � N� ���� ,R 

NOTCIAS

Covid-19

CidadeDicas

Geral

Tragédia
Câmara

ES registra 11 
mortes e 385 
casos em 24 
horas

Taxa de 
ocupação em 
leitos de UTI 
para covid-19 
no ES supera 
70%

Dupla é presa 
em São 
Mateus por 
realizar testes 
ilegais de 
covid-19

Caixa concede 
aumento de 4 
meses em 
pausa das 
prestações 
habitacionais

Dois irmãos 
morrem em 
incêndio e mãe 
acaba presa

Vereadores 
autorizam 
aplicação de 
recursos de fundo 
emergencial 
contra coronavírus 
no Município

Página 4

Página 5

Página 5

Página 2

www .f a no t i c i a s . com . b r

CORONAVÍRUS | 92
casos confirmados

em São Mateus
Página 3

Página 3

Página 4

Projeto de porto em São Mateus entusiasma o Governo Federal, vai movi-
mentar 20 milhões de toneladas e terá base da Marinha do Brasil.

PETROCITY: AGORA, SÓ
FALTA A LICENÇA AMBIENTAL

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A N O SA N O S

DE CREDIBILIDADE
E IMPARCIALIDADE

Página 3



2 Sábado, 16 de maio de 2020

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começará na segunda-feira.
A Caixa Econômica Federal começará a pagar, na próxima segunda-feira (18), a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 
600. O benefício é liberado a informais que se enquadram nas regras denidas por lei e pode chegar a R$ 1.200 no caso das 
mães chefes de família.
"Começamos na segunda-feira, e faremos toda a questão via mês de nascimento, exatamente para que nós tenhamos uma tran-
quilidade maior no pagamento", disse Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, nesta quinta (14), em live 
semanal transmitida nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. 

Antes de o presidente da Caixa começar a falar, Bolsonaro informou que tem sido questionado e cobrado sobre a liberação do 
dinheiro do auxílio. "O pessoal está apavorado, cobrando, porque é um socorro que é muito bem-vindo", disse ele. 
PRIMEIRA PARCELA 
Guimarães informou ainda que, entre a noite de sexta (15) e sábado (16), o Ministério da Cidadania deve liberar um novo lote 
de beneciários aprovados para receber o auxílio emergencial e a Caixa fará o pagamento dos valores. No entanto, ele não 
disse quantos deverão receber.

Guimarães também informou que os detalhes do pagamento sairão nesta sexta (15). A liberação dos valores deverá ser confor-
me o mês de nascimento do beneciário, mas, desta vez, a Caixa deverá pagar um mês por dia. Na primeira parcela, eram pagos 
beneciários que fazem aniversários em dois meses consecutivos. 

Há, segundo dados anteriores, ao menos 16 milhões de cidadãos esperando análise de dados por parte da Dataprev (empresa de 
tecnologia do governo) para receber a primeira parcela.
O presidente da Caixa armou que a meta é abrir 50 milhões de contas para pagar o valor aos mais de 50 milhões de cidadãos 
que têm direito ao benefício. "Nós vamos abrir para todas as pessoas do auxílio 50 milhões de contas digitais. Todas as pessoas 
do auxílio receberão uma conta digital de graça", disse ele.
"O importante é: vamos pagar mais de 50 milhões de pessoas em tempo recorde. Para nalizar, são as pessoas que não estavam 
nem em programas sociais hoje", complementou. 

No Hospital Estadual Jay-
me dos Santos Neves, na Ser-
ra, principal unidade de refe-
rência para casos graves da 
doença no Espírito Santo, a 
taxa de ocupação já superou 
essa marca, chegando a 83%. 
Atualmente, o hospital conta 
com 183 vagas de UTI para 
covid-19, com 152 já ocupa-
das.

Na Grande Vitória, região 
que concentra quase 80% 
dos casos de coronavírus no 
estado, a situação é ainda 
mais preocupante. A atual 
taxa de ocupação dos leitos 
de terapia intensiva na região 
é de 78,57%. O governador 
Renato Casagrande já ar-
mou, em diversas ocasiões, 
que se a ocupação de leitos 
de UTI no estado chegasse a 
80%, o Estado adotaria medi-
das mais severas para tentar 
controlar a disseminação da 
covid-19.

VITÓRIA – Apesar do 
aumento da quantidade de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) exclusivos 
para pacientes infectados 
pelo novo coronavírus, a ofer-
ta de vagas nos hospitais de 
referência para a covid-19 no 
Espírito Santo ainda preocu-
pa. De acordo com dados da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (Sesa), atualmente o Esta-
do possui um total de 409 
leitos de UTI, sendo que 298 
já estão ocupados — uma 
taxa de ocupação de 72,86%.

Segundo o médico inten-
sivista Antônio Viana, que 
atua no Jayme Santos Neves, 
logo depois que um leito de 
UTI para covid-19 é liberado 
no hospital, a mesma vaga é 
novamente ocupada. Ele ar-
ma que nenhum leito ca 
ocioso.

"Vaga no CTI que é refe-
rência para coronavírus hoje 
não ca nem uma hora ocio-
sa. Só ca mesmo para o 
tempo de limpeza, higieniza-

TAXA DE OCUPAÇÃO EM LEITOS DE
UTI PARA COVID-19 NO ES SUPERA 70%

O governador Renato Casagrande já afirmou, em di-
versas ocasiões, que se a ocupação chegasse a 80%, 
Estado adotaria medidas mais severas.

O também médico inten-
sivista Adenilton Rampinelli 
destaca que não só o número 
de vagas de UTI disponíveis 
preocupa, mas também o 
quadro de prossionais da 
saúde.

ção dos leitos e tudo mais. 
Mas assim que damos alta 
para um paciente, automati-
camente já tem outro para 
ocupar aquela vaga", relata.

O médico alerta ainda 
que, nesse ritmo, não é possí-
vel garantir que todos os paci-
entes encaminhados para o 
hospital sejam acolhidos. "A 
gente está sempre precisan-
do desses leitos. A gente não 
consegue trabalhar tendo a 
certeza que vai ter vaga para 
todo mundo. É um pouco 
angustiante a gente saber que 
muitas vezes a gente vai ter o 
nosso recurso humano, o nos-
so recurso físico, mas a gente 
não vai ter o recurso estrutu-
ral. É o famoso colapso do 
sistema", armou.

"Uma coisa que começou 
a preocupar a gente nas últi-
mas semanas é o número de 
baixas de prossionais. 
Colegas médicos, enfermei-
ros e técnicos de enferma-
gem, que têm a suspeita ou a 
conrmação de coronavírus, 
acabam se afastando. Então 
os outros colegas vão ter que 
se sobrecarregar para cobrir 
jornadas maiores ou duplicar 

Adenilton, que trabalha 
em um hospital estadual e em 
um lantrópico da Grande 
Vitória, foi um dos 1.764 pro-
ssionais da saúde que con-
traiu a covid-19 no Espírito 
Santo. Em abril, ele cou 
afastado por mais de duas 
semanas das atividades após 
ter sido infectado pelo novo 
coronavírus.

jornada, para conseguir man-
ter o atendimento desses paci-
entes. Vai aumentar o núme-
ro de leitos, vai aumentar o 
número de respiradores, mas 
quem vai tocar esse serviço? 
Não é simplesmente ter o 
material. O sistema de saúde 
pode entrar em colapso por 
falta de prossional", ressal-
tou.

"Fiquei 18 dias afastado e 
alguns colegas tiveram que 
fazer jornadas duplas para 
cobrir o meu horário. É lógi-
co que isso foi há 35 dias, 
num ambiente muito mais 
tranquilo, não tinha o grande 
número de casos que a gente 

Leitos para outras enfer-
midades

Os prossionais alertam 
também para a possibilidade 
de leitos de UTI para outras 
enfermidades serem usados 
para o tratamento de pacien-
tes de covid-19 no Espírito 
Santo. Segundo eles, isso 
pode resultar também na fal-
ta de vagas para outras enfer-
midades.

"O fato é que a gente tem 
outras doenças, elas não para-
ram de existir. Tem outras 
comorbidades que levam o 
indivíduo a procurar atendi-
mento médico, à UTI inclu-
sive, e a gente precisa ter lei-
tos para receber esse doente 
também. É preocupante, mas 
a gente espera que tudo dê 
certo no nal, que o Estado 
esteja se preparando da me-
lhor forma possível. E o que 
for da nossa parte, enquanto 
prossional da saúde, a gente 
está preparado para fazer", 
disse a sioterapeuta Ludmi-
la Miranda, que atua nas 
UTI's de dois hospitais da 
Grande Vitória.

A reportagem perguntou à 
Secretaria de Estado da Saú-
de (Sesa) quantos leitos de 
terapia intensiva para outras 
enfermidades existem na 
rede pública do Estado e qual 
a parcela ocupada. No entan-
to a secretaria ainda não deu 
resposta.

tem. Mas, do mesmo jeito 
que eu tive, a gente tem co-
nhecimento de outros cole-
gas que estão tendo agora e 
que a gente vai ter que cobrir 
esses colegas", destacou.

Metade das empresas de-
ram férias para parte dos 
empregados, 36% fez uso do 
banco de horas, 19% reduzi-
ram a jornada de trabalho, 
16% iniciaram férias coleti-
vas, 15% dispensaram os 
trabalhadores e 8% zeram 
a suspensão temporária dos 
contratos de trabalho.

Quase a totalidade dos 
empresários entrevistados 
(95%) armaram ter adota-
do medidas em relação aos 
empregados desde campa-
nhas de prevenção, medidas 
de higiene e afastamento de 
empregados de grupos de 
risco ou que apresentaram 
sintomas.

Além de queda da deman-
da, 77% dos empresários 
identicaram que houve 
diminuição da oferta de ma-
térias primas e de insumos 
para a produção – por causa 
da desorganização da estru-
tura logística – o sistema de 
transporte em especial -, o 
que dicultou acesso a insu-
mos ou matérias primas ne-
cessários à produção.

Com garantia do tesouro

Dentre os empresários, 
45% reclamaram de inadim-
plência dos clientes e 44% 
informaram ter tido enco-
mendas e pedidos cancela-
dos.

Os dados da sondagem da 

VITÓRIA – Três a cada 
quatro empresas reduziram 
ou paralisaram sua produção 
na pandemia

Sondagem especial feita 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) aponta 
que 91% da indústria brasi-
leira relata impactos negati-
vos por causa da pandemia 
da Covid-19, doença provo-
cada pelo novo coronavírus 
(Sars-Cov-2). Três quartos 
(76%) das empresas indus-
triais reduziram ou paralisa-
ram a produção.

Três a cada quatro empre-
sas , novamente 76% dos 
entrevistados, apontaram 
queda da demanda por seus 
produtos, metade desses 
(38%) observaram que a 
queda foi “intensa”. Os seto-
res que descreveram a dimi-
nuição da demanda foram de 
vestuário (82%), calçados 
(79%), móveis (76%), im-
pressão e reprodução (65%) 
e a indústria têxtil (60%).

Três a cada quatro
empresas reduziram
ou paralisaram
produção na pandemia

Além de cuidar da saúde 
da população, do funciona-
mento das empresas e da 
manutenção dos empregos, 
Renato da Fonseca espera 
que o país se prepare para a 
saída da crise e não abando-
ne a agenda de reformas.

A confederação projeta 
queda do Produto Interno 
Bruto em 4,2%. Não descar-
ta, em pior cenário, que a 
perda chegue a 7% – equiva-
lente à recessão econômica 
entre 2014 e 2016.

Reformas e retomada

Segundo o economista, 
no entanto, a procura das 
empresas, especialmente 
das pequenas, foi maior que 
o crédito ofertado. Em situa-
ções de crise, como a atual, 
os bancos temem a insolvên-
cia dos tomadores de em-
préstimo. Para Fonseca, a 
solução para o aumento do 
crédito pode ser a criação de 
um fundo com garantia do 
Tesouro Nacional, como 
ocorre em outros países.

De acordo com o gerente-
executivo de economia da 
CNI, Renato da Fonseca, 
após medidas de aumento de 
liquidez do sistema bancário 
autorizadas pelo Banco Cen-
tral “houve aumento de em-
préstimos” por parte dos 
bancos.

“Se a gente conseguir fo-
car na agenda de competiti-
vidade, o Congresso Nacio-
nal trabalhando nela e o go-
verno também, reduzindo as 
brigas políticas, revertere-
mos o problema e daremos 
sinal para que o investidor 
volte”, defende o economis-
ta da CNI.

CNI foram apurados junto a 
1.740 empresários da indús-
tria de transformação (fábri-
cas), extrativa (como mine-
ração e petróleo) e constru-
ção civil. A coleta ocorreu 
na primeira quinzena de 
abril.

Sete a cada dez empresas 
assinalam perda de fatura-
mento. Entre os entrevista-
dos, 59% descreveram di-
culdades para cumprir paga-
mentos dos fornecedores e 
manter em dia salários, alu-
guel e impostos. Mais da 
metade (55%) apontaram 
que o acesso ao crédito para 
capital de giro cou mais 
difícil.

Três a cada quatro empresas reduziram ou paralisa-
ram produção na pandemia.
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ES deve colher mais de 14 milhões de sacas de café

“Além da disponilidade da cartilha orientativa do Governo do Estado, a qual auxiliamos na produção, a Federação junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo 
(SENAR-ES) também está entregando kits aos Sindicatos Rurais contendo máscaras, álcool e cartaz orientativo. Estes kits serão distribuídos aos produtores da região atendidos nos Sindicatos 
e também aos que estão atuando na colheita”, disse Júlio.

Depois de se cadastrarem no site, trabalhadores rurais podem vericar as vagas de trabalho disponíveis e se candidatarem. Os empregadores terão acesso aos currículos cadastrados e poderão 
entrar em contato com os prossionais para iniciar o processo de contratação. O cadastro de vagas e currículos é totalmente gratuito e pode ser feito em www.oportunidades.senar-es.org.br.

A colheita do café começou e a Federação da Agricultura reforça recomendações de prevenção
A colheita do café começou no Espírito Santo e a produção deve chegar a 14,1 milhões de sacas. Deste total, espera-se colher cerca de 9,8 milhões de sacas de conilon e, aproximadamente, 4,3 
milhões de sacas de arábica, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Por reunir grande movimentação de trabalhadores no período de colheita, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES), Júlio Rocha, reforçou que todos os tra-
balhadores preservem suas vidas seguindo as recomendações de prevenção para evitar contaminação e transmissão do Covid-19.

Outro reforço neste momento de pandemia é o Banco de Oportunidades criado pela FAES, o SENAR-ES, os Sindicatos Rurais, em parceria com a OCB/ES. Por meio dele, empregadores e tra-
balhadores rurais capixabas cadastram vagas de emprego que podem ser acessadas por quem deseja trabalhar nas propriedades rurais.

O lançamento da colheita é um marco importante para a cafeicultura capixaba. O evento sempre atraiu centenas de produtores envolvidos na cadeia produtiva do café, mas este ano, por conta da 
pandemia, foi realizado de uma maneira diferente: por meio de um vídeo gravado na Fazenda Experimental do Incaper de Marilândia, exibido nas redes sociais da Seag e do Incaper.
Desta forma, todos os capixabas foram contemplados com informações a respeito da cafeicultura capixaba, conhecendo a importância desta que é a principal atividade agrícola do Espírito San-
to e fazendo parte dos resultados que o café traz para o Estado.

SÃO MATEUS – O con-
trato de adesão assinado pelo 
Ministério da Infraestrutura 
outorgando à PetroCity Por-
tos S/A a autorização para 
exploração, por 25 anos, da 
atividade portuária poderia 
signicar, neste momento, o 
último passo para o início das 
obras do Centro Portuário de 
São Mateus, não fosse por um 
detalhe: a licença ambiental 
que o IEMA – Instituto Esta-
dual de Meio Ambiente teima 
em não conceder, mesmo de-
pois de todas as licenças muni-
cipais e federais.

Mas há um outro detalhe 
que ainda não está sendo con-
siderado: com o reconheci-
mento da área portuária pela 
Antaq – Agência Nacional de 
Transportes Aquáticos e a 
adesão do Governo Federal, 
por meio de seu Ministério da 
Infraestrutura, e a ampliação 
do projeto para mais de 20 
milhões de toneladas, entre 
graneis e contêineres, a insta-
lação de uma base da Marinha 
do Brasil, com cais privativo, 
a competência pelo licencia-
mento ambiental passará para 
as mãos do IBAMA, órgão 
federal.

A Diretoria da Petrocity 
não toca nesse assunto, mas 
admite já estar pronta tanto 
para entrar com novo projeto 
junto ao IEMA quanto para 
protocolar o documento junto 
ao Instituto Brasileiro de Me-
io Ambiente, onde, acredita-
se, a possibilidade de dicul-
dades por inuências de ter-
ceiros seja bem menor. E, ade-
mais, o Governo Federal de-
monstra entusiasmo pelo ter-
minal de uso privado a ser 
construído em Uruçuquara, 
litoral Norte capixaba.

O ministro Tarciso Gomes 
de Freitas, que vem surfando 
sobre as ondas de crises en-
frentadas pelo Governo Fede-
ral, com uma atuação de re-
sultados na pasta da Infraes-
trutura, conversou diretamen-
te com o presidente da Petro-
City, José Roberto Barbosa da 
Silva, antes e assinar o contra-
to de adesão, conhecendo de-
talhes do projeto, e, após a 
sessão virtual para rmar o 
documento, demonstrou entu-
siasmo com o projeto.

Em meio a oito outros con-
tratos assinados, sendo quatro 
aditivos para áreas já existen-
tes/ampliação de área/ retica-

MINISTRO

PETROCITY: AGORA, SÓ
FALTA A LICENÇA AMBIENTAL

Projeto de porto em São Mateus entusiasma o Governo Federal, vai movimentar 20 
milhões de toneladas e terá base da Marinha do Brasil.

“Trata-se de um terminal 
importante, pois vai possibili-
tar uma oferta maior de servi-
ços e uma redução no custo 
logístico na região. O termi-
nal será abastecido por cargas 
de diferentes estados, como 
Rio de Janeiro e Bahia. Já é o 
31º contrato assinado no Mi-
nistério da Infraestrutura des-
de janeiro de 2019, seguindo 
a nossa linha de viabilizar o 
investimento privado no setor 
de transportes”, ressaltou o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas.

ção de perl de carga, e outros 
quatro para novas áreas, desta-
cou exatamente o projeto da 
PetroCity, apesar de a sua as-
sessoria ter divulgado que o 
porto cará em Vitória, num 
erro de Geograa. 

O contrato da PetroCity fez 
parte de um pacote de oito 
contratos assinados na terça-
feira (12 d maio) para explo-
ração de terminais de uso pri-
vado (TUPs) em diferentes 
regiões do país: Norte, Nor-
deste, Sul e Sudeste. O minis-
tro destacou o fato de que, em  
pouco menos de um ano e me-

A PetroCity prevê investir 
R$ 3,2 bilhões em um termi-
nal dedicado à carga contei-
nerizada e geral, com área de 
1.743.912 m². O TUP deve 
movimentar cerca de 1,1 mi-
lhão de toneladas por ano de 
carga geral e granel líquido, 
475 mil veículos por ano e 
19,2 milhões de toneladas ao 
ano de carga conteinerizada.

“Essa base terá um termi-
nal privativo e visará a defesa 
estratégica da costa nacional 
e a proteção do Parque Nacio-
nal Marinho de Abrolhos. 
Nossa posição é estratégica e 
o CPSM será o único terminal 
da região sudeste situado em 
área de incentivos da Sudene, 
o que facilitará os investi-
mentos na retroárea”, disse 
José Roberto. 

APOIO POLÍTICO
De acordo com o presiden-

te da PetroCity Portos, o in-
vestimento no CSPM será de 
aproximadamente R$ 9 bi-
lhões entre todos os projetos 

MARINHA
Com isso, o futuro Centro 

Portuário de São Mateus pas-
sa a fazer parte do mapa dos 
terminais portuários brasilei-
ros autorizados pelo Governo 
Federal. 

io do atual governo, já são 31 
novos contratos de TUPs assi-
nados pela pasta e 21 aditivos, 
totalizando 52 assinaturas.

Uma base ocial da Mari-
nha do Brasil será construída 
no Centro Portuário de São 
Mateus, segundo o presidente 
da PetroCity, o gerente de 
projetos José Roberto Barbo-
sa da Silva. O anúncio já ha-
via sido feito há alguns me-
ses, quando ociais de alta 
patente da Armada estiveram 
no Estado em audiência com 
o governador Renato Casa-
grande (PSB) para anunciar o 
projeto.

agregados ao terminal portuá-
rio, devendo gerar, em todas 
as fases, mais de 10 mil em-
pregos diretos e indiretos.  

“Depois da pandemia do 
coronavirus, o porto da Petro-
City será o primeiro grande 
empreendimento privado no 
Brasil. Esse contrato com o 
Ministério da Infraestrutura é 
um passo muito importante 
para seguirmos adiante e rea-
lizarmos esse sonho da região 
Norte e Noroeste do Espírito 
Santo e contribuir para ala-
vancar o desenvolvimento 
econômico brasileiro”, disse 
José Roberto.

O presidente da PetroCity 
fez questão de salientar os 
nomes de alguns líderes polí-
ticos que estão apoiando o 
projeto: “A começar pelo de-
putado estadual Enivaldo dos 
Anjos (PSD), que abraçou a 
PetroCity desde que o procu-
ramos em meados de 2018. 
Mas também a deputada fede-
ral Soraya Manato (PSL), o 
deputado federal mineiro 
Enéas Reis (PSL) e o deputa-
do estadual Tito Rodrigues 
(PSDB), que foi fundamental 
para que levássemos o projeto 
ao conhecimento da classe 
empresarial do Vale do Aço, 
com ênfase na ferrovia que 
vamos construir no futuro, 
ligando o porto a Sete Lagoas. 
Temos ainda o senador capi-
xaba Marcos do Val também 
nos ajudando”.

O deputado estadual Eni-
valdo dos Anjos (PSD), que 
há quase dois anos tem dis-
cursado e agido em defesa do 
Centro Portuário de São Mate-
us, comemorou a assinatura 
do contrato: “Essa obra será a 
redenção econômica não ape-
nas das regiões Noroeste e 
Norte, mas de todo o Espírito 
Santo. Vai gerar emprego e 
renda, promover uma verda-
deira revolução socioeconô-
mica, uma transformação que 
vai além de nossas divisas 
estaduais”.

Dez dias antes de começa-
rem as restrições por conta da 
chegada da Covid-19, em 10 
de março deste ano, o plenário 
da Câmara Municipal de São 
Mateus aprovou, em primeiro e 
segundo turno, o Projeto de Lei 
Complementar 001/2020 que 
altera a Lei Complementar Nº 
123 , dispondo sobre a organi-
zação do espaço territorial  do 
município de  São Mateus. 
Com isso, cou regulada a 
ocupação harmônica da área 
destinada ao Centro Portuário 
de São Mateus. 

“Depois da pandemia do 
coronavirus, o porto da 
PetroCity será o primeiro 
grande empreendimento 
privado no Brasil”, disse 
José Roberto.

A cidade mateense con-
tabiliza 482 casos notica-
dos com suspeita do novo 
Coronavírus. Desses, 158 
foram descartados, 232 
casos suspeitos, 92 casos 
conrmados, 36 curados e 
02 óbitos.

4 prossionais da saúde, 1 
conrmado por RT-PCR, 2 
por teste rápido e 1 por cri-
tério clinico epidemiológi-
co. 3 do sexo feminino de 
27 anos, 40 anos e 53 anos. 

CASOS NOVOS:

SÃO MATEUS – A Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, por meio do Serviço de 
Vigilância Epidemiológica 
Municipal, divulgou na 
tarde desta sexta-feira (15), 
mais 9 novos casos conr-
mados de Covid-19.

CORONAVÍRUS | 92
casos confirmados
no Município

• 2 pacientes do sexo femi-
nino conrmados por teste 
rápido de 37 anos e 40 
anos.

CASOS 
CONFIRMADOS E 
SUSPEITOS:

• 1 paciente do sexo mas-
culino de 23 anos.

Conrmados Hospitaliza-
dos - 7
Em isolamento domiciliar 
- 159

• 3 pacientes do sexo mas-
culino, sendo 1 conrmado 
por RT-PCR e 2 conrma-
dos por teste rápido, com 
idade de 33 anos, 39 anos e 
40 anos.

Aguardando resultado de 
exames - 56

Conrmados em tratamen-
to - 54

(Inocoop) 5
Chácara do Cricaré

Guriri 25
Forno Velho (Cohab) 3
Fátima 5

Bom Sucesso 1
Carapina 2

Arnaldo Bastos 1

Cacique 1

Boa Vista 4

Aroeira 1

Jacuí 2
Ideal 2

Aviação 1

Centro 3

CASOS CONFIRMADOS POR BAIRRO:

Seac 1

San Remo 1

Nova São Mateus 2

Parque Washington 1

Rio Preto 2
Pedra D'água 1

Morada do Ribeirão 3

Santo Antônio 6

Sernamby 4

Vila Nova 3

Novo Horizonte 1

Litorâneo 1

Nativo 3

Santa Tereza (Ponte) 1

Universitário 6

ES registra 11
mortes e 385
casos em 24 horas
Os dados foram divul-
gados pela Secretaria 
de Estado de Saúde na 
tarde desta sexta-
feira (15)

VITÓRIA – Os dados 
foram divulgados pela 
Secretaria de Estado de 
Saúde na tarde desta sex-
ta-feira (15)

Nas últimas 24 horas o 
Espírito Santo registrou 
11  novas mortes e 385 
casos conrmados de 
coronavírus. Com isso, o 
número de mortes subiu 
para 260 e o de casos con-
rmados para 6.198. No 
total, já são 2.503 curados 
da doença.

Além dos números le-
vantados pela rede públi-
ca, o sistema também in-
clui os dados da rede parti-

As informações foram 
divulgadas, por volta das 
16h20 desta sexta-feira 
(15), no Painel Covid-19, 
plataforma digital da Se-
cretaria de Saúde do Esta-
do que mostra as notica-
ções da doença, em tempo 
real.

cular do Estado e de todos 
os municípios.

CORONAVÍRUS
A doença é transmitida 

por gotículas de saliva e 
catarro que se espalham 
pelo ambiente. Como até o 
momento não há tratamen-
to especíco para a doença, 
é fundamental manter al-
guns cuidados como o iso-
lamento social, recomenda-
do pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e a 
etiqueta respiratória:

- Utilizar antisséptico de 
mãos à base de álcool para 
higienização;
- Cobrir com a parte inter-
na do cotovelo a boca e o 
nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartá-
vel para higiene nasal;

- Lavar as mãos frequente-
mente por pelo menos 20 
segundos com água e sa-
bão;

- Evitar tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar obje-
tos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o 
ambiente e mantê-lo ven-
tilado.
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As vítimas identicadas pelas inicias S.P.R., de 36 anos e P.C.F., de 53 contaram que estavam na pizzaria 
momento que o local foi invadido pelo casal, que chegou em uma motocicleta Honda Biz vermelha placa 
CCV-3810. 

Ladrões assaltam pizzaria e fogem de moto
Um suspeito foi detido mas não foi reconhecido pelas vítimas.

Aparelhos celulares de duas pessoas que estavam no estabelecimento foram levados e. O homem estava 
armado com um revólver segundo consta no registro do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar.

Dois jovens, sendo um homem e uma mulher, assaltaram na noite desta quarta-feira a Pizzaria localizada 
no bairro Boa Vista, em São Mateus e fugiram em uma motocicleta.

Com a informação de que os bandidos fugiram em direção ao bairro Santo Antônio, os policiais de uma 
radiopatrulha que atenderam à ocorrência acionaram uma outra equipe que se encontrava no bairro Vitó-
ria e 20 minutos depois uma moto com um suspeito foi localizada e o detido encaminhado para a Delega-
cia da Polícia Civil, mas negou o crime.

Os vereadores aprovaram 
em caráter de urgência, por 
unanimidade, o Projeto de 
Lei 008/2020, do Poder Exe-
cutivo, que autoriza a aplica-
ção dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Municipal 
– FDM em despesa e custeio 
das áreas de Saúde e Assis-
tência Social, enquanto per-
durar a pandemia do Corona-
vírus.

A Casa apreciou também 
o PL 009/2020 que cria o 
Conselho de Fiscalização e 
Acompanhamento do FDM. 
A matéria do Executivo foi 
aprovada com emenda modi-
cativa, determinando a 
presença de dois represen-
tantes do Poder Legislativo 
Municipal e um representan-
te do Ministério Público Esta-
dual .

Requerimentos

O plenário acolheu o Pro-
jeto de Lei 024/2020, de auto-
ria do vereador Antonio Luiz 
Cardoso (Temperinho), tor-
nando de Utilidade Pública a 
Associação de Moradores, 
Comerciantes e Pescadores 
Artesanais e Assemelhados 
de Urussuquara, Sao Mate-
us.

UTILIDADE PÚBLICA

Jozail do Bombeiro apre-
sentou o Requerimento 
012/2020, aprovado por una-
nimidade, solicitando ao Exe-
cutivo que a diretoria do Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto- Saae, apresente cópi-
as dos contratos emergencia-
is de locação de carros-pipa e 
de reparos e manutenção em 
rede, ambos realizados com 
a empresa Multiface Servi-
ços e Produções Ltda-ME. 
Solicitou que informe tam-
bém a situação atual de cami-
nhões-pipa doados pelo Go-
verno do Estado há quatro 
anos.

SÃO MATEUS – Com 
todos os parlamentares pre-
sentes e o mínimo de servi-
dores no recinto, mantendo a 
distância recomendada e os 
cuidados necessários, como 
uso de máscaras e álcool em 
gel, a Câmara de São Mateus 
retomou nessa terça-feira 
(12), os trabalhos legislati-
vos sem a presença do públi-
co, por medida de prevenção.

Jozail justicou o pedido 
“Lá no portal da transparên-
cia, onde a Lei exige que ele 
divulgue, ele não fez. Quero 
saber minuciosamente quais 
foram as empresas que parti-
ciparam”. Quanto aos cami-
nhões eles se encontram para-
dos. Por que contratar cinco 
caminhões e de novo a mes-
ma empresa? A Câmara tem 
o dever de scalizar”.

O líder do prefeito Fran-
cisco Amaro reagiu: “Todo e 
qualquer ato do Executivo 
precisa ser pautada na trans-
parência. Tudo tem sido feito 
pautado na transparência, 
zelo pelo dinheiro público e 

VEREADORES AUTORIZAM APLICAÇÃO
DE RECURSOS DE FUNDO EMERGENCIAL
CONTRA CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO

Os vereadores aprovaram em caráter de urgência, por unanimidade, o Projeto de Lei 
008/2020, do Poder Executivo, que autoriza a aplicação dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Municipal – FDM.

honestidade.” Amaro expli-
cou também sobre os carros-
pipa. “São mais de 15 comu-
nidades atendidas por cami-
nhão-pipa. Os caminhões 
doados pelo Estado se man-
tém no município, continu-
am trabalhando, mas infeliz-
mente são pequenos, 10 mil 
litros, e o município precisou 
fazer a contratação de mais 
alguns caminhões”.

REVOGAÇÃO
Após empate em 5 a 5 e 

decisão pelo voto de minerva 
do presidente, a Câmara apro-
v o u  o  R e q u e r i m e n t o 
013/2020, do vereador Ajalí-
rio Caldeira, solicitando ao 
Executivo que corrija imedi-
atamente o ato do decreto 
municipal nº 11.411 que es-
tende o Estado de Calamida-
de Pública no Município de 
São Mateus até o dia 31 de 
dezembro de 2020, visto que 
a convalidação do Estado de 
Calamidade Pública no Mu-
nicípio de São Mateus só foi 
decretada pela Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo 
até o dia 31 de julho de 2020, 
sendo que tal omissão, se 
mantida, pode acarretar san-
ções legais.

“Esse requerimento é base-
ado em alguns pontos de in-
certeza que a gente vê em 
cima das aplicações dos re-
cursos nanceiros pelo muni-
cípio. A gente está aqui justa-
mente para scalizar. Pedi-
mos que volte ao decreto an-
terior com validade até julho. 
Se houver necessidade, claro 
que a prefeitura pode baixar 
novo decreto emergencial”, 
disse Ajalírio.

Para Carlos Alberto, medi-
da como essa facilita a sca-
lização da aplicação de re-
cursos e contratos emergen-
ciais. “Quero deixar claro 
que todas essas verbas fede-
rais destinadas a estados e 
municípios neste período 
estão sendo monitoradas pe-
la Polícia Federal. Na verda-
de o que se está pedindo é 
que se volte ao decreto ante-
rior, com data de validade até 
dia 31 de julho. O vereador 
está certo por sua iniciativa. 
E se acontecer de aumentar a 

gravidade que o prefeito faça 
um novo decreto”, armou o 
vereador.

TENDAS
Todos os parlamentares 

votaram a favor do Requeri-
mento 014/2020, de autoria 
do presidente da Câmara, ve-
reador Jorge Recla, solicitan-
do ao prefeito apresentação, 
na íntegra, do contrato de loca-
ção das tendas montadas na 
Avenida Jones do Santos Ne-
ves nos meses de abril e maio. 
“Esse requerimento é para 
dar clareza. Nós só estamos 
solicitando informação para 
esclarecer a população. Fis-
calizar é dever dessa casa”, 
justicou Jorginho Cabeção.

Receosa por causa do coro-
navírus, a vereadora Jaciara 
Teixeira manifestou-se con-
tra a volta das reuniões pre-
senciais neste período e apre-
sentou o Requerimento 
015/2020, solicitando à Me-
sa Diretora que a câmara rea-
lizasse sessões por vídeo con-
ferência durante a pandemia. 
“Não é deixar de fazer a ses-
são, é fazer, mas de forma 
que as pessoas quem o mais 
protegidas possível”. O pedi-
do de Jaciara acabou rejeita-
do pelo plenário.

Defensor da continuidade 
dos trabalhos legislativos de 
forma presencial e gradual, 
seguindo os cuidados de pre-
venção ao coronavírus no 
Legislativo, o presidente 
Jorge Recla justicou o 
posicionamento da Mesa 
Diretora: “Temos aí em ativi-
dade os garis, prossionais 
da saúde, do transporte, tra-
balhadores das farmácias, 
dos supermercados, colo-
cando a vida deles e da famí-
lia em risco. É evidente que 
todos nós queremos proteger 
os nossos familiares, os nos-
sos amigos. Tem como fazer 
o nosso papel de scalizador, 
guardião das leis, de forma 
presencial, sem colocar em 
risco a vida de quem nós ama-
mos.”

REJEITADO

Na tribuna, Jozail do Bom-
TRANSPARÊNCIA

FIBROMIALGIA

As sessões da Câmara, 
durante o período da pande-
mia do coronavírus aconte-
cem todas as terças-feiras, 
mais cedo, no horário das 15 
horas, de portas fechadas ao 
público por medida de segu-
rança em saúde.

O vereador Aquiles More-
ira fez um pedido verbal à 
presidência da Câmara para 
reduzir o número de pessoas 
no plenário Lizete Conde 
Rios, a partir da próxima ses-
são. “Sugiro que os assesso-
res parlamentares que estão 
aqui lmando quem em 
casa, visto que o Legislativo 
já disponibiliza a transmis-
são pela página no Facebo-
ok.” Recla prometeu estudar 
a sugestão.

HORÁRIO

beiro alertou para a legisla-
ção federal que exige trans-
parência na aplicação do di-
nheiro público, principal-
mente dos recursos emergen-
ciais utilizados neste período 
de pandemia. O vereador 
citou São Mateus. “Falta no 
portal da transparência as 
informações necessárias. 
Até hoje não tinha nenhuma 
informação dos contratos 
que a prefeitura vinha reali-
zando, dentre ele a locação 
de tendas. Você não encontra 
no portal. E as tendas foram 
colocadas de forma desorga-
nizada e aglomerou um gran-
de volume de pessoas.”

Autora da Lei Municipal 
que atende portadores de 
bromiagia, a vereadora 
Jaciara Teixeira destacou 
este tema no Dia dos Fibro-
miálgicos. “A Lei estava sen-
do trabalhada com todos os 
pontos que foram colocados, 
identicação nos carros de 
quem tem bromialgia para 
ter estacionamento preferen-
cial, cartão de identicação 
inclusive para ser colocado 
nas las. Estava muito bem 
encaminhado, mas aí surgiu 
essa pandemia e a secretaria 
de Saúde acabou voltando 
todos os seus esforços para 
essa questão”, concluiu.

SÃO MATEUS – Duas 
pessoas foram presas nesta 
quinta-feira (14), em São 
Mateus, no Norte do Esta-
do, por se passarem por 
agentes de saúde para cole-
tar amostras de sangue de 
moradores da cidade sem 
possuírem formação na 
área de saúde. De acordo 
com informações da Polí-
cia Militar, os suspeitos 
faziam parte de um grupo 
de 17 pessoas que realizou 
mais de 250 testes na cida-
de.

Segundo a polícia, o gru-
po veio da cidade de Pelo-
tas e armou que os testes 
eram uma parceria do Ibo-
pe com a prefeitura para 
vericar quantas pessoas 

Dupla é presa em
São Mateus por
realizar testes ilegais
de Covid-19

estariam infectadas com o 
coronavírus na cidade. A 
Polícia Militar entrou em 
contato com a prefeitura, 
que negou a parceria. A 
polícia informou que os 
suspeitos visitaram várias 
residências para coletar 
sangue para os testes de 
Covid-19, sem autoriza-
ção, nem capacitação pro-
ssional para isso.

Segundo a PM, os sus-
peitos não possuíam auto-
rização da Secretaria de 
Saúde do município para 
realizar os testes e foram 
encaminhados para a dele-
gacia. O caso segue em 
investigação para identi-
car os outros integrantes do 
grupo.

A Polícia Militar informou que os dois homens fa-
zem parte de um grupo de 17 pessoas que realizou 
mais de 250 testes na cidade sem autorização da 
prefeitura.

Hospital Roberto
Silvares amplia
capacidade de UTI
para atender Norte do ES

E a preocupação au-
menta, principalmente 
agora em que São Mateus 
atinge a maior marca de 81 
casos conrmados da 
doença, o que foi registra-
do conforme informou o 
Secretário Municipal de 
Saúde Luiz Henrique Fol-
lador.

SÃO MATEUS – O 
Hospital Roberto Arnizault 
Silvares, referência Norte 
do Espírito Santo no aten-
dimento a vítimas do Co-
vid-19, tem atendido todas 
as exigências preconizadas 
pela política de saúde ado-
tadas pelo Governador Re-
nato Casagrande neste mo-
mento de crise provocada 
pela pandemia.

Atualmente o Roberto 
Silvares possui 20 leitos 
de UTI somente para aten-
der a Covid e 10 leitos de 
UTI para as demais doen-
ças. Dos 20 leitos dois são 
para isolamentos. 

E como meta de ampli-
ar e atender toda a região o 
Governo do Estado anun-
cia que serão inaugurados 
mais 10 leitos de UTI.

Alguns hospitais estão 
superlotados como o Hos-
pital Dr. Jaime dos Santos 
Neves, na Serra, e o Hos-
pital Geral de Linhares, o 
Hospital Roberto Silvares 
está inclusive recebendo 
pacientes da Covid-19, 
sem prejudicar o atendi-
mento na região.

Atualmente o Roberto Silvares possui 20 leitos de UTI somente 
para atender a Covid e 10 leitos de UTI para as demais doenças. 
Dos 20 leitos dois são para isolamentos. 
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ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

VITÓRIA – A Caixa Eco-
nômica Federal anunciou 
nesta quinta-feira (14) que 
disponibiliza, a partir da pró-
xima segunda-feira (18), a 
ampliação da pausa nos pa-
gamentos de habitação por 
um período de 120 dias.

Para quem decidir solici-
tar a suspensão a partir de 
agora, o período concedido 
já será de 120 dias no total.

No caso de pessoas jurídi-
cas, esta condição é válida 
para os nanciamentos à 
produção de empreendi-
mentos e para os nancia-
mentos de aquisição e cons-
trução de imóveis comercia-
is (individual).

Pedro Guimarães, presi-
dente da Caixa, disse que 
"ao estender a pausa na pres-
tação do contrato habitacio-
nal para quatro meses, o ban-
co oferece às pessoas e em-
presas a oportunidade de 
reprogramar seu orçamento 
diante das diculdades que 
vêm enfrentando nesse pe-

A pausa será aumentada 
automaticamente para as 
pessoas físicas e jurídicas 
que já tinham solicitado e 
recebido a suspensão tem-
porária de 90 dias do nan-
ciamento habitacional e Cré-
dito Imóvel Próprio (Home 
Equity). 

CAIXA CONCEDE AUMENTO
DE 4 MESES EM PAUSA DAS
PRESTAÇÕES HABITACIONAIS

Segundo a Caixa, até o 
momento mais de 2,3 mi-
lhões de pessoas com em-
préstimos para habitação na 
Caixa já solicitaram a pausa 
nas prestações. Atualmente, 
22 serviços são oferecidos 
pelo banco por meio do  apli-
cativo Habitação Caixa.

A medida faz parte das 
ações do banco para ofere-
cer aos clientes alternativas 
para amenizar os impactos 
econômicos causados pela 
pandemia da Covid-19.

ríodo".

 Dados sobre pedidos de 
pausa

Durante o período de pau-
sa, o contrato não está isento 
da incidência de juros, segu-

ros e taxas. Os valores dos 
encargos pausados são 
acrescidos ao saldo devedor 
do contrato. A taxa de juros e 
o prazo contratados origi-
nalmente não sofrem altera-
ção. 

 QUEM PODE 
SOLICITAR

Clientes pessoa física 
com contratos em dia ou 
com até 180 dias atraso, bem 
como clientes que utiliza-
ram o FGTS para abater uma 
parte da prestação também 
podem solicitar o serviço.

Clientes pessoa jurídica 
com contratos em dia ou 
com atraso de até 60 dias (2 
prestações).

Se for pessoa física,  pa-
ra solicitar a pausa basta 
acessar o aplicativo Habi-
tação Caixa ou registrar o 
pedido pelos telefones 
3004-1105 e 0800 726 
0505, ou de forma automa-
tizada pelo 0800 726 8068, 
opção 2.4.2 de segunda a 
sexta e aos sábados de 10h 
às 16h (exceto feriados). 
Caso o cliente faça a opção 
pela pausa e resolva solici-
tar o cancelamento, poderá 
efetuá-lo também através 
dos telefones. Se você já 
recebeu a pausa de 90 dias, 
a prorrogação para 120 dias 
será automática, não sendo 
necessário efetuar nova 
solicitação.

Se for pessoa jurídica, o 
cliente que solicita a pausa 
para contratos de aquisição e 
construção de imóveis co-
merciais (individual) poderá 
fazer o pedido pelo número 
0800 726 8068, opção 2.4 ou 
requerida ao gerente de rela-
cionamento. Para contratos 
de nanciamento à produ-
ção de empreendimentos, a 
solicitação é realizada por 
meio do gerente de relacio-
namento. O contato com seu 
gerente deve ser realizado 
preferencialmente por meio 
eletrônico.

COMO SOLICITAR

A medida faz parte das ações do banco para oferecer 
aos clientes alternativas para amenizar os impactos 
econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

Os recursos arrecadados 
na fase de pré-campanha 
serão disponibilizados ao 
candidato só após o seu re-
gistro de candidatura na Jus-
tiça Eleitoral, a obtenção do 
CNPJ da campanha e a aber-
tura de conta bancária espe-
cíca.

VITÓRIA – Os pré-
candidatos das eleições pre-
vistas, por enquanto, para 
outubro deste ano, já podem 
começar a arrecadar recur-
sos. A partir desta sexta (15) 
é permitido arrecadar por 
meio de nanciamento cole-
tivo pela internet. 

Segundo a Lei das Elei-
ções, os concorrentes só po-
dem contratar as empresas 
de nanciamento coletivo 
que estejam cadastradas na 
Justiça Eleitoral. A lista de 
instituições credenciadas 
pode ser consultada no Por-
tal do TSE.

PRÉ-CANDIDATOS JÁ PODEM COMEÇAR
A ARRECADAR RECURSOS VIA INTERNET

Os recursos arrecadados na fase de pré-campanha serão disponibilizados ao candi-
dato só após o seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral, a obtenção do CNPJ 
da campanha e a abertura de conta bancária específica.

Se o pré-candidato não 
solicitar o seu registro de 
candidatura, as doações rece-
bidas durante o período de 
pré-campanha devem ser 

devolvidas pela empresa 
arrecadadora diretamente 
aos respectivos doadores.

As instituições interessa-
das podem, a qualquer qual-

quer momento, até a realiza-
ção das eleições deste ano, 
solicitar sua habilitação ao 
TSE. Mas, a autorização não 
confere às empresas chance-
la quanto à idoneidade e à 
adequação de procedimen-
tos e sistemas utilizados na 
captação de doações.

Dois irmãos
morrem em incêndio
e mãe acaba presa

De acordo com infor-
mações passadas para o 

SÃO MATEUS  – 
Irmãos gêmeos de dois 
anos de idade morre-
ram durante um incên-
dio em uma casa, no ba-
irro Aroeira, em São 
Mateus, no Norte do 
Espírito Santo. O caso 
aconteceu nesta quinta-
feira (14). A mãe das 
crianças foi detida e 
levada para a Delegacia 
Regional do município. A Polícia Militar e a 

Polícia Civil foram acio-
nadas.

Corpo de Bombeiros, a 
mãe saiu de casa e dei-
xou os lhos sozinhos. 
Ela teria esquecido o fo-
gão ligado, mas as cau-
sas do incêndio ainda 
serão apuradas. 

Ao chegarem e, após 
o combate às chamas, as 
equipes encontraram os 
corpos das duas crianças 
no local.

MP notifica prefeitura
de São Mateus para
proibir consumo
de bebida alcoólica
no comércio

A noticação pede, 
também, que a prefeitura 
adote medidas para que a 
Guarda Municipal esteja 
presente nos locais de 
aglomeração do centro 
da cidade, para dispersar 
as pessoas.

VITÓRIA – O Minis-
tério Público do Espírito 
Santo (MPES) noticou 
o prefeito de São Mateus, 
Daniel da Açaí (PSDB), 
para proibir o consumo 
de bebidas alcoólicas 
dentro e nas imediações 
dos estabelecimentos 
comerciais do municí-
pio. De acordo com o 
MPES, a recomendação 
tem o objetivo de evitar 
aglomerações nas ruas, 
como forma de preven-
ção contra o novo coro-
navírus (Covid-19).

Além disso, se neces-
sário, a Guarda deverá 
acionar autoridades sani-
tárias e a Polícia Militar, 
no caso de situações que 
possam gerar autuações 
ou prática de crimes de 
desobediência e contra a 
saúde pública.

DIFICULDADE NA 
FISCALIZAÇÃO
A recomendação foi 

expedida depois de uma 
reunião entre o MPES e 
todos os órgãos de saúde 
e scalização do municí-
pio, quando as equipes 

Foi relatado, ainda, 
que restaurantes e esta-
belecimentos similares 
autorizados a abrir esta-
vam vendendo bebidas 
alcoólicas para consumo 
no próprio local, o que 
causava aglomerações.

CASOS
Até esta quinta-feira 

(14), São Mateus tem 81 
casos conrmados da doen-
ça e duas mortes. Com 23 
casos, Guriri é a região ma-
is afetada da cidade.

No site institucional, a 
prefeitura informa que 
tem feito barreiras sani-
tárias, campanhas de 
conscientização, distri-
buição de máscaras, higi-
enização com álcool em 
gel, e que intensicou a 
desinfecção de locais 
públicos.

OUTRO LADO
O município de São Ma-
teus acatou a recomenda-
ção do Ministério Públi-
co e de acordo com o de-
creto os restaurantes, lan-
chonetes, padarias, lojas 
de conveniência e quais-
quer estabelecimentos 
comerciais cam proibi-
dos de vender bebidas 
alcoólicas no local.

reportaram diculdades 
quanto à scalização de 
aglomerações na região 
central da cidade.
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ÉPOCA DE TREVAS
Europa, 1346 a 1353. 

Instala-se no seio da huma-
nidade uma epidemia - e o 
pânico dela decorrente. 
Aterrorizadas em uma épo-
ca de trevas as pessoas nos 
legaram lamentáveis exem-
plos de obscurantismo e 
fanatismo.

Acreditando que a doen-
ça era transmitida por bru-
xas, alguns chegaram à 
conclusão de que a saída 
era incendiá-las todas. 
Simples assim. Pela Euro-
pa afora disseminou-se 
esta prática. As fogueiras 
ardiam do Reino Unido ao 
Chipre, da Irlanda à Ho-
landa etc.

O alvo seguinte foram 
os judeus. Eles teriam dis-
seminado seletivamente a 
doença, a m de atingir 
seus inimigos, varrendo-
os da face da Terra. Foram 
registrados sérios atos de 
discriminação e agressões 
contra este povo.

Chegou-se, nalmente, 
como não poderia deixar 
de ser, ao fanatismo religi-
oso puro e simples. Assim, 
a epidemia seria simples-
mente um castigo divino 
aplicado a uma sociedade 
indigna de bênçãos. Mui-
tas pessoas, julgadas “pe-
cadoras” pelos fanáticos 
de plantão, acabaram sen-
do alvo de agressões ver-
bais e físicas. Enquanto 
isso, as penitências aplica-
das aos crentes foram do 
bizarro ao cruel.

Em meio ao desespero 
geral por uma cura surgi-
ram os aproveitadores ma-

Estas mercadorias e tra-
tamentos “milagrosos” se 
transformaram em objeto 
de sérias disputas. Assim 
como no amor e na guerra, 
valia tudo! Alguns coloca-
vam a serviço suas fortu-
nas e outros a força física - 
o que importava era ter 
acesso àquele elemento 
tão vital que denomina-
mos “esperança”. Muitos 
morreram por conta destes 
embates.

Agora faça uma expe-
riência: substitua, na aber-
tura deste texto, a expres-
são “Europa, 1346 a 1353” 
por “Planeta Terra, 2020”. 
Em seguida troque a pala-
vra “bruxas”, no segundo 
parágrafo, por “antenas de 
telefonia celular 5G”. Após 
concluir estas duas singe-
las alterações releia o texto. 
Continua perfeitamente 
atual e compatível com o 
noticiário da nossa época. 
Uma época de trevas.

is vis. Comercializavam 
de amuletos a produtos 
imprestáveis e de relíquias 
religiosas a tratamentos 
inúteis - tudo por preços 
exorbitantes, claro. Explo-
rou-se sem pudor a angús-
tia e a credibilidade das 
pessoas.

Que não se pense, se-
quer por um segundo, te-
rem sido todas estas práti-
cas algo restrito. Muito 
pelo contrário, foram ado-
tadas por milhares de seme-
lhantes nossos. Mas não os 
recriminemos em dema-
sia: era uma época de tre-
vas, anal.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A emenda substitutiva, 
além de aumentar o número 
de parcelas do imposto, traz 
outras determinações sobre 
o tema. A proposta permite 
ao tabelião de notas lavrar 
escritura pública antes de 
quitado o valor do imposto 
desde que comprovada a 

VITÓRIA – Tramita des-
de fevereiro de 2019 na 
Assembleia o Projeto de Lei 
(PL) 23/2019, de autoria do 
deputado Bruno Lamas 
(PSB), que originalmente 
permitiria o parcelamento 
em até doze vezes do Impos-
to sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quais-
quer Bens ou Direi tos 
(ITCMD). A matéria rece-
beu uma emenda substituti-
va agora em abril de 2020 da 
deputada Raquel Lessa 
(Pros) que amplia a possibi-
lidade de parcelamento para 
48 vezes. 

HERANÇA: PROPOSTA PARCELA
IMPOSTO EM ATÉ 48 VEZES

A matéria recebeu uma emenda substitutiva agora em 
abril de 2020 da deputada Raquel Lessa (Pros) que am-
plia a possibilidade de parcelamento para 48 vezes. 

existência de um termo de 
acordo de parcelamento jun-
to à Secretaria da Fazenda e 
o pagamento da primeira 
parcela e de eventuais parce-
las vencidas. 

Outro detalhe proposto 
por Lessa é que havendo 

conta bancária existente em 
nome do falecido, o inventa-
riante poderá, de posse da 
escritura pública de nomea-
ção, apresentar a guia para 
quitação do imposto à insti-
tuição bancária com o obje-
tivo de efetivar o débito em 

Na Assembleia Legisla-
tiva, o PL de Bruno Lamas 
foi considerado constituci-
onal pela Comissão de Jus-
tiça e recebeu parecer pela 
aprovação da Comissão de 
Finanças. A emenda ainda 
será analisada e em plená-
rio, os deputados vão deli-
berar se a matéria será vota-
da com ou sem a emenda 
substitutiva. 

conta. Isso poderá acontecer 
somente para a quitação do 
ITCMD.

O ITCMD é um imposto 
estadual devido por pessoa 
física ou jurídica que rece-
ber bens ou direitos por he-
rança, em decorrência da 
morte do antigo proprietá-
rio, ou por doação. O PL ori-
ginal quer alterar a Lei Esta-
dual 10011/2013, que, atual-
mente, permite o pagamento 
do imposto conforme regu-
lamento. 

Dessa forma, a perda da 
ecácia das medidas proteti-
vas pelo decurso do prazo 
sem que haja possibilidade 

VITÓRIA – O Ato Nor-
mativo nº 16/2020, disponi-
bilizado no Diário da Justiça 
esta semana, orientou, mais 
uma vez, os magistrados do 
Poder Judiciário do Espírito 
Santo a prorrogarem as medi-
das protetivas de urgência, 
independente de manifesta-
ção da vítima, até o dia 31 de 
maio. Isso se deve ao fato 
das medidas protetivas expi-
rarem automaticamente ca-
so a vítima não manifeste 
seu interesse na prorroga-
ção, o que é feito, via de re-
gra, presencialmente.

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
DEVEM SER PRORROGADAS ATÉ 31 DE MAIO

Ato Normativo que trata da prorrogação foi disponibi-
lizado no Diário da Justiça.

de solicitar sua prorrogação 
colocaria a vida de muitas 
mulheres em risco. Portan-
to, atenta a essas questões e 
às medidas de isolamento 
social, a Supervisão das Va-
ras Criminais, de Execução 
Penal e Violência Domésti-
ca e a Coordenadoria Esta-
dual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e 
Familiar do Tribunal de Jus-
t iça do Espír i to Santo 
(TJES) publicaram o Ato 
Normativo.

As medidas contidas na 
orientação são imprescindí-
veis para resguardar a inte-
gridade das vítimas e tam-
bém evitar a disseminação 
do vírus Covid-19, de forma 

a prestar a tutela jurisdicio-
nal de forma ecaz. E, para 
facilitar o cumprimento da 
decisão de prorrogação da 

medida protetiva poderão 
ser utilizados meios alterna-
tivos de comunicação, como 
e-mail, whatsapp e telefone.

“A presente medida visa 
trazer segurança jurídica aos 
candidatos aprovados em 
certames que estão dentro 
do prazo de vigência, evi-
tando lesão ou prejuízo aos 
direitos dos participantes de 

VITÓRIA – O deputado 
Dr. Emílio Mameri (PSDB) 
protocolou na Assembleia 
Legislativa (Ales) o Projeto 
de Lei (PL) 285/2020, que 
tem como nalidade sus-
pender os prazos referentes 
a concursos públicos reali-
zados no Espírito Santo en-
quanto durarem os efeitos da 
pandemia causada pelo no-
vo coronavírus (Covid-19). 

PROJETO SUSPENDE PRAZOS DE
CONCURSOS DURANTE PANDEMIA

seleções públicas por moti-
vo alheio à sua vontade”, 
justica o autor da matéria.

De acordo com a iniciati-
va ela vale para os certames 
aplicados para todos os ór-
gãos da administração dire-
ta; autarquias, fundações e 
empresas públicas, socieda-
des de economia mista e de-
mais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo 
Estado; poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário; Mi-
nistério Público, Tribunal de 
Contas e Defensoria Pública 
estaduais.

Serão abrangidos pela 
proposta concursos para no-

Os prazos dos certames 
com resultados nais homo-
logados também serão sus-
pensos até o m do período 

meação de cargos públicos 
efetivos e vitalícios; contra-
tação de empregos públicos 
permanentes e provimento e 
remoção de serventias de 
atividades notariais e de re-
gistro (cartórios). Incluem, 
ainda, processos seletivos 
para contratação de funções 
por tempo determinado para 
atender à necessidade tem-
porária de excepcional inte-
resse público e agentes co-
munitários de saúde e de 
combate às endemias.

do estado de calamidade 
pública reconhecido por de-
creto estadual. Após o térmi-
no do cenário excepcional 
todos os prazos voltarão a 
correr normalmente. Em 
caso de aprovação, a nova 
lei entrar em vigor na data de 
sua publicação em diário 
ocial. 

A matéria foi lida durante 
a sessão ordinária virtual da 
quarta–feira (13) e deve pas-
sar pelas comissões de Justi-
ça, Cidadania e Finanças 
antes de ser analisada pelo 
Plenário da Casa. 

TRAMITAÇÃO
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

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

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

2015/16 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
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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


