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Para aqueles que recebem 
um salário mínimo, o depó-
sito da antecipação será feito 
entre os dias 25 de maio e 5 
de junho, de acordo com o 
número nal do benefício, 
sem levar em conta o dígito 
vericador. Segurados com 
renda mensal acima do piso 
nacional terão seus paga-
mentos creditados entre os 
dias 1º e 5 de junho.

Segundo o Ministério da 
Economia, em todo o país, 
35,8 milhões de pessoas re-
ceberão seus benefícios de 
maio. O INSS injetará na 
economia um total de R$ 
71,5 bilhões. Desse total de 
pagamento referente a maio, 
30,8 milhões de beneciári-
os receberão a segunda par-
cela do 13º, o equivalente a 
R$ 23,8 bilhões.

BRASÍLIA – O Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) começa, na próxima 
segunda-feira (25), a pagar o 
13º de aposentados e pensio-
nistas. O depósito da segun-
da parte desse abono anual 
será realizado no período de 
25 de maio a 5 de junho, con-
forme a tabela de pagamento 
de 2020. A antecipação do 
13º é uma das medidas anun-
ciadas pelo governo federal 
para o enfrentamento da pan-
demia da covid-19.

INSS PAGA SEGUNDA PARCELA DO
13º A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo governo federal para o en-
frentamento da pandemia da covid-19

Por lei, tem direito ao 13º 
quem, durante o ano, rece-
beu benefício previdenciá-
rio de aposentadoria, pen-
são por morte, auxílio-
doença, auxílio-acidente ou 
auxílio-reclusão. Na hipó-
tese de cessação programa-
da do benefício, prevista 
antes de 31 de dezembro de 
2020, será pago o valor pro-
porcional do abono anual 
ao beneciário. Nesta par-

cela, vale lembrar, é feito o 
desconto do Imposto de 
Renda (IR).

Aqueles que recebem be-
nefícios assistenciais – Bene-
fício de Prestação Continua-
da da Lei Orgânica da Assis-
tência Social (BPC/LOAS) 
e Renda Mensal Vitalícia 
(RMV) – não têm direito ao 
abono anual.

Para saber o dia do paga-
mento, é preciso vericar o 

O número a ser observado 
é o penúltimo algarismo. 
Além dessa informação, 
também é necessário obser-
var se o benefício é de um 
salário mínimo ou mais.

número do benefício. Cada 
benefício pago pelo INSS é 
composto por uma numera-
ção única e segue um padrão 
de 10 dígitos no seguinte 
formato: Número do Bene-
fício (NB): 999.999.999-9

VITÓRIA – O Banestes 
prorrogou, por mais dois 
anos, o prazo de validade do 
concurso público realizado 
em 2018 para o próprio Ban-
co e também para a Banestes 
Seguros e Banestes Correto-

BANESTES PRORROGA POR MAIS DOIS
ANOS VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO

ra, empresas controladas 
pela instituição nanceira. 
O edital foi publicado, nesta 
quinta-feira (21), no Diário 
Ocial do Estado, nos sites 
do Banco e de uma empresa 
capixaba de comunicação.

Com a alteração, o pro-
cesso seletivo tem a valida-
de estendida para 07 de ju-
lho de 2022. A prorrogação 
por mais 24 meses, para to-
dos os cargos desta seleção, 
está prevista no item 15.7 do 
Edital do Concurso Público 
nº 01/2018.

O objetivo do concurso é 
formar cadastro de reserva 
em diversos cargos de níveis 
Médio e Superior. As vagas 
são preenchidas de acordo 
com as necessidades opera-
cionais do Banestes, da Ba-
nestes Seguros e da Banes-
tes Corretora.

Nove em cada 10
pequenos negócios
que buscam não
conseguem empréstimos

“Essa diculdade é notó-
ria há algum tempo. Neste 
momento, contudo, com a 
pandemia, não há dúvidas 
de que essa diculdade de 
acesso piorou, decorrente, 
por exemplo, da falta de 
faturamento dessas empre-
sas”, analisa.

GRANDES BANCOS
Pequenas e médias em-

O analista de serviços 
nanceiros do Sebrae Adal-
berto Luiz destaca que a 
diculdade para pequenas 
empresas conseguirem cré-
dito sempre existiu, mas se 
agravou com o surto do no-
vo vírus.

Nesse período, 38% dos 
empresários entrevistados 
disseram que solicitaram 
crédito. Na última pesquisa, 
essa taxa era oito pontos 
percentuais menor: 30%.

VITÓRIA – Enquanto a 
crise econômica do novo 
coronavírus vai tomando 
forma e se consolidando, 
donos de pequenas empre-
sas relatam diculdades 
para conseguir manter seus 
negócios em funcionamen-
to.

Cerca de nove a cada 10 
(86%) empreendedores que 
buscaram crédito durante o 
último mês tiveram o em-
préstimo negado ou ainda 
têm os pedidos em análise. 
Os números fazem parte de 
pesquisa divulgada nessa 
terça-feira (19/05) pelo Se-
brae e pela Fundação Getú-
lio Vargas (FGV). O levan-
tamento se refere ao perío-
do de 7 de abril a 5 de maio.

ALTERNATIVAS
Seguindo essa lógica, o 

consultor Artur Lopes, só-
cio da IWER Capital, em-
presa de gestão para recupe-
ração e consolidação de 
negócios, traça um roteiro a 
ser seguido nessa busca.

presas tomaram apenas 
21% do valor total dos no-
vos empréstimos desde o 
começo da disseminação do 
novo coronavírus, segundo 
dados da Febraban.

De acordo com a pesqui-
sa do Sebrae, bancos públi-
cos representam 63% das 
demandas de créditos, e 
bancos privados, 57%. As 
cooperativas de crédito, 
porém, apenas 10%. “Bus-
que outras alternativas, não 
que só nas grandes empre-
sas”, diz Adalberto.

O ideal, segundo o espe-
cialista, é procurar créditos 
mais estruturados, como em 
bancos de fomento. É o ca-
s o ,  p o r  e x e m p l o ,  d o 
BNDES e alguns regionais. 
“São instituições que têm o 
objetivo de alimentar a ati-
vidade econômica”, sinteti-
za.

Adalberto destaca que a 
porcentagem elevada de 
negativas de crédito se deve 
ao fato de muitos empresá-
rios procurarem apenas as 
grandes instituições.

Em seguida, já com a 
negativa de bancos como 
Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil (BB), está 
na hora de correr para as 
pequenas instituições. (*Me-
trópoles)

Porcentagem de empresas que buscaram financia-
mento no último mês aumentou em meio à pande-
mia do novo coronavírus.
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A média do isolamento 
social em todo território mate-

SÃO MATEUS – O Go-
verno do Espírito Santo lan-
çou, nesta quinta-feira (21), 
um painel público com os 
dados do índice de isolamen-
to social em cada município 
do estado.

São Mateus tem o maior 
número de infectados com o 
covid-19 no Norte do ES, à 
frente de Linhares, com 168 
casos conrmados até a tarde 
de sexta-feira (22). O muni-
cípio também entra para a 
estatística como o que apre-
senta o primeiro vereador 
afetado.

As informações são forne-
cidas pelas operadoras de 
telefonia móvel, que monito-
ram o deslocamento dos usuá-
rios de celulares – os dados 
são aglutinados e anonimiza-
dos para não desrespeitar a 
privacidade de cada cidadão.

De acordo com a ferra-
menta, nesta quarta-feira 
(20), 47,3% da população do 
Espírito Santo cou em casa.

Através da ferramenta, é 
possível acompanhar, diaria-
mente, a porcentagem da po-
pulação respeitou a recomen-
dação de car em casa e 
conter o avanço do coronaví-
rus.

O município tem uma das 
piores taxas em relação aos 
municípios do Norte do Esta-
do, com 45,36%, cando à 
frente apenas do município 
de Linhares. Boa Esperança 
tem a melhor média com 
66,81. Os dados do portal, 
são referentes ao período de 
13 de abril a 20 de maio.

SÃO MATEUS TEM UMA DAS
PIORES MÉDIAS DE ISOLAMENTO
SOCIAL NO NORTE DO ES

Informações são fornecidas pelas operadoras de telefonia móvel, que monitoram o 
deslocamento dos usuários de celulares.

ense é de 49,60% nos nais 
de semana. De segunda a de 
segunda a sexta, a taxa é de 
43,85%. 

O maior isolamento regis-
trado aconteceu no último 
domingo (17) com 55,14%. 
A menor foi no dia 30 de abril 
(quinta-feira), com 40,61%.

ISOLAMENTO SOCIAL NA REGIÃO NORTE DO ES
1 - Boa Esperança - 66,81
2 - Montanha - 58,20
3 - Pedro Canário - 56,78
4 - Conceição da Barra - 55,87
5 - Sooretama - 53,85

7 - Pinheiros - 50,95
6 - Jaguaré - 52,91

10 -Linhares - 44,22

8 - Nova Venécia - 48,15
9 - São Mateus - 45,36

MEC prorroga
inscrições para
o Enem 2020

BRASÍLIA – O novo 
prazo, denido também 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira 
(Inep), será até às 23h59 da 
próxima quarta-feira (27)

O Ministério da Educa-
ção (MEC) divulgou nesta 
sexta-feira (22), por meio 
de nota ocial, que os parti-
cipantes do Exame Nacio-
na l  do  Ens ino  Médio 
(Enem) 2020 terão mais 
cinco dias para se inscrever 
no exame. O novo prazo, 
denido também pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), será 
até às 23h59 da próxima 
quarta-feira (27). Após a 
inscrição, o pagamento do 
boleto deve ser realizado 
até dia 28 do mesmo mês. 

De acordo com o site do 

Como já anunciado ante-
riormente pelo MEC e Inep, 
será feita uma enquete com 
os participantes inscritos, 
no nal de junho, na Página 
do Participante. As datas do 
exame serão denidas após 
a consulta. 

Ministério, a iniciativa de-
corre de entendimento al-
cançado entre o Inep e o 
Conselho Nacional de Se-
cretários de Educação (Con-
sed), em reunião realizada 
na manhã desta sexta-feira 
(22). O Inep está atento a 
todas as manifestações da 
sociedade e do poder públi-
co. Já foram registradas ma-
is de 5 milhões de inscrições 
no Enem 2020. Até as 12h 
desta sexta-feira (22), 
5.151.868 pessoas já esta-
v a m  i n s c r i t a s ,  s e n d o 
5.050.768 na versão impres-
sa e 101.100 na digital. 

Bairros e municípios 
com mais casos

O sistema usado pelo 
Espírito Santo para atuali-
zar os números também 
contabiliza pacientes resi-
dentes em outros estados 
que zeram a testagem em 
cidades capixabas.

Vale ressaltar que a con-
rmação de casos é lança-
da no sistema utilizado 
pelo Governo do ES no dia 
referente à coleta da amos-
tra do paciente, enquanto a 
divulgação para o público 
externo ocorre apenas no 
dia que sai o resultado posi-
tivo para a doença.

Na comparação com os 
dados divulgados nesta 
quinta-feira (21), o au-
mento é de 34 novas mor-
tes e 642 novos casos da 
doença. Até o momento, 
4.430 pessoas estão cura-
das e 34.509 testes foram 
feitos.

VITÓRIA – Estado 
registrou 34 novas mortes 
e 642 novos casos em rela-
ção a esta quinta-feira (21).

O município com o mai-
or número de casos é Vila 
Velha (1.810), seguido de 
Serra (1.777), Vitória 
(1.748), Cariacica (1.322) 
e Viana (218).

O Espírito Santo regis-
trou, até a tarde desta sex-
ta-feira (22), 397 mortes 
por Covid-19. Já o número 
total de casos conrmados 
chegou a 9.520, sendo que 
2.577 são prossionais da 
saúde. Os dados foram di-
vulgados na plataforma 
Painel Covid-19, do Go-
verno do Estado.

No ranking dos bairros, 
Jardim Camburi, em Vitó-

SÃO MATEUS – Na 
tarde desta sexta-feira 
(22), a Secretaria Estadu-
al de Saúde (SESA), atua-
lizou o Painel do Covid-
19 e a cidade mateense 
registrou mais 23 casos 
da doença, totalizando 
163. 

No início da noite, a 
Prefeitura de São Mateus, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, divul-
gou o boletim epidemio-
lógico e conrmou mais 5 
casos. Ocialmente São 
Mateus passa a contabili-
zar 168 casos conrma-
dos do novo coronavírus.

O Município tem 786 
casos noticados com 
suspeita de Coronavírus. 
Desses, 248 foram des-
cartados, 256 casos sus-

DISPAROU | SÃO MATEUS TEM 168
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

Os casos de Covid-19 
estão subindo de forma 
acentuada no município 
de São Mateus.

Os casos do sexo femi-
nino dispararam e já so-
mam 94. Sexo masculino 
tem 74.

peitos em investigação, 
114 casos encerrados, 
168 casos conrmados, 
72 curados e 02 óbitos.

A quantidade de cura-
dos chega a 72. O balneá-
rio de Guriri é o local de 
maio incidências de ca-
sos.

ES tem 9.520 casos
confirmados e 397
mortes por Covid-19

ria, lidera com 239 casos. 
Em seguida está a Praia da 
Costa, em Vila Velha, com 
232 casos. Depois, Itapuã 
(162), também em Vila 
Velha. Praia de Itaparica 
(126), em Vila Velha, e Jar-
dim da Penha (123), em 
Vitória, vêm em seguida.

Do total de óbitos, o sis-
tema aponta que 227 são 
homens e 170, mulheres.

De acordo com o painel, 
2.577 prossionais de 
saúde do Espírito Santo 
testaram positivo para Co-
vid-19.

O maior número de ca-
sos entre prossionais da 
saúde está em Vitória, on-
de 602 deles estão com a 
doença. Em Vila Velha, são 
548 e, na Serra, 514. Caria-
cica tem 331 prossionais 
da saúde com coronavírus.

O painel registra três 
mortes de prossionais de 
saúde, sendo um domicili-
ado em Colatina, no Noro-
este do ES, e os outros dois 
nas cidades de Pompéia, 
em São Paulo, e Nanuque, 
em Minas Gerais. (*G1)

MORTES

PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE

Os municípios que re-
gistraram o maior número 
de mortes foram Serra 
(107), Vitória (72), Vila 
Velha (63), Cariacica (59) 
e Viana (9).

A maior parte dos paci-
entes mortos (189) tinha 
entre 60 e 79 anos; 62 ti-
nham de 50 a 59 anos; ou-
tros 72 tinham entre 80 e 
89; e 25 tinham 90 anos ou 
mais.
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AUDITORIA

Ao discutir a proposição, 
Amaro antecipou seu posici-
onamento: “Eu voto contra e 
vou sugerir que se faça pri-
meiro um levantamento de 
valores, para ver se está den-

“O Poder Executivo Muni-
cipal, disponibilizou o que 
pedimos, mas como se trata 
de uma avaliação ampla-
mente técnica, esta Comis-
são não tem expertise para 
auditá-la. Por isso, entende-
mos que é necessário contra-
tar uma auditoria externa a 
m de elucidar e esclarecer 
várias dúvidas e incongruên-
cias que surgiram nos docu-
mentos apresentados a esta 
Casa de Leis”, justicou 
Carlos Alberto.

Carlos Alberto Gomes, 
vice-presidente do Parla-
mento e presidente da Co-
missão de Finanças solicitou 
à presidência da Casa de Le-
is, que contrate auditoria con-
tábil nas contas do Poder 
Executivo Municipal,  data-
das de 2019 (Requerimento 
016/2020), documentação 
que já  se encontra em poder 
do Colegiado.  A proposição 
aprovada, recebeu os votos 
contrários de Doda Mendon-
ça e Francisco Amaro.

Com o aval do Legislati-
vo, a prefeitura ca autoriza-
da a abrir processo seletivo 
simplicado para contratar 
prossionais, que irão traba-
lhar nas praias pelo período 
de 12 meses, podendo pror-
rogar o contrato por igual 
período.

No processo seletivo sim-
plicado, cam reservados 
20% das vagas para mulhe-
res. O salário é de R$ 
1.007,00.

SÃO MATEUS – O ple-
nário da Câmara de Vereado-
res de São Mateus aprovou, 
por unanimidade o pedido de 
contratação temporária de 
dez guarda-vidas (Projeto de 
Lei 007/2020), do Poder Exe-
cutivo.

CÂMARA DE SÃO MATEUS AUTORIZA
CONTRATAÇÃO DE GUARDA-VIDAS

No processo seletivo simplificado, ficam reservados 20% das vagas para mulheres. 
O salário é de R$ 1.007,00.

tro das possibilidades nan-
ceiras. Isso não é uma situa-
ção barata”, reagiu o líder do 
prefeito.

CONTRATOS
Na tribuna, o vereador 

Jozail do Bombeiro voltou a 
questionar o Executivo so-
bre valores de contratos.

Usando o datashow, mos-
trou fotos de quatro dos cin-
co veículos carros-pipa da 
municipalidade, doados pelo 
Governo do Estado, parados 
no pátio de uma empresa 
privada. Estes veículos le-
vam água para as comunida-
des que não tem água enca-
nada. Foi feito um contrato 
com a Multiface no valor de 
R$ 755 mil, teve a rescisão 
do contrato, houve medição 
e foi feito um contrato com a 
defesa civil de R$ 555 mil. 
Mesmo que tivesse baixado 
o valor ainda está caro”, dis-
se o vereador, que também 
questionou orçamentos. “Du-
as empresas de Linhares e 
uma de Anchieta, misterio-
samente a Multiface ganhou 
de novo. De janeiro até a pre-

De acordo com o presi-
dente Jorge Recla (Jorginho 
Cabeção), a austeridade na 
gestão da Câmara viabiliza o 
pedido, desde que o valor do 
contrato seja acessível ao 
Legislativo. “Como tem sido 
feito nesta Casa, a gente tem 
tratado com zelo os recursos. 
Se for algo exorbitante, é 
claro que não faremos”.

sente data entre valores que 
foram recebidos e faltando 
receber passa de R$ 3,1 mi-
lhões”.

A liderança do prefeito na 
Casa reagiu: “Precisa-se fa-
lar que o contrato foi feito no 
valor “X” , mas que até o atu-
al momento foi usado o valor 
”X” também.Falar o que é 
conveniente é fácil. Precisa 
das informações completas. 
Ninguém está fazendo nada 
fora da lei e nem de forma 
irregular”, disse Francisco 
Amaro.
 

O presidente Jorge Recla 
anunciou que os vereadores 
Aquiles Moreira e Jozail do 
Bombeiro farão parte do 
Conselho de Fiscalização e 
Acompanhamento do uso, 
pela prefeitura, do Fundo de 
Desenvolvimento Municipal 

Com votos contrários de 
Doda Mendonça e Francisco 
Amaro, o plenário aprovou o 
Requerimento  017/2020, 
apresentado por Jozail, soli-
citando ao prefeito que enca-
minhe à Câmara cópias das 
notas scais emitidas pela 
empresa Multiface referen-
tes aos contratos 02 e 03 de 
2020, respectivamente junto 
ao Saae, bem como o orça-
mento dos 4 caminhões- pi-
pa de placas PPM1768, 
P P J 4 3 8 1 ,  P P J 4 3 7 9  E 
PPJ4380, que atualmente se 
encontram parados aguar-
dando manutenção.

CONSELHO

“Nós aumentamos em 
uma semana quase 75% de 
casos e eu quero mais uma 
vez reiterar a questão de to-
mar as providências, de fazer 
as sessões virtuais. Há con-
dições de fazer isso. A 
Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo continua com 
as sessões virtuais assim co-
mo várias assembléias,” jus-
ticou.

“Tomando os cuidados 
como nós estamos tomando 
eu não vejo nenhum proble-
ma em continuarmos com as 
sessões presenciais. Mas tem 
que se cuidar lá fora tam-
bém. Infelizmente a popula-
ção não se conscientizou do 
perigo que é essa pandemia”, 
respondeu Jorginho.

– FDM, aprovado em caráter 
de urgência pelo plenário, no 
dia 12 de maio, juntamente 
com a criação do Conselho.

Os recursos emergenciais 
provenientes do FDM serão 
aplicados em despesas e cus-
teio das áreas de Saúde e 
Assistência Social até o nal 
da pandemia do Coronaví-
rus.

SESSÕES
Autora de um requeri-

mento derrubado na sessão 
de 12 de maio, Jaciara Teixe-
ira voltou a pedir à Mesa Di-
retora que revogue o decreto 
de retorno parcial aos traba-
lhos e realize sessões pela 
internet, no período de pan-
demia.”

SÃO MATEUS – Municí-
pio com o maior número de 
infectados com o coronavírus 
no Norte do Estado, à frente 
de Linhares, com 140 caos 
conrmados até esta tarde de 
quinta-feira (21), São Mateus 
também entra para a estatísti-
ca como o que apresenta o 
primeiro vereador afetado. É 
o petista Paulo Chagas, o que 
reforça a informação de que o 
vírus chegou em denitivo no 
zona rural. O vereador é da 
região de Nestor Gomes.

Paulo Chagas anunciou no 
nal da manhã desta quinta-
feira (21) em sua rede social, 

VEREADOR PAULO CHAGAS CONFIRMA
POSITIVO PARA CORONAVÍRUS

que testou positivo do novo 
coronavírus.

Em declarações, disse que 
tinha começado a sentir al-
guns sintomas da doença e 
logo procurou o isolamento.

O vereador tranquiliza a 
população que logo após os 
resultados que já descona-
va, está em isolamento total, 
afastado das atividades que 

Como não apresentava 
melhora, recorreu a uma uni-
dade de saúde para fazer uma 
consulta para que fosse reali-
zado exames, e assim o fez, e 
logo o resultado deu positivo 
para a doença.

exerce como parlamentar.
E escreveu que: “Há al-

guns dias comecei a sentir 
alguns sintomas da Covid-19 
e para prevenção de minha 
família, amigos e toda socie-
dade, iniciei o isolamento. 
Visto que os sintomas não 
passavam, procurei uma uni-
dade de saúde3 para a consul-
ta, z os exames e infeliz-
mente deu positivo. Estou me 
cuidando e cando em isola-
mento total, sendo assim, 
afastado das atividades parla-
mentares”.

Por m manda um recado: 
Cuidem-se! Previnem-se!

Estou me cuidando e fican-
do em isolamento total, 
sendo assim, afastado das 
atividades parlamenta-
res”, disse o vereador.

COVID-19:
Pesquisa é retomada
após virar caso
de polícia

SÃO MATEUS – Pesqui-
sadores chegaram a ser leva-
dos à delegacia para esclare-
cimentos. Secretário de saú-
de disse que comunicação do 
Ministério da Saúde sobre a 
pesquisa demorou a chegar 
no município.

Uma pesquisa do Ibope 
em parceria com a Universi-
dade Federal de Pelotas, no 
Rio Grande do Sul, para ma-
pear o avanço do coronaví-
rus, vai voltar a ser aplicada 
em São Mateus, no Norte do 
Espírito Santo. Na semana 
passada, um atraso na comu-
nicação por parte do Ministé-
rio da Saúde fez com que 
pesquisadores fossem deti-
dos e tivessem os equipa-
mentos apreendidos na cida-
de. Situações parecidas acon-
teceram em várias regiões do 
país.

No município capixaba, a 
confusão aconteceu no dia 14 
de maio, quando três pesqui-
sadores foram conduzidos à 
Delegacia Regional de São 
Mateus. A Polícia Militar 
explicou que foi acionada 
pela população, que descon-
ou das abordagens, com 
medo de que se tratasse de 
um tipo de golpe. A PM en-
trou em contato com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
que disse que não tinha co-
nhecimento sobre a pesquisa.

Os três conduzidos chega-
ram a assinar um Termo Cir-
cunstanciado e foram libera-
dos, após assumirem o com-
promisso de comparecer em 
juízo.

"Agora o mateense pode 
receber esses pesquisadores 
com tranquilidade em sua 
residência. Paralelamente, o 
Estado fez a primeira etapa 
do inquérito epidemiológi-
co, e nos dias 27, 28 e 29 será 
feita a segunda etapa. A pes-
quisa [do Ibope] trata de ou-
tros bairros do município, 
diferentes do inquérito do 
Estado, e vai ter uma melhor 
estatística panorâmica da 
transmissão da Covid em 
São Mateus", considerou o 
secretário Municipal de Saú-
de, Henrique Follador.

O secretário esclareceu, 
ainda, que todo o material 
apreendido na delegacia de 
polícia já foi retirado pela 
prefeitura, e o que não foi 
contaminado vai ser reutili-
zado.

Mas, depois, foi esclareci-
do que a pesquisa é legítima 
e que, na verdade, houve 
uma falha de comunicação. 
As equipes começaram a 
testagem antes que a pesqui-
sa fosse informada ocial-
mente às Secretarias Munici-
pais de Saúde. Agora, a testa-
gem volta a ser aplicada.

Na semana passada, um atraso na comunicação 
por parte do Ministério da Saúde fez com que pes-
quisadores fossem detidos e tivessem os equipa-
mentos apreendidos na cidade.

Hemocentro precisa
de doações de sangue

“Não há substituto para o 
sangue. Precisamos que a po-
pulação colabore com doações 
regulares, o que evitaria che-

Segundo a diretora do He-
moes, Marcela Gonçalves 
Murad, há uma preocupação 
pela velocidade na queda do 
estoque diário, que pode ter 
como consequência a falta de 
hemocomponentes para aten-
der às demandas dessas re-
giões.

A unidade do Centro Esta-
dual de Hemoterapia e Hema-
tologia Marcos Daniel Santos 
(Hemoes) de São Mateus, re-
gistra estoques de sangue abai-
xo do limite aceitável desde a 
última segunda-feira (18).

SÃO MATEUS – Os esto-
ques de todos tipos sanguíneos 
estão baixos.

Telefone: (27) 3767-7957

Endereço: Rodovia Otovarino 
Duarte Santos, km 02, Parque 
Washington

“Limitamos o número de 
pessoas dentro das unidades e 
vale reforçar que quem está 
com sintomas gripais não deve 
comparecer para doação”, 
explicou.

HEMOCENTRO DE SÃO 
MATEUS

garmos em níveis críticos co-
mo estamos agora”, disse.

O atendimento em todas as 
unidades é por meio de agen-
damento. A medida visa a redu-
zir a circulação de pessoas nos 
locais para evitar aglomera-
ção, reduzindo a possibilidade 
de transmissão do novo coro-
navírus.
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Se chegarmos à ocupação de 
leitos de 91%, a gente vai fe-
char boa parte do Estado. Lite-
ralmente, fechar. A nossa vul-
nerabilidade é o número de 
leitos. [Se isso acontecer] tere-
mos ainda 9% de leitos de UTI, 
dá tempo de tomarmos medi-
das para fazer reversão”, deta-
lhou Casagrande.

O índice de 91% como sinal 
de alerta para a tomada de me-
didas extremas foi denido 
pelo governo através da nova 

O governador disse ainda 
que o Governo aumentou a ofer-
ta ao adquirir 20 leitos de UTI 
no Hospital Meridional, tam-
bém em São Mateus.

VITÓRIA – O governador 
Renato Casagrande (PSB) dis-
se em entrevista coletiva de 
imprensa virtual que a situação 
do Norte do Estado em relação 
a pandemia de Covid-19, ainda 
é tranquila.

MEDIDAS MAIS 
SEVERAS

Casagrande informou que a 
taxa de ocupação em UTI na 
região é de vinte por cento. No 
Hospital Estadual Roberto Arni-
zault Silvares a taxa é de 25%, 
pois apenas 5 leitos estão ocu-
pados nesta quarta. 

UTI | A SITUAÇÃO ESTÁ
TRANQUILA NO NORTE DO
ESPÍRITO SANTO, DIZ CASAGRANDE

Casagrande informou que a taxa de ocupação em UTI na região é de vinte por cento. No Hos-
pital Estadual Roberto Arnizault Silvares a taxa é de 25%, pois apenas 5 leitos estão ocupa-
dos nesta quarta. 

Matriz de Risco, que classica 
os municípios como risco bai-
xo, moderado, alerta ou extre-
mo.

Além da ocupação dos lei-
tos, a classicação leva em 
conta outros fatores, como o 
coeciente de incidência de 
casos, índice de isolamento 
social, o percentual de popula-
ção idosa e o índice de letalida-

de do coronavírus em cada mu-
nicípio.

Diante dessa combinação, 
hoje, se a ocupação de leitos de 
UTI já estivesse em 91%, vári-
as cidades seriam atingidas 
pelas medidas mais rigorosas.

“Se a gente tivesse hoje 91% 
de leitos de UTI ocupados - 
estamos com 69% - os municí-
pios de Presidente Kennedy, 

O governador, entretanto, 
disse que prefere não usar o 
termo "lockdown", expressão 
em inglês que, na tradução lite-
ral, signica connamento ou 
fechamento total.

Marataízes, Alfredo Chaves, 
Afonso Cláudio, Grande Vitó-
ria, Santa Teresa e Fundão ca-
riam completamente fecha-
dos”, disse.

Os três foram encaminhados 
ao Centro de Detenção Provisória 
de São Mateus e irão responder a 
diversos crimes, além de porte 
ilegal de arma.

SÃO MATEUS – Policiais 
Federais prenderam em agrante 
na última segunda-feira, (18), três 
homens que faziam encaminha-
mento de substâncias entorpecen-
tes em remessas postais via Cor-
reios no município de São Mate-
us, no Norte do Espírito Santo.

Foram apreendidos aproxima-
damente 3 quilos de substância 
semelhante a maconha e uma pis-
tola calibre 6.35 carregada.

O esquema criminoso foi des-
coberto em parceria com a Área 
de Segurança dos Correios. 

CRIMINOSOS SÃO PRESOS
PELA POLÍCIA FEDERAL NO MUNICÍPIO

Geólogo de Colatina
é preso em Minas
acusado de
extorquir mulheres

O jovem dizia ser em-
presário ou funcionário de 
uma grande empresa. Se-
gundo a apuração da Polí-
cia Civil, o suspeito traba-
lha em uma empresa de 
mineração e viaja todo o 
país, buscando vítimas em 
outros estados. 

COLATINA – Um jo-
vem de Colatina foi preso 
em agrante em Belo 
Horizonte (MG), suspeito 
de extorquir vítimas sob 
ameaça de vazar vídeos 
íntimos. De acordo com a 
polícia, o suspeito é um 
geólogo, de 26 anos, que 
se passava por 'sugar 
daddy" - homens geral-
mente mais velhos que se 
relacionam com mulheres 
mais jovens em troca de 
benefícios nanceiros - e 
procurava vítimas em sites 
para pessoas que buscam 
esse tipo de relacionamen-
to. 

"Ele buscava vítimas 
bonitas, com número ele-
vado de seguidores nas 
redes sociais, geralmente 
modelos, pessoas que têm 
uma rede social bastante 
ativa", disse o delegado 
Vinícius Dias. 

De acordo com as in-
vestigações, o geólogo 
lmava as mulheres du-

A polícia já identicou 
outras quatro vítimas, sen-
do uma em Minas e três 
em outros estados. O sus-
peito negou o crime, mas 
conrmo a prática dos atos 
sexuais. A polícia também 
vai investigar se houve 
crime de estupro. Um fami-
liar do suspeito conrmou 
a prisão e informou que os 
pais dele estão a caminho 
de Minas Gerais para pro-
videnciar um advogado 
para o lho. 

A prisão ocorreu na últi-
ma segunda-feira (18) 
após uma vítima, de 24 
anos, que não aguentava 
mais as extorsões, procu-
rar a delegacia. Ela mar-
cou um encontro com o 
suspeito em um shopping 
de Belvedere para fazer a 
entrega da quantia exigi-
da. Após receber o dinhei-
ro, o geólogo foi preso em 
agrante.

rante as relações sexuais e, 
quando a 'sugar baby' ques-
tionava que ele não havia 
feito o pagamento combi-
nado, o suspeito revelava 
o golpe e passava a exigir 
dinheiro ou mais vídeos 
íntimos sob a ameaça de 
divulgar as imagens para a 
família da vítima ou na 
internet. 

Suspeito exigia dinheiro para não vazar vídeos íntimos.
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OS SABOTADORES

Veja, por exemplo, co-
mo ainda somos uma soci-
edade presa ao papel - das 
repartições públicas ao 
mundo privado. E medite 
sobre como poderíamos, 
neste momento, ter uma 
economia e uma sociedade 
mais dinâmicas. Tente cal-
cular quantos semelhantes 
nossos estão sofrendo por 
conta do nosso atraso.

Contemple seu planeta. 
Seu país. Perceba que mui-
tas das diculdades que 
enfrentamos por conta da 
pandemia que se instalou 
poderiam ter sido evitadas 
- estamos todos a sofrer 
mais do que deveríamos.

Que esta pandemia nos 
tenha legado a lição de que 
prevenir é melhor do que 
remediar. A constatação de 
que não se deve retardar o 
progresso - seremos nós, 
anal, a pagar o preço que 
o obscurantismo impõe.

Recuperar o tempo per-
dido será tarefa para algu-
mas gerações. Mas, para 
que possamos iniciar este 
processo de forma séria, 
um primeiro e formidável 
inimigo deve ser combati-
do: os sabotadores.

São pessoas aparente-
mente comuns, que fazem 
parte do cotidiano da hu-
manidade. Podem ser iden-

Analise, agora, o con-
junto de nossa civilização. 
E sinta como temos perdi-
do tempo! Olhe, com 
olhos de ver, como temos 
perpetuado as práticas ana-
crônicas - e com isso faci-
litado o domínio dos maus. 

Os motivos dessa gente 
são os mais mesquinhos 
possíveis. Giram, normal-
mente, em torno da defesa 
do “meu espaço”, da “mi-
nha informação”, do “meu 
setor” etc. Eventualmente 
passam pela inveja pura e 
simples, materializada na 
conhecida expressão “bo-
tar azeitona em empada 
alheia”. E chegam, em al-
guns casos, na manuten-
ção de esquemas caverno-
sos de poder e corrupção.

Não os subestime. Sa-
be quem inventou o rá-
dio? Um brasileiro, Ro-
berto Landell. Dois anos 
antes de Marconi trans-
mitiu a voz, e não apenas 
sinais telegrácos. Fez 
isso ali em São Paulo - 
para ser acusado de bru-
xaria e ter seus inventos 
queimados.

Medite, agora, sobre 
quantos sabotadores você 
já viu em ação. E perceba, 
com Morgenstern, que 
“quanto menor o cantinho, 
tanto maior a escuridão”.

ticados pela oposição 
surda e discreta, porém 
cruel e rme, a qualquer 
inovação. Sabotam, sem 
piedade, qualquer boa ini-
ciativa.

O modo de agir de um 
sabotador é clássico: “ca-
va por baixo”, inuencian-
do tomadores de decisão e 
o próprio público. Busca 
reduzir ou mesmo supri-
mir os recursos necessári-
os ao andamento de qual-
quer projeto que não goze 
de sua simpatia.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

BRASÍLIA – Os pedidos 
de seguro-desemprego au-
mentaram 76,2% na primei-
ra quinzena de maio na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo de 2019. De acordo 
com balanço divulgado pelo 
Ministério da Economia, 
foram 504.313 solicitações. 
O número representa um 
aumento de 4,9% na compa-
ração com a segunda quin-
zena de abril deste ano 
(480.848).

O Estado com mais pedi-
dos foi São Paulo (149.289), 
seguido por Minas Gerais 

"À medida que o corona-
vírus progride, milhões de 
pessoas se refugiam em suas 
casas para se proteger. Infe-
lizmente, a casa não é um 
lugar seguro para todos, pois 
muitos membros da família 
precisam compartilhar esse 
espaço com a pessoa que os 
abusa. Escolas e centros co-
munitários não podem prote-
ger as crianças como costu-
mavam nessas circunstânci-
as. Como resultado, nosso 
relatório mostra um aumento 
alarmante nos casos de abuso 
infantil a partir das medidas 
de isolamento social", arma 
Andrew Morley, presidente 
do conselho da World Vision 
International, segundo o do-
cumento tornado público 
nesta quarta-feira (20).

VITÓRIA – Um relatório 
da organização não governa-
mental (ONG) World Vision 
estima que até 85 milhões de 
crianças e adolescentes, en-
tre 2 e 17 anos, poderão se 
somar às vítimas de violên-
cia física, emocional e sexual 
nos próximos três meses em 
todo o planeta.

As medidas de distancia-
mento social, incluindo o 
fechamento de escolas, fo-
ram adotadas por 177 países 
e afetaram 73% de toda popu-
lação estudantil mundial, 
fazendo com que a maior 
parte das crianças permane-
cesse praticamente todo o 
tempo em suas casas.  

O número representa um 
aumento que pode variar de 
20% a 32% da média anual 
das estatísticas ociais. O 
connamento em casa, es-
sencial para conter a pande-
mia do novo coronavírus, 
acaba expondo essa popula-
ção a uma maior incidência 
de violência doméstica.

O levantamento da ONG 
incluiu a revisão de indica-
dores emergentes de violên-
cia contra crianças, como 
relatórios de aumento de vio-
lência doméstica, cresci-
mento do número de denún-
cias por telefone, informa-

A ONG World Vision estima que até 85 milhões de cri-
anças e adolescentes, entre 2 e 17 anos, poderão se 
somar às vítimas de violência física, emocional e se-
xual.

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS PODE
CRESCER 32% DURANTE PANDEMIA

Uma estimativa destacada 
pela World Vision, em seu 
relatório, é o aumento do nú-

Em abril, por exemplo, um 
balanço do governo de Ban-
gladesh, compilado a partir 
de várias fontes, incluindo a 
World Vision, apontou que os 
espancamentos ou castigos 
físicos cometidos por pais ou 
responsáveis aumentaram 
em 42% e que os pedidos de 
ajuda nos serviços telefôni-
cos de apoio subiram até 40% 
no país. Na Ásia, entre 3,5 
milhões e 5,7 milhões de cri-
anças poderão ser vítimas de 
violência nos próximos me-
ses. Esse número é ainda mai-
or na África , podendo atingir 
até 18,3 milhões a mais de 
vítimas. Na América Latina, 
as projeções indicam que a 
pandemia deve aumentar 
entre 2,9 milhões e 4,6 mi-
lhões o número de crianças e 
adolescentes vítimas de vio-
lência doméstica. 

CASAMENTO 
INFANTIL

ções dos escritórios de cam-
po e estimativas feitas com 
base em epidemias anterio-
res. No caso do Brasil, a pro-
jeção é de um aumento de 
18% no volume de denúncias 
de violência doméstica. Esse 
aumento deve chegar a 75% 
no Chile, 50% no Líbano e 
21,5% nos Estados Unidos. 

mero de casamentos força-
dos de crianças e adolescen-
tes, que podem envolver 13 
milhões de vítimas na próxi-
ma década, uma boa parte (4 
milhões) nos próximos dois 
anos, como reexo direto da 
pandemia. Segundo o relató-
rio, os casamentos precoces 
de meninas adolescentes "po-
dem ser percebidas pelos 
pais ou cuidadores como for-
ma de reduzir encargos do-
mésticos, ou um meio de ob-
ter renda ou obter emprésti-
mos através de economias 
informais baseadas no dote".

Um relatório recente da 
Europol, a Polícia Europeia, 
mostra que a demanda por 
conteúdo pornográco en-
volvendo crianças e adoles-
centes aumentou durante a 
pandemia da Covid-19. Da-
dos compilados de outras 
partes do mundo, como 
Índia, Filipinas, Tailândia e 
Camboja também apontam o 
mesmo aumento. 

Outra preocupação desta-
cada pela World Vision é 
com a piora na oferta de ser-
viços públicos que ajudem a 
detectar e prevenir a violên-
cia ou mesmo assegurar o 
atendimento adequado às 
vítimas, justamente por cau-
sa da redução dos serviços 
públicos durante a quarente-

FINANCIAMENTO

Ainda segundo o relató-
rio, as autoridades devem 
oferecer orientações sanitá-
rias sobre a Covid-19, além 
de treinamento na prevenção 
da exploração sexual e abuso 
e sobre como relatar preocu-
pações com segurança. Aos 
mais vulneráveis, os gover-
nos devem adotar medidas 
de proteção social, como au-
xílio nanceiro às famílias e 
assistência alimentar para 
atender as necessidades bási-
cas das crianças. 

A reportagem da Agência 
Brasil procurou o Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos para deta-
lhar as ações que têm sido 
realizadas para combater as 
projeções de aumento da vio-
lência contra crianças, mas, 
até o fechamento a matéria, a 
pasta não havia respondido.

"Antes da Covid-19, estes 
sistemas e serviços já sofri-
am com níveis extremamen-
te baixos de investimento por 
parte dos governos e de doa-
dores, bem como lacunas nas 
políticas públicas para aca-
bar com a violência contra 
crianças. Doações e investi-
mentos para combate à vio-
lência contra crianças repre-
sentam apenas 0,6% do orça-
mento total em assistência ao 
desenvolvimento e 0,5% do 
nanciamento humanitário 
global", informa o relatório.

A ONG faz uma série de 
recomendações aos governos 
nacionais para conter o au-
mento da violência contra 
crianças e adolescentes, entre 
elas a garantia de continuida-
de e disponibilidade dos ser-
viços de proteção infantil, 
especialmente nas zonas ma-
is vulneráveis socialmente. 
Também pedem a manuten-
ção da oferta do disque-
denúncia, além de garantir a 
disponibilidade e facilitar o 
acesso a serviços de apoio 
psicossocial e saúde mental 
para crianças, pais ou cuida-
dores que sofreram ou estão 
com risco de sofrer violência. 

na.

Um morador da região 
ainda tentou salvar a crian-
ça, mas Enzo já tinha se 
afogado. Uma equipe de 
peritos da Polícia Civil foi 
até lá para recolher o corpo 

A Polícia Militar foi ao 
local e informou que Enzo 
Gabriel da Silva brincava 
no quintal de casa. A mãe 
estava perto dele, mas sem 
que ela pudesse ver, o me-
nino caminhou até o local 
e caiu no poço.

RIO BANANAL – 
Uma criança de 1 ano e 8 
meses morreu afogada 
depois de cair em um po-
ço. A tragédia aconteceu 
em Córrego São Vicente, 
no interior de Rio Bana-
nal, no Norte do Espírito 
Santo.

Criança de quase 2 anos
morre afogada em poço

de Enzo, que foi encami-
nhado ao Serviço Médico 
Legal (SML) de Linhares.

A mãe tirou a criança, 
mas ela estava sem 
vida.

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO
CHEGAM A 2,8 MILHÕES ATÉ MAIO

De janeiro até o dia 15 de 
maio, foram 2,841 milhões 
de pedidos, o que representa 
um aumento de 9,6% em 
relação ao mesmo período 

(53.105) e Rio de Janeiro 
(42.693). Nesse período, 
77,5% dos pedidos foram 
feitos via internet. Depois de 
um decreto no m de abril 
ter denido o processamen-
to de seguro-desemprego 
como serviço essencial, po-
rém, as solicitações presen-
ciais aumentaram 58,5% em 
relação à segunda quinzena 
de abril.

do ano passado. Mesmo 
com a necessidade de isola-
mento social para conter o 
avanço da covid-19, a maior 
parte dos pedidos ainda é 

feita presencialmente. Se-
gundo a pasta, 46,1% dos 
pedidos foram feitos pela 
internet e 53,9% nas agênci-
as do governo.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

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

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

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

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

2015/16 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

GENORA EMPREEN-DIMENTOS LTDA-ME, 
torna público que requereu da SEMMA, atra-
vés do processo nº 009014/2016, Renovação 
de Licença, para atividade  de atividade de 
Lavanderia Comercial de artigos de vestuário, 
cama, mesa e banho, sem tingimento de peças 
no Município de São Mateus – ES.

COMUNICADOCOMUNICADO
A Importadora e Exportadora Guriri Ltda, 
inscrita no CNPJ nº 01.984.618/0006-00, 
situada na Avenida João Nardoto, 251 – For-
no Velho, torna público que obteve na SEMMA 
a licença ambiental de regularização, LMO/ 
SEMMA/ SM nº 006/2020/ CLASSE I, no muni-
cípio de São Mateus/ Espírito Santo.
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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


