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Dos 215 pacientes positivados, 58 são de Guriri, o que representa um em 
cada quatro resultados positivos da doença no município. Na Ilha, 28 pes-

soas já estão curadas.
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215 CASOS DE COVID-19

DIVULGAÇÃO

A N O SA N O S

DE CREDIBILIDADE
E IMPARCIALIDADE

Página 3



17 28

2 Sábado, 23 de maio de 2020

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Em Patrimônio do Quinze, 
distrito de Nova Venécia, o 
produtor Luciano Zanotti, 
seguiu à risca as orientações 
contidas na cartilha. Para ini-
ciar um novo dia de trabalho, 
antes do embarque nos veícu-
los de transporte, é realizada 
uma triagem com a medição 
de temperatura corporal dos 
trabalhadores. Caso sejam 
identicados trabalhadores 
com sintomas de gripe (febre 
e sintomas respiratórios), 
eles são isolados por 14 dias.

“A cartilha foi fundamen-
tal para nos orientar no mo-
mento da colheita. Acredito 
que se todos os produtores 
seguirem à risca todas as me-
didas, teremos uma colheita 
com qualidade e segura”, 
disse o produtor Luciano Za-
notti

Na hora da colheita, assim 
como no refeitório e nos ba-
nheiros, os trabalhadores man-
têm a distância mínima de um 
metro entre si, e o uso de más-
cara é contínuo. Todos eles 
utilizam os equipamentos de 
forma individual, assim como 
todos os utensílios. O paga-
mento tem sido feito de mane-
ira escalonada ao longo da 
semana ou do dia, evitando 
las e aglomerações.

NOVA VENÉCIA – Mui-
tos agricultores mudaram os 
hábitos de trabalho no campo 
devido à pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19) e 
passaram a adotar medidas 
de segurança para evitar con-
tágio no período da colheita 
do café. Para auxiliar nesse 
trabalho, eles contaram com 
as orientações contidas na 
cartilha lançada pela Secreta-
ria da Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e Pesca 
(Seag), em conjunto com vári-
os parceiros que atuam no 
setor cafeeiro do Espírito San-
to.

Em Marilândia, um produ-

CAFEICULTORES ADOTAM MEDIDAS
DE PREVENÇÃO NO CAMPO

Na hora da colheita, assim como no refeitório e nos banheiros, os trabalhadores man-
têm a distância mínima de um metro entre si, e o uso de máscara é contínuo.

Para o secretário de Estado  
da Agricultura, Abastecimen-
to, Aquicultura e Pesca, Pau-
lo Foletto, a cartilha é funda-
mental nesse momento. “O 
Espírito Santo é o segundo 
produtor de café do Brasil e 
primeiro produtor de conilon, 
essa atividade é extremamen-
te importância para a agricul-

tor instalou um reservatório 
com água limpa e sabão para 
higienização de mãos e par-
tes expostas sempre que ne-
cessário. “Em Colatina, a 
grande maioria dos produto-
res já está tomando as preca-
uções. Nós enviamos a ver-
são digital da cartilha pelos 
grupos de mensagens e esta-
mos entregando nas proprie-
dades rurais também. A gran-
de maioria faz uso de álcool 
70%, máscaras e mantém o 
distanciamento na lavoura 
entre uma pessoa e outra para 
diminuir o risco de contami-
nação”, armou Anderson 
Marim, extensionista do 
Instituto Capixaba de Pesqui-
sa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper) no 
município.

tura capixaba. Em um ano 
atípico em que uma pande-
mia tomou conta do mundo, 
ver os produtores adotando 
as medidas de prevenção con-
tidas na cartilha, é a esperan-
ça de que passaremos por 
esse momento de forma segu-
ra. O trabalho no campo não 
pode parar, mas é necessário 
que todos continuem seguin-
do as orientações”, pontuou.

“O café demorou um pou-
co mais a ser colhido porque 
os fatores climáticos a partir 
de outubro foram muito posi-
tivos para que isso ocorresse. 
O produtor que colheu um 
pouco mais tarde teve mais 
rentabilidade, porque o grão 
cresceu mais, teve um peso 
maior, uma peneira maior, 
como a gente diz. Além dis-
so, o grão cou mais tempo 
na planta, e a qualidade deste 
café é maior com certeza”, 
explicou Verdin.

O pesquisador do Incaper 
também destacou os cuida-
dos com a mão de obra. “Na 
cartilha, o cafeicultor tem 
todas as orientações a respei-
to da contratação de mão de 
obra em relação a transporte, 
alimentação e distanciamen-
to, por exemplo. Sugerimos 
que o produtor não contratas-
se pessoas que fazem parte 
do grupo de risco e colocasse 

Abraão Carlos Verdin Fi-
lho, que é pesquisador do 
Incaper e coordenador técni-
co de cafeicultura, lembrou 
que além das orientações 
quanto à saúde das pessoas 
envolvidas na colheita, a car-
tilha destaca aspectos técni-
cos que ajudam a melhorar a 
qualidade do café.

equipamentos com água e 
sabão para a higienização 
adequada dos trabalhadores. 
Além disso, a gente sugeriu 
também que, em vez de con-
tratar gente de longe, que o 
cafeicultor priorizasse as pes-
soas da região. Isso favorece 
vários aspectos: valoriza a 
mão de obra local e evita o 
deslocamento de pessoas. E 
mais: indicamos para que 
produtores orientassem seus 
colhedores de café para cada 
um usar seus próprios utensí-
lio e seus próprios equipa-
mentos: sua garrafa de água, 
sua peneira, seu grupo de sa-
caria numerada… e guardar 
para que todos esses cuida-
dos fossem, de fato, efetua-
dos”, completou Verdin.

Segundo Verdin, as orien-
tações são bem recebidas 
pelos produtores, e estão sen-
do colocadas em prática. “Pra-
ticamente todos os cafeicul-
tores do Espírito Santo estão 
adequados ou se adequando 
às indicações. A cartilha é 
fundamental para que o pro-
dutor tivesse uma direção 
segura, e não enfrentasse pro-
blemas sanitários ou traba-
lhistas na propriedade. A car-
tilha é muito positiva neste 
sentido. Assim, desejamos a 
todos os cafeicultores capi-
xabas uma boa colheita, sem 
problemas em suas proprie-
dades. Logo, logo vamos pas-
sar por este momento difícil e 
estaremos juntos novamente 
nos eventos, nos encontros, 
visitando as propriedades de 
café, e trabalhando juntos 
novamente pelo desenvolvi-
mento do nosso estado”, in-
formou Verdin.

Secretário descarta
adoção de lockdown
no ES na próxima
semana

Em vídeo divulgado 
pelas redes sociais nesta 
quinta-feira (28), o Secre-
tário de Estado do Gover-
no do Espírito Santo, Tya-
go Hoffmann, declarou 
que dicilmente será im-
posto um isolamento soci-
al severo, o chamado 
'lockdown', na primeira 
semana do mês de junho.

Essa é uma das estraté-
gias implantadas por al-
guns estados do Brasil e 
em vários outros países 
como medida de controle 
e contenção dos casos de 
infecção pelo novo coro-
navírus (Covid-19).

VITÓRIA – Tyago 
Hoffmann reagiu a falsas 
informações que circulam 
pelas redes sociais sobre 
fechamento de comércio e 
sugerindo estoque de ali-
mentos. 'O governo do 
Estado não vai surpreen-
der a sociedade capixaba 
com medidas desse tipo', 
disse.

No 'lockdown', apenas 
os serviços essenciais po-
dem funcionar e a circula-
ção de pessoas nas ruas 
passa a ser controlada pelo 
Estado.

"Para a semana que vem 
já temos bastante subsídio 
para dizer que dicilmente 
teremos medidas mais res-
tritivas", armou Hoff-
mann no vídeo.

Diante de uma série de 
falsas informações que 
circulam nas redes sociais 
sobre o fechamento do co-
mércio e a necessidade de 
estocar itens como alimen-
tos e produtos de higiene, o 
secretário adiantou que 
qualquer medida radical 
como esta será avisada 
com antecedência pelo go-
verno.

"O governo do Estado 
não vai surpreender a soci-
edade capixaba com medi-
das desse tipo. Estão ro-
lando muitas fake news. 
Não deem atenção a isso, 
se informem pelos meca-
nismos de informação o-
cial do governo do Estado. 
As medidas aqui no Espíri-
to Santo são tomadas com 
base na técnica, na matriz 
de risco", disse Hoffmann, 
se referindo à classicação 
de risco adotada para de-
nir o risco de contágio da 
Covid-19 em cada municí-
pio.

No 'lockdown', apenas os serviços essenciais po-
dem funcionar e a circulação de pessoas nas ruas 
passa a ser controlada pelo Estado.
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SÃO MATEUS – Equi-
pes da Prefeitura de São 
Mateus passaram a sema-
na higienizando o prédio 
do Lar do Velhos, podando 
árvores e fazendo a limpe-
za geral da instituição. 
Nesta sexta-feira (29) equi-
pes das secretarias de Saú-
de e de Assistência Social 
zeram a transferência 
dos idosos que tiveram 
que ser removidos tempo-
rariamente para uma pou-
sada em Guriri.

Dois idosos que testa-
ram positivo para Corona-
vírus e que foram interna-
dos no Hospital Roberto 
Silvares receberam alta 

O balneário de Guriri, um 
dos mais conhecidos no Nor-
te do Estado, devido as bele-
zas naturais e Carnaval, está 
liderando na quantidade de 
pacientes com coronavírus. 

BALNEÁRIO DE 
GURIRI REGISTRA 58 
CASOS DE COVID-19

SÃO MATEUS – A Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
emitiu mais um boletim epi-
demiológico na tarde desta 
sexta-feira (29) e foram con-
rmados mais 6 casos, totali-
zando 215 desde o início da 
pandemia.

Os dados da Secretaria 

O Município tem 1.092 
casos noticados com suspe-
ita de Coronavírus, 343 des-
cartados, 347 são suspeitos 
em investigação, 114 foram 
curados e há 2 óbitos conr-
mados.

XIII de Setembro 1 1 0

Barra Nova 1 1 0

Boa Vista 13 5 1

Cacique 3 1 0

Chácara do

Córrego Grande 1 1 0

Carapina 3 1 0

Alvorada 1 0 0
Arnaldo Bastos 2 2 0
Assentamento

Aviação 7 5 0
Ayrton Senna 1 1 0

Beira Rio 2 0 0

Bom Sucesso 6 1 0

Centro 6 5 0

Cricaré (Inocoop) 6 6 0

Fátima 9 6 0
Forno Velho (Cohab) 14 6 0
Guriri 58 28 0
Ideal 4 2 0
Jacuí 1 1 0
Jaqueline 2 2 0
KM 28 1 1 0
Lago dos Cisnes 2 1 0

Morada do Lago 1 0 0

Nestor Gomes 3 0 0

Litorâneo 1 0 0

Nova São Mateus 2 2 0
Novo Horizonte 2 1 0
Parque Washington 5 3 1

Morada do Ribeirão 9 3 0

Esplanada (Seac) 3 1 0

Nativo 2 2 0

Eldorado 1 1 0

Rancho da Telha 1 0 0

Vitória 3 0 0

Rio Preto 2 2 0

Sernamby 10 6 0

Vila Nova 5 3 0
Universitário 7 4 0

Ribeirão 1 0 0

San Remo 1 1 0
Santa Tereza (Ponte) 3 1 0
Santo Antônio 8 7 0

CASOS CONFIRMADOS POR BAIRRO
BAIRRO  CONFIRMADOS  CURADOS  ÓBITOS

SÃO MATEUS ACUMULA 215 CASOS
CONFIRMADOS DE COVID-19

Na segunda colocação 
entre os bairros, o bairro For-
no Velho (Cohab) aparece 
com 14 casos, seguido do 
Boa Vista com 13 casos.

A cidade de São Mateus 
tem duas mortes conrmadas 
por covid-19. Uma mulher 
no bairro Boa Vista e um ho-
mem no Parque Washington.

Municipal de Saúde mostram 
que Guriri é disparado o local 
com mais casos no municí-
pio. Dos 215 pacientes posi-
tivados, 58 são de Guriri, o 
que representa um em cada 
quatro resultados positivos 
da doença no município. Na 
Ilha, 28 pessoas já estão cura-
das.

A taxa de isolamento soci-
al durante todo o período tem 
média de 45,45%. São Mate-
us tem 114 pacientes curados 
do novo coronavírus e a taxa 
de letalidade é de 0,93%.

O Município tem 1.092 casos notificados com suspeita de 
Coronavírus, 343 descartados, 347 são suspeitos em inves-
tigação, 114 foram curados e há 2 óbitos confirmados.

SÃO MATEUS – Ao usar 
a Tribuna da Câmara na últi-
ma sessão, o vereador Jozail 
do Bombeiro revelou, sem 
citar nomes, ter em mãos um 
vídeo que revela um ‘esque-
ma’ de venda de covas por 
até R$1.300 reais, para enter-
ros no cemitério do Bairro 
Aviação. “Eu sei que estão 
levando dinheiro para enter-
rar os nossos munícipes na-
quele cemitério. Eu tenho 
prova gravada e lmada, só 
estou esperando a família 
(autora do vídeo) me autori-
zar”.

 

O vereador Antônio Luiz 
Cardoso relatou aos parla-
mentares um episódio seme-
lhante, envolvendo a morte 
de um parente no bairro Vila 
Nova, na semana passada. 
“Para ser enterrado lá em 
cima teve que dar R$ 50 reais 
ao coveiro. Muitas vezes o 
prefeito não sabe dessa situa-
ção, mas cabe aos encarrega-
dos, ao secretário estarem 
levando ou dispensando esse 
tipo de funcionário”, disse 
Temperinho.

VEREADOR APONTA "ESQUEMA" NA
AQUISIÇÃO DE VAGA EM CEMITÉRIO

Francisco Amaro, líder do 
prefeito na Câmara, rebateu 
veiculação de notícia na im-
prensa local e nas redes soci-
ais, que apontava interrup-
ção da oferta de exames labo-
ratoriais na Rede Municipal 
de Saúde, segundo a publica-
ção, causada pelo atraso de 
seis meses no pagamento aos 
três laboratórios que prestam 
serviço ao município.

“Pedi ao secretário que 

OFERTA DE EXAMES

solicitasse informação e os 
laboratórios enviaram ofício. 
Estão pagando sim, eles ates-
taram. O laboratório Becker 
realmente deixou de atender 
um paciente. Tem lá uma ou 
duas medições lá que ele ain-
da não recebeu por motivo de 
tempo. Em nenhum momen-
to deixaram de atender a po-
pulação, a não ser esse labo-
ratório. Uma única pessoa 
eles deixaram de atender e, 
imediatamente a prefeitura 
encaminhou para outro labo-
ratório. Burocracia e contra-
tempo todos os mandatos 
têm e que, às vezes, a gente 
atrasa o pagamento devido a 
isso”, armou Amaro.

Para Carlos Alberto a pu-
blicação é verídica. “Esta-
vam sem recebe sim, mas 
foram intimidados”. O vere-
ador também alertou sobre o 
uso do período de pandemia 
para proveito político. Já 
foram distribuídas mais de 
30 mil cestas básicas. Eu es-
tou a dizer que até as eleições 
chega a duzentas mil, porque 
na outra foi a água e, agora, 

O presidente da Câmara, 
vereador Jorginho Cabeção, 
avaliou como ‘ruim’ a con-
juntura atual do Município e 
defendeu o exercício legíti-
mo dos parlamentares de s-
calizar os atos do Poder Exe-
cutivo. “Nossa cidade não 
está bem. Eu tenho certeza 
que a população merece mui-
to mais, ela merece saúde, 
educação de qualidade, segu-
rança, merece ter geração de 
emprego. Essa Casa de Leis 
tem obrigação de defender os 
interesses da nossa popula-
ção que está sendo penaliza-
da. Vamos continuar, sim, 
scalizando o Executivo, 
vamos continuar denuncian-
do quando houver necessida-
de de fazer a denúncia”.

FISCALIZAÇÃO
 

cesta básica. Tem que colo-
car para as pessoas que estas 
cestas que elas recebem, 
além do dinheiro do Estado e 
do Governo Federal, tam-
bém tem dinheiro repassado 
de economia que esta Casa 
fez”, concluiu.

ES registra 22
mortes e 528 de
coronavírus
em 24 horas

Além dos números le-
vantados pela rede públi-

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

VITÓRIA – Em 24 
horas o Espírito Santo re-
gistrou 22 novas mortes e 
528 casos conrmados de 
coronavírus. Com isso, o 
número de mortes subiu 
para 560 e o de casos con-
rmados para 12.903. No 
total, 7.278 pacientes se 
recuperaram da doença.

MAIOR NÚMERO DE 
CASOS

A Serra é o município 
com o maior número de 
casos no Espírito Santo 
(2.374), seguido por Vitó-
ria (2.318), Vila Velha 
( 2 . 3 0 8 )  e  C a r i a c i c a 
(1.609). Ainda segundo o 
painel, o maior número de 
casos por bairro está em 
Jardim Camburi, com 320 
casos, seguido da Praia da 
Costa, com 296. No total, 
o Espírito Santo já reali-
zou mais de 45 mil testes. 

ca, o sistema também in-
clui os dados da rede parti-
cular do Estado e de todos 
os municípios.

Idosos retornam
para Lar dos
Velhinhos após
desinfecção do prédio

médica nesta semana. Os 
13 funcionários do Lar dos 
Velhinhos que testaram 
positivo para Coronavírus 
não apresentaram sinto-
mas graves da doença. No 
entanto, como manda o 
protocolo, estão mantendo 
isolamento, assim como 
os demais funcionários e 
colaboradores que tive-
ram teste negativo, aten-
dendo orientações das au-
toridades sanitárias.

O Lar dos Velhinhos 
funcionará com servido-
res do Município até que 
os funcionários e colabo-
radores da instituição pos-
sam retornar ao trabalho.
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Diante da presença dos 
vereadores Jorginho Cabe-
ção, Ajalírio Caldeira, Tem-
perinho, Carlos Alberto, Jer-
ri Pereira e Jozail do Bombe-
iro, José Roberto conrmou 
para o segundo semestre des-
te ano o início da construção 
dos prédios administrativos 
do complexo portuário em 
Urussuquara.

SÃO MATEUS – Jorgi-
nho comandou no plenário 
da Câmara de Vereadores, 
uma reunião com o presiden-
te da PetroCity Portos S/A, 
José Roberto Barbosa da Sil-
va e comitiva composta pelo 
engenheiro civil Júlio Cesar 
Salvador, presidente do Gru-
po BTO, responsável pelas 
obras administrativas do Cen-
tro Portuário; assessores da 
empresa; superintendente da 
Secretaria de Patrimônio da 
União no Espírito Santo, 
Márcio Passos Costa Furta-
do; diretor de energia da Pe-
troCity, Ronaldo Badin; José 
Cleones Zoboli, membro do 
Conselho de Administração 
da PetroCity Portos, além do 
diretor da FVC, José Fernan-
des Magnago.

O empresário Júlio Cesar 
Salvador, do grupo BTO, 
estimou a abertura de até sete-
centas vagas de emprego na 
fase de instalação da sede 
administrativa do terminal 
portuário e destacou a impor-
tância da mão de obra quali-
cada.

“Estamos iniciando o pro-
cesso para que sejam inicia-
dos no segundo semestre, de 
julho para agosto, até o nal 
do ano, os prédios adminis-
trativos e, no mais tardar no 
começo de 2022, o início das 
obras do Porto”, armou.

“Para início das ativida-
des a geração de empregos 

Ele pontuou ainda que o 
início das obras do porto de-
pende da nalização dos 
últimos estudos solicitados à 
empresa, do trâmite proces-
sual junto à prefeitura, bem 
como as medidas restritivas 
relacionadas ao controle da 
pandemia do novo coronaví-
rus.

Segundo José Roberto, as 
primeiras obras serão de ins-
talação das unidades de apoio 
e suporte, os prédios adminis-
trativos, mas ainda tramitam a 
Vila Militar, estrutura que 
será utilizada pela Marinha 
do Brasil, além de procedi-
mentos que envolvem a ques-
tão das energias fotovoltai-
cas, bem como a estrada, aces-
sos e as unidades de tratamen-
to de esgoto. 

Sobre a viabilização das 
obras do porto, José Roberto 
destacou o relevante apoio do 
Poder Público Municipal, 
quando a Câmara de Vereado-
res aprovou a mudança do 
nome da via de acesso à uni-
dade, de Avenida Litorânea 
para Avenida Portuária, bem 
como anuência do Executivo 
Municipal para geração de 
energia, uma solicitação do 
presidente da PetroCity Ener-
gias, Rodrigo Badin. 

O gerente de projetos José 
Roberto Barbosa da Silva, 
presidente da organização, 
informou que o momento é de 
muitas expectativas, visto que 
as obras podem ser iniciadas a 
qualquer momento, a partir da 
conclusão de trâmites pontua-
is, junto à Prefeitura de São 
Mateus. Na pauta da Diretoria 
Executiva estão a mudança da 
capacidade da energia de mo-
nofásico para trifásico, na 
localidade de Uruçuquara, 
bem como a identicação da 
mão de obra, junto ao Sistema 
Nacional de Emprego de São 
Mateus (SINE).

“As obras do porto nós 
estamos avançando e conclu-
indo os últimos estudos que 
nos foram solicitados para 
que a gente possa estar no 

SÃO MATEUS – O proje-
to de construção do Centro 
Portuário de São Mateus, em 
Urussuquara, tem “novos 
pontos de avanços e pode ser 
começar a ser implantado no 
início do segundo semestre”, 
segundo informações da Dire-
toria Executiva da PetroCity 
Portos S.A.. Membros da dire-
ção desembarcaram para reu-
niões de trabalho na cidade.

PETROCITY SÃO MATEUS INICIA 
IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

“Hoje a União entende que 
iniciativas privadas sérias 
colocam o país em um pata-

segundo semestre seguir para 
as análises nais, para emis-
são das licenças, esse é o nos-
so objetivo”, pontuou José 
Roberto.

Segundo Márcio Furtado, 
superintendente da Secretaria 
do Patrimônio da União, a 
instalação do porto signica 
uma mudança no perl eco-
nômico e social da cidade de 
São Mateus. 

Para Júlio Salvador, presi-
dente do Grupo BTO, respon-
sável pelas obras civis, a ex-
pectativa é de que as obras do 
empreendimento sejam inici-
adas o mais rápido possível, 
após as liberações necessárias 
junto aos órgãos. “Pretende-
mos até o mês de agosto, mes-
mo em período de pandemia, 
iniciar os serviços essenciais 
e de construção civil. A ex-
pectativa é a geração de 300 a 
400 empregos diretos, poden-
do chegar aos três mil empre-
gos com a operação em cur-
so”, destacou ele.

mar de produtividade e con-
sequente geração de empre-
gos. A união está a favor do 
projeto, visto que obras sérias 
desse porte podem mudar o 
perl do município com a 
geração de postos de trabalho 
imediatos. A nossa proposta é 
garantir a celeridade para que 
o projeto seja iniciado o mais 
rápido possível”, declarou.

Badin falou sobre a nova 
matriz energética na Petro-
City: “A parte de energia é 
maior do a gente imagina. 
Primeiro ela vai ter uma tér-
mica que será uma âncora de 
porte de tudo, onde teremos 
um consumo elevado de gás, 
o que viabiliza a presença do 
gás como combustível, maté-
ria-prima, produtos para a 
própria indústria. Vamos pro-
ver a indústria da matriz ener-
gética que ela necessita, com 
qualidade, segurança e princi-
palmente na diversidade, pois 
teremos o gás, a energia elé-
trica, água quente, vapor, to-
dos os insumos necessários 
para que uma indústria possa 
se instalar com segurança”.

“As obras do porto nós estamos avançando e concluindo os últimos estudos que nos foram 
solicitados para que a gente possa estar no segundo semestre seguir para as análises finais, 
para emissão das licenças, esse é o nosso objetivo”, pontuou José Roberto.

José Roberto disse ainda que início das obras do porto de-
pende da finalização dos últimos estudos solicitados à 
empresa, do trâmite processual junto à prefeitura, bem co-
mo as medidas restritivas relacionadas ao controle da pan-
demia do novo coronavírus.

COMPLEXO PORTUÁRIO VAI
ALAVANCAR DESENVOLVIMENTO,
DIZ PRESIDENTE DA CÂMARA

 MATRIZ ENERGÉTICA

Contente com a celerida-
de no projeto, Jorginho visu-
aliza um cenário animador 
para o município, a partir de 
sua instalação. “No pós-
pandemia, viveremos um 
tempo de prosperidade. Sem-
pre digo que São Mateus terá 
duas fases na sua História: a 
anterior ao Centro Portuário 
e o depois de sua instalação. 
Teremos uma ascensão eco-
nômica gigantesca, com um 
grande salto na arrecadação 
e, o que é mais importante, 
gerando empregos e melho-
rando a qualidade de vida 
dos nossos munícipes.”

AMPLIAÇÃO DA 
CAPACIDADE

José Roberto anunciou 
que já se encontra em trami-
tação o novo arranjo do pro-
jeto original do CPSM. Uma 
das alterações é o aumento 
na capacidade de operação 
do terminal. O volume de 
cargas passou de 11, 4 mi-
lhões de toneladas/ano para 
18 milhões de toneladas/ano 
e com a nova planta do distri-
to industrial, a previsão da 
Petrocity é de abrigar até 40 
empresas agregadas na área 
retroportuária.

José Roberto informou 
que a empresa já conseguiu 
na prefeitura de São Mateus 

vai de 500 a 700 funcionários 
diretos. É importante a capa-
citação da mão de obra de 
construção civil para suprir a 
necessidade local e não ter 
que buscar essa mão de obra 
fora daqui. Nós estamos acre-
ditando e investindo no pro-
jeto”. Com o terminal em 
operação, a PetroCity estima 
a geração até 3 mil empregos 
diretos.

Diante da presença dos vereadores Jorginho Cabeção, Ajalírio Caldeira, Temperinho, 
Carlos Alberto, Jerri Pereira e Jozail do Bombeiro, José Roberto confirmou para o segun-
do semestre deste ano o início da construção dos prédios administrativos do complexo 
portuário em Urussuquara.

O empresário Júlio Cesar Salvador, do grupo BTO, estimou a abertura de até setecentas 
vagas de emprego na fase de instalação da sede administrativa do terminal portuário e 
destacou a importância da mão de obra qualificada.

“Esta Casa de Leis sempre 
estará à disposição, apoiando 
iniciativas como esta. A Câ-
mara de Vereadores sempre 
esteve e vai estar junto para 
que as obras do Complexo 
Portuário se iniciem. Isso vai 
transformar o município no 
maior pólo empresarial do 
Norte Capixaba”, acrescen-
tou Jorginho Cabeção.

anuência para avançar nos 
estudos da PetroCity Gera-
ção de Energia. O processo 
está tramitando em Brasília.

A planta prevê a produção 
de 1.8 gigawatts de energia 
pela implantação de uma usi-
na fotovoltaica (energia so-
lar) e termoelétrica. O projeto 
inclui a utilização de um na-
vio gaseiro. “Pedimos ao pre-
feito a mudança da rede mo-
nofásica de Urussuquara para 
bifásica”, obtendo, segundo 
José Roberto, anuência do 
município a sua solicitação.

Conforme o presidente da 
PetroCity, a Câmara de São 
Mateus está contribuído para 
o desenvolvimento do muni-
cípio ao apoiar este empreen-
dimento desde seu início. 
“Quero agradecer efetiva-
mente o apoio. Recentemen-
te, aprovaram o Projeto que 
cria a Avenida Portuária. 
“Passaremos agora a ter nú-
mero e CEP próprios e o no-
me do endereço não efetiva-
mente ES010, como antes”. 
Também elogiou a aprovação 
do Plano Diretor Municipal. 
“Vocês regulamentaram o 
PDM e transformaram aque-
la área em área portuária, tam-
bém denindo a questão da 
área retroportuária, distrito 
industrial e, acima de tudo, 
transformando de rural para 
urbana”, ressaltou.

APOIO DA CÂMARA
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SÃO MATEUS – A Uni-
versidade Federal do Espí-
rito Santo (Ufes) vai conti-
nuar com as aulas suspen-
sas, pelo menos até o dia 30 
de junho. A decisão foi to-
mada pelo Conselho Uni-
versitário, em sessão ordi-
nária realizada na tarde des-
ta quinta-feira (28), com o 
objetivo de prevenir o con-
tágio pelo novo coronaví-
rus.

A Ufes está sem aulas 
desde o dia 17 de março. 
Em abril, o reitor Paulo Var-
gas já havia prorrogado o 
prazo até o dia 30 de maio e, 
portanto, a decisão teria vali-
dade até o próximo sábado.

 “Não há uma perspectiva 

UFES DECIDE MANTER AULAS
SUSPENSAS ATÉ 30 DE JUNHO

A Ufes está sem aulas desde o dia 17 de março. Em 
abril, o reitor Paulo Vargas já havia prorrogado o pra-
zo até o dia 30 de maio e, portanto, a decisão teria vali-
dade até o próximo sábado.

de quando poderemos retor-
nar às atividades presencia-

is, dado o panorama atual de 
aumento do número de ca-

Também na sessão dessa 
quinta-feira, a Ufes decla-
rou luto pelas vítimas do 
novo coronavírus e a bande-
ira da universidade será has-
teada a meio mastro, em 
cerimônia a ser realizada 
nos próximos dias.

sos da Covid-19. O conse-
lho decidiu prorrogar a sus-
pensão e seguiremos avali-
ando o comportamento da 
pandemia”, disse o reitor.

Uma outra decisão do 
Conselho foi que, quando 
houver a possibilidade de 
retorno das atividades pre-
senciais, a comunidade aca-
dêmica será avisada com 
uma antecedência de 15 di-
as.

VITÓRIA – O Tribunal 
Pleno do Tribunal de Justi-
ça do Espírito Santo (TJES) 
aprovou, à unanimidade, a 
integração de Comarcas do 
Estado. A Sessão aconteceu 
na tarde desta quinta-feira 
(28) e foi realizada por vide-
oconferência, por meio da 
plataforma zoom.

Os desembargadores elo-
giaram a iniciativa do presi-
dente do TJES, desembar-
gador Ronaldo Gonçalves 
de Sousa que, por sua vez, 

De acordo com o texto 
aprovado, o Espírito Santo 
passará a contar com 41 co-
marcas ao invés das 69 que 
tinha antes, gerando uma 
economia anual de mais de 
12 milhões de reais.

Os desembargadores e o 
representante do Ministério 
Público Estadual, o subpro-
curador geral da Justiça Jo-
semar Moreira, considera-
ram a sessão desta quinta-
feira uma sessão histórica 
porque signica, além da 
modernização do Poder 
Judiciário Estadual, uma 
economia muito grande 
para os cofres públicos, es-
pecialmente tendo em vista 
a queda da receita estadual 
em consequência da pande-
mia que atinge o Estado e 
todo o País.

TJES DECIDE INTEGRAR
COMARCAS PARA CORTAR GASTOS

Decisão foi unânime entre magistrados: 28 municípi-
os do ES deixam de ter suas próprias unidades e serão 
atendidos por comarcas vizinhas.

“Agradeço a comissão 
pelo excelente trabalho rea-
lizado e entregue à Presi-
dência, onde zemos al-
guns poucos ajustes. 95% 
do trabalho foi realizado 
pela comissão. Hoje é um 
dia histórico para o Judiciá-
rio Capixaba. Estão de para-
béns o nosso tribunal, todos 
os funcionários, os juízes 
assessores da presidência, 
Thiago Albani e Felipe Mor-
gado Horta, e todos que con-
tribuíram. Essa meta atingi-
da hoje é de transcendental 
importância para o Poder 
Judiciário”, destacou o pre-
sidente do TJES.

agradeceu à comissão que 
elaborou o estudo e o rela-
tório nal, presidida pelo 
desembargador Carlos Si-
mões Fonseca e composta, 
ainda, pelos desembarga-
dores Robson Luiz Albanez 
e Arthur José Neiva de 
Almeida, contanto ainda 
com o apoio de outros de-
sembargadores, juízes e 
servidores do Tribunal de 
Justiça, com destaque para 
o secretário-geral do TJES, 
Marcelo Tavares de Albu-
querque.

O Sindicato dos Servido-
res do Poder Judiciário tam-
bém participou com suges-
tões, bem como a Associa-

A presidência do Tribu-
nal de Justiça destaca que 
todas as Comarcas que se-

Entre as Comarcas inte-
gradas, estão Jerônimo 
Monteiro, que será inte-
grada à Comarca de Ale-
gre; Rio Bananal, que será 
integrada a Linhares, e Ja-
guaré a São Mateus, entre 
outras.

As Resoluções com a 
integração das Comarcas 
serão assinadas pelo presi-
dente do TJES e publicadas 
no e-diário.

ção dos Magistrados do 
Espírito Santo (Amages) e 
representantes dos advoga-
dos.

rão integradas, se for da von-
tade do executivo munici-
pal, serão atendidas por um 
posto avançado do Poder 
Judiciário, onde os juízes 
poderão praticar atos judi-
ciais, realizar audiências, 
onde as petições poderão 
ser apresentadas, e onde as 
pessoas poderão ter acesso 
ao Poder Judiciário na pró-
pria Comarca, mesmo com 
a integração. As Comarcas 
integradas serão atendidas 
prioritariamente com a im-
plementação do Processo 
Judicial Eletrônico, o que 
se espera que aconteça ain-
da este ano em todo o Esta-
do.

De acordo com policiais 
que foram ao local atender a 
ocorrência, o ciclista trafega-
va em ziguezagues na contra-
mão de direção, ocasionando 
uma colisão frontal com a 
viatura. O Corpo de Bombei-

SÃO MATEUS – Na 
contramão e com sintomas 
de embriaguez, um homem 
de 46 anos identicado pelas 
iniciais V.A.F., se envolveu 
em um acidente no períme-
tro urbano de São Mateus, na 
tarde desta quinta-feira, por 
volta das 16h30, em frente 
ao posto Tatão, no Bairro 
Vila Nova.

Ciclista com sintomas
de embriaguez bate
em viatura da PM

A vítima foi socorrida ao 
Hospital Roberto Silvares 
com escoriações pelo corpo 
e na cabeça, porém sem gra-
vidade aparente.

ros compareceu ao local e 
prestou os primeiros atendi-
mentos à vítima. Também foi 
vericado pelo Bombeiros 
que a vítima estava bastante 
alterada, inclusive recusando 
a t e n d i m e n t o  m é d i c o -
hospitalar, apresentava tam-
bém pupila bastante dilatada, 
provavelmente pela ingestão 
de bebida alcoólica, algum 
entorpecente ou por algum 
tipo de medicamento.

SOORETAMA – A 
Policia Rodoviária Fede-
ral apreendeu na tarde des-
ta quinta-feira (29), no km 
127 da BR-101, em Soore-
tama, no Norte do Estado, 
uma pistola e duas subme-
tralhadoras de fabricação 
artesanal. 

Durante scalização, 
agentes da PRF aborda-
r a m  o  v e í c u l o 
GM/Captiva, com três 
ocupantes. Ao realizarem 
revista interna no automó-
vel foram localizadas duas 
submetralhadoras de fa-
bricação artesanal de cali-
bre não identicado, além 
de uma pistola cal.380 
sem marca aparente e sem 

PRF apreende duas
submetralhadoras e
uma pistola dentro
de carro na BR-101

A ação faz parte da Ope-
ração Tamoios que reforça 
o policiamento nas rodo-
vias federais para o com-
bate à criminalidade. A 
ocorrência, em andamen-
to, será encaminhada para 
o Departamento de Polícia 
Judiciária de Linhares. 

numeração. No interior do 
veículo também foi locali-
zada uma bolsa contendo 
27 munições intactas.

Somente nesta quinta-
feira (28), a PRF apreen-
deu um total de 5 armas e 
diversas munições. - O 
conteúdo do Tribuna Onli-
ne é protegido pela legis-
lação brasileira sobre dire-
ito autoral. 

As armas estavam escondidas no interior do veículo jun-
tamente com uma pequena bolsa com 27 munições. 

Ponto Belo é a única
cidade do Norte sem
casos de Covid-19

PONTO BELO – Ponto 
Belo é a única cidade do norte 
sem vitimas do Covid-19.O 
Município de Ponto Belo é 
um único sem caso conrma-
do do novo Coronavírus.

A cidade que faz fronteira 
com os Municípios de Ecopo-
ranga com 51 casos conrma-
dos, e, 156 suspeito (Dados 
do dia 27), e Mucurici com 3 
casos conrmado e 1 Óbito. 
Ponto Belo segue sem ne-

Ponto Belo, vem seguindo 
os decretos estaduais. Com 
Barreiras sanitárias, cha-
mando a atenção da popula-
ção sobre a importância do 
isolamento social, e cuidados 
para prevenir a chegada do 
covid-19 na cidade. 

nhum caso.    

A prefeitura tem ajudado 
os moradores mais carentes, 
doando 600 cestas básicas 
por mês. 
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CAIU A MÁSCARA

A primeira vítima foi o 
comércio. As notícias de 
interceptação e desvio de 
equipamentos hospitala-
res já pagos viraram rotina 
nos jornais. Dentre as víti-
mas enumerou-se o Brasil 
- um dos países mais “glo-
balizados” do mundo.

Era para ser o mundo do 
livre-comércio. O paraíso 
das oportunidades. Uma 
aldeia global. A extinção 
das fronteiras. A humani-
dade sem muros. Eis como 
se deniu, nas últimas 
décadas, o fenômeno co-
nhecido como “globaliza-
ção”.

A ideia - e que isto 
muito claro - é válida. Já 
passou da hora de a huma-
nidade adquirir consciên-
cia. Porém, bastou uma 
pandemia para demonstrar 
que espiritualmente esta-
mos muito distantes disso. 
Descortinou-se, ao m do 
cabo, um cenário dantesco.

Seguiu-se o erguer, do 
dia para a noite, de barrei-
ras comerciais as mais di-
versas - o protecionismo 
falou mais alto. Novamen-
te, uma das maiores víti-
mas foi o nosso país.

Não nos esqueçamos da 
fraternidade e do respeito. 
Países que sempre home-
nageamos viram, impassí-
veis, brasileiros serem des-
pachados para verdadeiros 
campos de concentração - 
onde permaneceram pre-
sos em condições absolu-
tamente indignas. Outros 
acabaram dormindo na 
sarjeta, passando fome e 
privações.

Que não se confunda 
este quadro com o conhe-
cido bordão “meu país pri-
meiro”. O que vimos vai 
muito além disso! Chega 
às raias da pirataria e do 
desprezo.

Em uma expressão: pra-
ticamente sem reciproci-
dade entregamos a outros 
povos muito de nossas ri-
quezas e até de nossa iden-
tidade. Está certo isso? 
Acorda, Brasil!

Poucos foram, anal, os 
exemplos de grandeza e 
sensibilidade testemunha-
dos por esta “aldeia glo-
bal” afora - em contraste 
com os inumeráveis exem-
plos de egoísmo, ganân-
cia, prepotência e mesqui-
nharia.

Não sou, repito e insis-
to, inimigo da “globaliza-
ção”. Defendo a integra-
ção. Sou autor de livros 
sobre as vantagens da eli-
minação de barreiras co-
merciais. Mas penso que 
deveríamos, enquanto Bra-
sil, meditar.

Nas últimas décadas 
internacionalizamos bru-
talmente nossa economia - 
de forma sem paralelo no 
planeta. Grupos estrangei-
ros aqui estão a explorar 
nossas mais relevantes 
riquezas - até as não-
renováveis. Alguns, inclu-
sive, poluindo nosso solo e 
destruindo nossa tão rica 
natureza. Enquanto povo, 
chegamos ao ponto de 
substituir “intervalo” por 
“coffee break”. De apo-
sentar o Saci Pererê e con-
tratar o “Halloween”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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VITÓRIA – As pessoas 
fumantes, infectadas com o 
novo coronavírus (covid-
19), têm 14 vezes mais chan-
ces de morrer do que as não 
fumantes. O alerta é da Soci-
edade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo (So-
cesp), que esta semana lan-
çou em seu site uma campa-
nha voltada à conscientiza-
ção sobre os perigos de fu-
mar.

“O fato de os fumantes 
estarem mais propensos às 
infecções virais e a probabi-
lidade de morte 14 vezes mai-
or quando a covid-19 infecta 
fumantes, de acordo com 
estudos realizados, faz deste 
um bom momento para se 
pensar em tratamentos anti-
tabagismo”, ressalta o presi-

COMO FALAR COM OS FILHOS
SOBRE UM ASSUNTO DELICADO?

Mas como falar com os 
lhos sobre um assunto tão 
delicado? Pra começo de 
conversa, é importante saber 
que os detalhes sobre a situ-
ação a qual estamos vivendo 
, com o coronavírus e todos 
o isolamento social no mun-
do, vai depender da idade de 
cada criança. Se seu lho é 
pequeno, menos de 4 ou 5 
anos, o ideal é começar o 
assunto perguntando o que 
ele já sabe. Vá descobrindo 
até onde ele entende o que 
está acontecendo e fale sem-
pre a verdade, claro que com 
as explicações respeitando a 
idade da criança.

Você não tem resposta 
para tudo? Bem-vinda ao 
mundo dos normais: nin-
guém tem. E tudo bem. Você 
não precisa ter todas as res-
postas . Sobre o que vai acon-

VITÓRIA – “Meu lho é 
muito pequeno e não vou 
assustá-lo mostrando a gra-
vidade do coronavírus e to-
do o sofrimento que vêm 
ocorrendo no mundo", é o 
que muitos pais e mães pen-
sam. Mas, antes de  decidir 
"poupar" seu lho das más 
notícias , lembre-se que esta-
mos falando do mundo real, 
de riscos reais. E, nesse ca-
so, silêncio e o segredos não 
protegerão nossas crianças.

Mesmo quando o assunto é complicado, é melhor falar com os filhos do que masca-
rar a realidade.

ARQUIVO PESSOAL

tecer depois disso tudo, por 
exemplo, você pode dizer 
"nós não sabemos, mas acre-
ditamos que...".

O importante é que seu 
lho entenda o que está se 
passando e que ele tenha 
esse espaço para conversar e 
falar dos seus medos . Não 
precisa amenizar tudo, tá 
mãe? Não precisa dizer que 
essa pandemia não é nada de 
mais e que não precisa sentir 
medo. Explique que ter me-

Você não está sozinha 
nessa, mamãe. Todas nós 
estamos no mesmo barco e 
dentro da mesma tempesta-
de. Já está tudo bem difícil 
para crianças e adultos. Se o 

do é normal e que até você 
também sente. A gente falou 
sobre isso no texto passado, 
não foi? Sobre falar dos seus 
sentimentos também para a 
criança. Isso ajuda na identi-
cação dos sentimentos dele 
próprio.

assunto sobre o isolamento 
social, a Covid-19 e tudo 
isso que estamos passando 
surgir - e é importante que 
surja - termine com um cli-
ma bom.

Depois de falar com os 
lhos , procure fazer alguma 
coisa divertida com as crian-
ças. Isso vai ajudar a passar 
mais segurança e trazer a 
leveza tão necessária nesse 
momento. Para eles e para 
você.

FUMANTE COM CORONAVÍRUS TEM
14 VEZES MAIS CHANCES DE MORRER

Fumante com coronavírus tem 14 vezes mais chances 
de morrer.

dente da entidade, João Fer-
nando Monteiro Ferreira.

Segundo a associação de 
cardiologistas, o tabagismo 

enfraquece o sistema imu-
nológico e torna mais lenta a 
reação do corpo às infec-
ções. A capacidade pulmo-

nar reduzida, comum em 
fumantes, também aumenta 
o risco de desenvolver as 
formas mais graves das in-
fecções. “Trata-se da princi-
pal causa evitável de morte e 
encurta a vida de homens em 
dez anos e de mulheres em 
12 anos”, disse o presidente 
da entidade.

De acordo com a entida-
de, o Brasil ocupa o oitavo 
lugar no ranking mundial de 
tabagistas, são 7,1 milhões 
de mulheres e 11,1 milhões 
de homens fumantes. No 
entanto, o número de brasi-
leiros que mantém o hábito 
de fumar caiu 38% nos últi-
mos anos. Em 2019, 9,8% 
armavam ter o hábito de 
fumar, enquanto em 2006 o 
índice era de 15,6%. 
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S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

FOX CL 2017/18 PRATA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

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

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA
COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COMUNICADO
O Laboratório Maia Ltda, inscrita no CNPJ nº 
28.471.514/0001-44, situada na Rua da 
Liberdade, 248 - Centro, torna público que 
obteve na SEMMA a licença ambiental de re-
gu lar ização,  LMO/ SEMMA/ SM nº 
004/2020/ CLASSE II, no município de São 
Mateus/ Espírito Santo.

COMUNICADO
A Moto Sudeste Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 
07.012.096/00001-57, situada na Avenida 
Coronel Mateus Cunha, 465, Sernamby, torna 
público que obteve na SEMMA a licença ambi-
ental de regularização, LAR/ SEMMA/ SM nº 
003/2018/ CLASSE I, no município 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


