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Desses, 415 foram descartados, 492 casos suspeitos em investigação, 234 
casos encerrados, 284 casos confirmados, 169 curados e 03 óbitos.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

BRASÍLIA – Ação refere-
se à página coronavirus.es.-
gov.br, onde é divulgada a 
quantidade de leitos disponí-
veis. Segundo o órgão, dados 
levam em conta leitos infantis 
e sem condições de funciona-
mento, 'mascarando' a situa-
ção.

O Ministério Público Fede-
ral no Espírito Santo (MPF-
ES) ajuizou ação civil pública 
para obrigar o Governo do 
Espírito Santo a promover a 
efetiva transparência sobre a 
quantidade de leitos de UTI 
disponíveis para pacientes 
com Covid-19. Para o órgão, 
os dados divulgados pelo Esta-
do na internet "são engano-
sos".

Procurada a Procuradoria-
Geral do Estado disse que 
ainda não foi ocialmente 
noticada.

Na ação, o MPF-ES diz 
que o governo também deve-
rá apresentar um plano de es-
tratégia de remanejamento de 
pacientes para quando houver 
saturação de leitos de UTI.

De acordo com o MPF, 
essas informações estão in-
corretas e pautando estratégi-
as de saúde pública igualmen-
te equivocadas, já que a taxa 
de ocupação de leitos é um 
dos índices usados pelo go-
verno na Matriz de Risco, que 
determina medidas a serem 
adotadas nos municípios con-
tra o coronavírus.

Segundo a ação, já houve 

O MPF pede que as medi-
das sejam adotadas em até 24 
horas, sob pena de multa diá-
ria de R$ 10 mil por item não 
atendido.

A ação refere-se à página 
coronavirus.es.gov.br, criada 
pelo governo do estado, em 
que constam dados sobre a 
ocupação de leitos no estado, 
com detalhamento por região 
de saúde e por hospital.

Deverão ser estabelecidas 
regras claras, que determinem 
soluções rápidas, caso algum 
hospital não possa receber 
pacientes.

MPF CHAMA DADOS DE UTI DO ES DE
ENGANOSOS E ENTRA COM AÇÃO NA JUSTIÇA

Na ação, o MPF-ES diz que o governo também deverá apresentar um plano de estratégia 
de remanejamento de pacientes para quando houver saturação de leitos de UTI.

Um exemplo, segundo o 
MPF, aconteceu no dia 21 de 
maio, quando o município de 
Guaçuí registrou duas mortes 
por Covid-19 de pacientes 
que deixaram ser atendidas na 
Santa Casa de Misericórdia 
de Cachoeiro de Itapemirim.

Questionada pelo MPF, a 
Santa Casa de Misericórdia 
de Cachoeiro de Itapemirim 
conrmou que naquele dia 
foram negadas vagas de UTI a 
oito pacientes de municípios 
do Sul do estado, entre eles, as 
duas pacientes que vieram a 
falecer.

registro de recusa de pacien-
tes em leitos de UTI especí-
cos para Covid-19 de alguns 
hospitais quando a platafor-
ma ainda indicava a existên-
cia de vagas.

No mesmo dia, os dados 
disponibilizados pelo gover-
no mostravam que o índice de 
ocupação de leitos de UTI 
Covid-19 no Sul do estado era 
de apenas 59,32%.

O órgão acredita que esse 
"mascaramento" da situação 
tem sido fator preponderante 

O MPF ainda acusa o go-
verno de contabilizar no por-
tal leitos sem condições de 
funcionamento (por falta de 
EPI) ou leitos que não são 
destinados ao atendimento de 
pacientes adultos.

Para o MPF, o confronto 
dessas e de outras informa-
ções evidencia que, se não são 
falsos, os dados no portal são, 
ao menos, enganosos, criando 
a falsa percepção de que há 
leitos de UTI prontos para a 
internação de pacientes de 
Covid-19.

Mesmo nos municípios de 
maior risco, o comércio de 
rua funciona de forma alter-
nada e os shoppings foram 
autorizados a reabrir.

para a exibilização das medi-
das de distanciamento social.

A ação  c iv i l  púb l ica 
5003268-13.2020.4.02.5002 
é assinada pela procuradora 
da República em Cachoeiro 
de Itapemirim, Renata Maia 
Albani, e pelos procuradores 
da República Elisandra de 
Oliveira Olímpio, Alexandre 
Senra, Edmar Gomes Macha-
do, Paulo Guaresqui, Malê de 
Aragão Frazão e Paulo Henri-
que Trazzi.

Governo deve
propor prorrogação
de auxílio em 2
parcelas de R$ 300

Esse é o provável desfe-
cho visto pela equipe eco-
nômica atualmente para as 
discussões no governo so-
bre o programa, que foi cria-
do por um projeto de lei 
para durar apenas três me-
ses. Entre parlamentares, 
no entanto, há pressões pa-
ra uma extensão do benefí-
cio a valores maiores.

A possibilidade de ex-
tensão foi admitida por ele 
mesmo após a equipe eco-
nômica ir a campo defen-
der, em diferentes declara-
ções públicas, que não po-
deria haver prorrogação do 
programa. A justicativa 
foi a que medida demanda 
muitos recursos.

BRASÍLIA – O gover-
no deve propor em breve 
que o auxílio emergencial, 
voltado principalmente a 
trabalhadores informais, 
seja estendido em mais dois 
meses. O valor durante o 
período prorrogado cairia 
dos atuais R$ 600 para R$ 
300.

O valor sendo considera-
do agora já é mais alto que 
o defendido pelo ministro 
Paulo Guedes (Economia). 
Conforme mostrou a Folha 
de S. Paulo, ele admitiu no 
mês passado a possibilida-
de de prorrogar o auxílio 
por um ou dois meses, mas 
com um valor de R$ 200.

Durante a concepção do 
auxílio, no começo da pan-
demia no país, Guedes já 
queria propor uma ajuda de 
apenas R$ 200, mas o go-
verno aceitou elevar o mon-
tante para R$ 600 após pres-
sões do Congresso.

Para Guedes, o benefício 
não poderia ser maior que 
R$ 200 porque esse é apro-
ximadamente o valor mé-
dio pago aos beneciários 
do Bolsa Família, que de 
forma geral são mais vulne-
ráveis que trabalhadores 
informais.

O próprio presidente Jair 
Bolsonaro, no entanto, ci-
tou valores mais altos. Em 
entrevista no m de maio, 
ele disse que a quarta par-
cela do programa poderia 
ser de R$ 300 ou R$ 400. E 
a quinta de R$ 200 ou R$ 
300.

Nesta semana, ele voltou 

Tanto no Ministério da Economia como no Planalto, 
a visão é que a medida também deveria considerar 
um equilíbrio para incentivar o retorno das pessoas 
ao trabalho.

ao assunto dizendo que de-
ve haver mais dois meses 
de programa e que os valo-
res, menores que R$ 600, 
seriam ajustados por Gue-
des. "Falta denir o mon-
tante. E vamos esperar que 
até lá os outros governado-
res entendam o que seja 
melhor para o seu estado e 
adotem medidas para voltar 
aí o povo a trabalhar", disse 
Bolsonaro ao falar com pes-
soas na saída do Palácio da 
Alvorada.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
vem relatando que há von-
tade de parlamentares de 
ter pelo menos mais duas 
ou três parcelas no mesmo 
valor de R$ 600. Mas ele 
reconhece que há um im-
pacto scal a ser considera-
do.

O auxílio emergencial é 
a medida anticrise que mais 
demanda recursos do Te-
souro Nacional. Inicial-
mente, o governo estimou 
que o programa usaria R$ 
98 bilhões dos cofres públi-
cos. Depois, a previsão su-
biu para R$ 152,6 bilhões 
(considerando ainda os três 
meses originalmente pre-
vistos).

Tanto no Ministério da 
Economia como no Planal-
to, a visão é que a medida 
também deveria considerar 
um equilíbrio para incenti-
var o retorno das pessoas ao 
trabalho, o que, segundo 
essa visão, estimularia a 
retomada da atividade.

"Se falarmos que vai ter 
mais três meses, mais três 
meses, mais três meses, aí 
ninguém trabalha. Nin-
guém sai de casa e o isola-
mento vai ser de oito anos 
porque a vida está boa, está 
tudo tranquilo. E aí vamos 
morrer de fome do outro 
lado. É o meu pavor, a pra-
teleira vazia", disse Guedes 
em reunião com empresári-
os no dia 19 de maio.

"Eu estou jogando di-
nheiro, não tem problema. 
Agora, a prateleira vai estar 
vazia porque vão parar de 
produzir. Então tem um 
equilíbrio delicado que a 
gente tem que seguir", ar-
mou o ministro na audiên-
cia.
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VITÓRIA – O Espírito 
Santo registrou, até esta sex-
ta-feira (5), 790 mortes por 
Covid-19. O número de ca-
sos conrmados chegou a 
18.480. Os dados foram di-
vulgados na plataforma Pai-
nel Covid-19, do Governo 
do Estado.

Na comparação com os 
dados divulgados nesta quin-
ta-feira (4), o aumento é de 
53 mortes e 1.586 novos ca-
sos da doença. Até o mo-
mento, 9.919 pessoas estão 
curadas e 56.831 testes fo-
ram feitos.

Vale ressaltar que a conr-
mação de casos é lançada no 
sistema utilizado pelo Gover-
no do ES no dia referente à 
coleta da amostra do pacien-
te, enquanto a divulgação 
para o público externo ocorre 
apenas no dia que sai o resul-

ES CHEGA A 790 MORTES E
18.480 CASOS DE CORONAVÍRUS

Na comparação com os dados divulgados nesta quin-
ta-feira (4), o aumento é de 53 mortes e 1.586 novos 
casos da doença.

O sistema usado pelo 
tado positivo para a doença. Espírito Santo para atualizar 

os números também conta-

biliza pacientes residentes 
em outros estados que ze-
ram a testagem em cidades 
capixabas.

BAIRROS E 
MUNICÍPIOS COM 

MAIS CASOS
O município com o maior 

número de casos passa a ser 
Vila Velha (3.241), depois 
estão Vitória (3.233), Serra 
(3.205), Cariacica (2.390) e 
Cachoeiro de Itapemirim 
(490).

No ranking dos bairros, 
Jardim Camburi, em Vitória, 
lidera com 428 casos. Em 
seguida está a Praia da Cos-
ta, em Vila Velha, com 393. 
Depois, vem Itapuã (280), 
também em Vila Velha. Pra-
ia do Canto (242) e Jardim 
da Penha (232), na capital, 
vêm em seguida.

SÃO MATEUS – Em 
mais um dia de ruas movi-
mentadas São Mateus acu-
mulou mais 08 casos de 
covid-19. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, por meio 
do Serviço de Vigilância 
Epidemiológica Munici-
pal, divulgou no início da 
noite desta sexta-feira (05) 
mais um boletim aonde o 
município tem 1425 casos 
noticados com suspeita 
da doença. 

Desses, 415 foram des-
cartados, 492 casos suspei-
tos em investigação, 234 
casos encerrados, 284 casos 
conrmados, 169 curados e 

COVID-19: SÃO MATEUS TEM 284
CASOS CONFIRMADOS; GURIRI SOMA 75

03 óbitos.
O balneário de Guriri con-

tinua liderando com 75 ca-

sos, seguido do bairro Ser-
namby com 17, Cohab com 
16 e Boa Vista com 15.

Os casos do sexo femini-
no são 156, enquanto o mas-
culino tem 128.

SÃO MATEUS – A Supe-
rintendência Regional de Edu-
cação (SRE) de São Mateus 
lançou o concurso "Escolas: 
janelas abertas, novos sabe-
res", com o objetivo de moti-
var a autonomia, criatividade, 
expressão socioemocional, 
iniciativa e o compromisso 
dos estudantes com a aprendi-
zagem, além de abrir espaço 
para a divulgação da produ-
ção dos estudantes em duas 
categorias: desenho e produ-
ção audiovisual. As inscri-
ções serão abertas no período 
de 08 a 15 deste mês, através 
de formulário on-line

Poderão participar os estu-
dantes de todas as modalida-

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
LANÇA CONCURSO ‘ESCOLAS: JANELAS
ABERTAS, NOVOS SABERES’

d e s  ( a n o s /  s é r i-
es/turmas/etapas), devida-
mente matriculados nas uni-
dades escolares da Rede Pú-
blica Estadual, jurisdiciona-
das à SRE São Mateus. A par-
ticipação de estudantes com 
necessidades educacionais 
especiais poderá ser viabili-
zada com o auxílio dos pais 
e/ou responsáveis.

Segundo o superintenden-
te Regional de São Mateus, 
Jaílson Maurício Pinto, o con-
curso foi criado com o intuito 
de promover ações que rei-
tam sobre a Educação nesse 
momento de pandemia, em 
que as escolas estão fechadas 
e os estudantes e professores 

se comunicando por ativida-
des não presenciais.

“Que possamos colher 
bons frutos dessa interação 
maravilhosa. Agradeço a co-
missão organizadora do con-
curso e aos diretores pelo apo-
io. Aos professores por esta-
rem se reinventando nesse 
momento para alcançar a ca-
da estudante. Aos demais ser-
vidores que assumiram a mis-
são de fazer a diferença na 
Educação junto aos professo-
res”, disse o superintendente.

O concurso abrangerá cin-
co categorias distintas com 
suas respectivas temáticas e 
linguagens de expressão e 
comunicação visual. Todos os 

Comissão Organizadora: 
Aleteia Garcia Anselmo, Gi-
selly Rezende Vieira, Igor 
Donizete Bravo, Marcela Lo-
pes Bronzoni, Mayara Moni-
co Sperandio Rodrigues, Nor-
ma Lúcia Moreno Sousa, Ro-
siane Morais dos Santos Fei-
tosa e Wilmara Barbosa Ribe-
iro Rocha.

participantes receberão certi-
cados: estudantes e profes-
sores. Além disso, será premi-
ado o primeiro lugar de cada 
categoria. 

 Assista ao vídeo de divulga-
ção do concurso no YouTu-

be: 
https://youtu.be/65ocDBteO

S8

VITÓRIA – A Caixa 
Econômica Federal vai 
abrir 12 agências no Espíri-
to Santo, neste sábado (6), 
para fazer o pagamento dos 
R$ 600 do auxílio emer-
gencial liberado pelo go-
verno federal. Os locais 
vão funcionar das 8h às 
12h, exclusivamente para 
os saques do benefício para 
aqueles que receberam a 
primeira parcela até 30 de 

Caixa abre 12 agências
no ES sábado para
pagar auxílio a
nascidos em julho

abril, nascidos em julho e 
que queiram fazer o saque 
em espécie do valor.

As 12 agências estão 
distribuídas por nove muni-
cípios – Cachoeiro de Ita-
pemirim, Cariacica, Cola-
tina, Guarapari, Linhares, 
São Mateus, Serra, Vila 
Velha e Vitória. Somente 
em Cariacica, Serra e Vila 
Velha haverá mais de uma 
agência aberta.

Perseguição policial
e tiroteio assusta
moradores

Policiais avistaram no 
Bairro Boa Vista na região 
central do Município, um 
menor acusado de partici-
par de roubos de carros. 
Dirigindo um Honda Ci-
vic de cor preta e placa 
PPU-3A50, o motorista 
empreendeu fuga em alta 
velocidade. Ocupantes do 
veículo efetuaram vários 
disparos de arma de fogo 
levando pânico pelas ruas 
da Cidade. 

SÃO MATEUS – Uma 
perseguição policial no 
início da noite desta quin-
ta-feira (04) causou medo 
e deixou moradores dos 
bairros Ideal, Centro e Ser-
namby bastante assusta-
dos.

Na BR-101 sentido Li-
nhares, nas proximidades 
da Comunidade Divino 
Espírito Santo o menor 
identicado L. M. de O.C., 
de 17 anos e dois crimino-
sos abandonaram o veicu-
lo, continuaram atirando 
contra os militares e aden-
traram na mata. Os policia-
is revidaram os disparos. 

O Batalhão de São Mate-
us relatou que nenhum dos 
policiais cou ferido e não 
soube armar se os bandi-
dos foram alvejados. A via-
tura cou danicada.

O veículo foi retirado do 
local e entregue ao delega-
do de plantão na 18ª Dele-
gacia Regional de São Ma-
teus.

Ocupantes do veículo efetuaram vários disparos de 
arma de fogo levando pânico pelas ruas da Cidade. 

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100
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SÃO MATEUS – As 
obras da quadra da Escola 
Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio (EEEFM) 
Ceciliano Abel de Almei-
da, continuam sendo exe-
cutadas. Nesta quarta-feira 
(03) foi realizado o serviço 
de concretagem do piso. O 
valor do investimento do 
Governo do Estado para 
melhoria da unidade esco-
lar é de R$ 839 mil.

A urbanização no entor-

A intervenção contem-
pla, além da construção do 
espaço esportivo, a urbani-
zação da área externa, re-
construção do calçamento e 
reforma parcial do muro. O 
espaço esportivo está sendo 
feito em estrutura metálica 
para sustentação de cober-
tura com telha termo acústi-
ca e fechamento vertical 
superior em telha metálica, 
proporcionando, assim, 
maior conforto térmico pa-
ra os estudantes, professo-
res, prossionais e comuni-
dade que utilizam o espaço.

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA
CONTINUA A TODO VAPOR EM ESCOLA 

O valor do investimento do Governo do Estado para melhoria da unidade escolar é 
de R$ 839 mil.

O valor do investimento do Governo do Estado para melhoria da unidade escolar é 
de R$ 839 mil.

no da quadra, além de vege-
tação, também contará 
com a instalação de equi-
pamentos de combate a 
incêndio, por extintores e 
sistemas de sinalização de 
segurança, conforme nor-
mas do Corpo de Bombei-

ros Militar do Espírito San-
to (CBMES).

As obras seguem todas 
as orientações do Governo 
do Estado e da Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), para garantir a se-
gurança de trabalhadores e 

demais pessoas envolvidas 
nos projetos e evitar a pro-
pagação do novo Corona-
vírus (Covid-19), sem aglo-
merações e mantendo as 
condições de segurança e 
limpeza para prevenção ao 
contágio.

SÃO MATEUS –  A Polí-
cia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militar do Espí-
rito Santo iniciaram uma 
campanha com intuito a aju-
dar o Banco de Sangue (He-
mocentro) de São Mateus. A 
ação, iniciada é alusiva a 
campanha “Junho Verme-
lho” e visa incentivar a doa-
ção de sangue.

Além dos comandantes 
locais, o comandante do 13º 
Batalhão, tenente-coronel 
Mateus Garcia Pereira, e o 
comandante da 1ª Cia Inde-
pendente, major Cristiano 
Sartório, diversos outros 
militares contribuíram com 
a campanha de doação de 

As instituições foram pro-
curadas recentemente pela 
direção regional do Hemo-
centro que atende a 14 muni-
cípios da região Norte e Noro-
este do Estado com o intuito 
de incentivar a doação de san-
gue, visto que desde o início 
da pandemia do coronavírus 
os estoques de sangue estão 
abaixo do necessário.

JUNHO VERMELHO | MILITARES
ADEREM A “DOAÇÃO DE SANGUE” 

Para os interessados em 
participar da campanha, a 
direção do Hemocentro de 
São Mateus informa que 
necessita de uma média de 
20 doadores diários para 

sangue. atender a demanda pelo san-
gue. Para manter a seguran-
ça dos doadores, serão feitos 
agendamentos de até três 
doadores por período de co-
leta. As doações podem ser 
realizadas por agendamento 

de segunda a sexta-feira, das 
07h às 12h20min, pelo tele-
fone (027) 3767-7954.  A 
coleta é feita no prédio ao 
lado do Hospital Roberto 
Arnizaut Silvares, em São 
Mateus.

SÃO MATEUS – O 
Hospital Estadual Roberto 
Arnizaut Silvares, em São 
Mateus, está comprando 
um contêiner refrigerado 
para servir como necrotério 
provisório durante a pande-
mia do novo coronavírus. 

O contêiner custará aos 
cofres públicos R$ 12 mil, 
com dispensa de licitação, 
e será usado, a priori, por 
três meses. Estrutura seme-
lhante já foi alocada no esta-
cionamento do Hospital 
Estadual Dr. Jayme dos 

Hospital compra
contêiner para
servir de necrotério
provisório

Santos Neves, na Serra. 

A reportagem procurou 
a Secretaria de Estado da 
Saúde para comentar a con-
tratação. Assim que a pasta 
se manifestar, o texto será 
atualizado. 

Dados do nal da tarde 
de quarta-feira (4) sinali-
zam que, no Roberto Silva-
res, tinham 14 pacientes 
internados em UTI - são 22 
leitos disponíveis. E todos 
os 17 leitos de enferma-
ria/isolamento estavam 
ocupados. 

SÃO MATEUS – A Dire-
toria de Inovação Tecnológica 
(DIT) da Ufes conseguiu o 
registro de uma cultivar de 
Coffea canephora adaptada 
para o sul da Bahia, em altitu-
de inferior a 500 metros. Bati-
zada de Monte Pascoal, essa é 
a primeira cultivar de café 
conilon para o estado baiano. 
O Registro Nacional de Culti-
vares (RNC) é realizado no 
Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

As cultivares são espécies 
de plantas que foram melhora-
das devido à alteração ou à 
introdução, pelo homem, de 
uma característica que antes 
não possuíam. Elas se distin-
guem das outras variedades da 
mesma espécie de planta por 
sua homogeneidade, estabili-
dade e novidade. 

A cultivar de Coffea canep-
hora Pierre ex A. Froehner 
(conilon ou robusta) é com-
p o s t a  p o r  s e i s  g e n ó t i-
pos/clones (AD1, AP, Imbigu-
dinho, LB1, P2, Peneirão), 
que alcançaram a melhor pro-
dutividade dentre os 42 genó-
tipos utilizados no experimen-
to.

Segundo o professor do 
Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas do Cen-
tro Universitário Norte do 
Espírito Santo (Ceunes) Fábio 
Luiz Partelli, que coordenou a 
pesquisa, os trabalhos come-
çaram em abril de 2014, numa 
parceria entre pesquisadores e 
produtores rurais. Foram plan-
tados 42 genótipos de café 
conilon descobertos em la-
vouras capixabas em uma área 
no município de Itabela, na 

Ufes registra primeira
cultivar de café
conilon ‘Monte Pascoal’
para o estado da Bahia

Bahia, num “ensaio de com-
petição”, propagados por esta-
cas, a aproximadamente 140 
metros de altitude. 

Produtividade
Os pesquisadores acompa-

nharam a produção em quatro 
colheitas, nos anos de 2016, 
2017, 2018 e 2019. A média 
das quatro colheitas dos seis 
genótipos foi de 129,97 sacas 
por hectare ao ano, enquanto a 
média dos demais genótipos 
foi inferior a cem sacas.

Dentre as características 
avaliadas na pesquisa, além 
da produtividade, para consti-
tuir a nova cultivar estiveram 
o sistema radicular, a matura-
ção, o vigor e a resistência a 
pragas e a doenças.

“Nenhuma outra institui-
ção havia, até então, feito estu-
do e registro de cultivar de 
conilon para o estado da Ba-
hia. O registro é uma forma de 
atestar que esses seis materia-
is são os recomendados para a 
região pelas condições de 
adaptação ao local. A Bahia é 
o terceiro maior produtor de 
conilon do país, somente atrás 
do Espírito Santo e de Rondô-
nia, daí a importância dessa 
pesquisa”, armou Partelli.

Participaram do registro os 
engenheiros agrônomos Fá-
bio Luiz Partelli (coordena-
dor), André Covre, Gleison 
Oliosi e o produtor rural Dani-
el Covre.

O professor informou que o 
mesmo experimento, com os 
42 genótipos testados na Ba-
hia, está sendo feito numa la-
voura no município capixaba 
de Nova Venécia. Lá, porém, 
serão seis colheitas antes do 
pedido de registro da cultivar.
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Em outubro de 2019, um levantamento da EDP mostrou que cerca de 110 mil famílias são beneciadas com a Tarifa Social na área de concessão 
da EDP no Espírito Santo.

 

- Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor 
ou igual a meio salário mínimo nacional; ou

 

 
Os cortes de energia elétrica por inadimplência também estão suspensos durante a pandemia, segundo a Aneel, até pelo menos o nal do mês. 
Porém, de acordo com a medida publicada no último dia 24 de março, isso não impede medidas de cobranças de débitos vencidos, previstas na 
legislação, inclusive a negativação do inadimplentes em cadastros de crédito.

 

Quem tem direito?

Segundo a Agência Nacional De Energia Elétrica (Aneel), para ter direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), deve ser sa-
tisfeito um dos seguintes requisitos:

 
O desconto de 100% das faturas para quem tem a Tarifa Social também seguem até o nal do mês; De acordo com a Aneel, ainda não há uma 
denição se o benefício será estendido

A determinação é da Medida Provisória (MP) nº 950, publicada em edição extra do Diário Ocial da União, de 8 de abril e foi tomada para tentar 
conter os efeitos econômicos da crise do coronavírus no País.

Capixabas com consumo mensal de energia elétrica menor ou igual a 220 quilowatts-hora (kWh), continuam com o desconto de 100% na conta 
de luz pelo menos até o dia 30 de junho deste ano. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ainda não há uma denição se o 
benefício será estendido.

Corte de luz por inadimplência continua suspenso até o nal de junho

 

 

 

 
- Idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ou pessoas com deciência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social – BPC, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou

 

- Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha portador de doença ou deciência (física, 
motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, 
equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.  

Cortes de luz

Também em decisão unâ-
nime, o plenário acatou o 
Requerimento 019/2020, do 
vereador Carlos Alberto Go-
mes, solicitando ao Poder 
Executivo que encaminhe à 
Câmara cópias de todos os 
comprovantes de pagamen-
tos feitos aos três laboratóri-
os de análises clínicas que 
prestam serviços à Prefeitura 
de São Mateus de janeiro a 
maio deste ano.

“É uma obra de péssima 
qualidade, quando chove á 
água ca no meio da pista. A 
rede pluvial está do lado dire-
ito, a água empossa do lado 
esquerdo. São cinco anos de 
garantia que tem que ter e a 
avenida já está toda esbura-
cada e remendada, o asfalto 
está cheio de desnível e é 
uma obra nova. Quero que o 
Poder Executivo informe o 
que foi pago, se já foi entre-
gue a obra. Eu entendo que já 
foi porque a empresa não 
está ali mais”, disse Jorginho 
Cabeção.

Ao justicar o pedido, o 

O autor da proposição 
questionou a qualidade do 
serviço prestado e solicitou, 
entre outros documentos, o 
relatório das atividades de-
senvolvidas pela empresa, 
cópia do contrato, cópia de 
todos os estratos, recibos, 
notas scais e demais com-
provantes de pagamentos 
realizados em favor da ga-
nhadora do contrato, além da 
medição dos serviços execu-
tados e demais documenta-
ção.

SÃO MATEUS – Os vere-
adores da Câmara de São 
Mateus aprovaram por una-
nimidade o Requerimento 
018/2020, de autoria do pre-
sidente da Casa, vereador 
Jorge Recla, solicitando que 
o prefeito Daniel Santana 
envie ao Legislativo a pres-
tação de contas dos contratos 
rmados entre a prefeitura e 
a empresa prestadora de ser-
viço de recapeamento asfál-
tico, asfaltamento e sinaliza-
ção da Avenida Dom José 
Dalvit (do Bairro Santo Antô-
nio ao Aroeira).

PROVA DE 
PAGAMENTO A 

LABORATÓRIOS

VEREADORES SOLICITAM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OBRA
DA AVENIDA DOM JOSÉ DALVIT

O autor da proposição questionou a qualidade do serviço prestado e solicitou, entre 
outros documentos, o relatório das atividades desenvolvidas pela empresa.

CONSELHO TUTELAR

Na sessão anterior, Fran-
cisco Amaro, armou que 
‘por questões burocráticas, 
teve algum problema apenas 
com um dos laboratórios’ e 
apresentou ofício assinado, 
segundo ele, pelos contrata-
dos, armando que o paga-
mento estaria em dia. Carlos 
Alberto rebateu, alegando 
que ‘houve pressão da muni-
cipalidade para que zessem 
essa declaração’.

vereador destacou seu dever 
de scalizar e lamentou a 
medida judicial que determi-
nou a retirada de circulação 
da notícia de um site que ar-
mava que os donos dos labo-
ratórios estavam sem rece-
ber o pagamento há cinco 
meses.

“Não publicou mentira, 
publicou a verdade. Eu tenho 
a informação que todas as 
despesas contraídas no car-
naval, verão e reveillon já 
foram quitadas, mas deixa os 
laboratórios, que prestam 
serviços a essa municipali-
dade, sem receber. Desses 
meses, não foi pago nenhum 
centavo. O mês de setembro 
de 2019 foi pago em feverei-
ro de 2020. Isso é um absur-
do, é inadmissível.

 

O vereador Francisco 
Amaro, líder do governo na 
Câmara, pediu à Mesa Dire-
tora e aos parlamentares soli-
citação de informação ao 
Ministério Público, visando 
a acelerar a posse dos cinco 
novos membros do Conse-
lho Tutelar de São Mateus, 
eleitos no ano passado. Os 
vencedores seriam empossa-
dos em janeiro, mas a eleição 
foi impugnada em dezembro 
de 2019 a pedido do Ministé-
rio Público, após identicar 
ilegalidades no processo elei-
toral.

Na tribuna, Amaro leu 
uma nota publicada por mem-
bros eleitos, esclarecendo 
que “devido a impugnação 
recorrente de denúncias já 
julgadas e esclarecidas como 
arbitrárias e infundadas, pelo 
poder legalmente constituí-

“É o de maior risco por-
que ele tem a doença, mas 
não apresenta os sintomas, 
mas está transmitindo o ví-
rus. Temos o exemplo da 
colega vereadora Jaciara que 
estava contaminada e não 

do (Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente – COMDISAM), a 
não presença do Ministério 
Público no processo admi-
nistrativo citado ocasionou a 
demora do resultado”, rela-
tam os membros eleitos.

“Faço esse apelo para que 
a gente possa fazer um con-
tato com o Ministério Públi-
co. Precisa o Município, jun-
to com a Secretaria de Assis-
tência Social ter uma respos-
ta para dar posse aos conse-
lheiros. Tem caso de um con-
selheiro que largou emprego 
dele para se dedicar a isso. 
Aí, olha o que acontece, O 
cidadão ganha a eleição legi-
timamente e até agora não 
tomou posse”, armou Fran-
cisco Amaro.

A presidência sugeriu que 
todos os vereadores assinem 
a solicitação ao MP.
 

“Deixo a minha solidarie-
dade a todas essas pessoas 
que trabalham diretamente 
ou indiretamente no enfren-
tamento da covid-19. Quem 
coloca a cara diante de toda 
essa situação são os prossi-
onais da saúde”. Ajalírio re-
forçou a adoção de medidas 
de prevenção como o uso de 
máscara, álcool 70% e dis-
tanciamento. O vereador 
alertou para o perigo mais 
elevado de contaminação, 
via paciente não assintomá-
tico.

Ajalírio Caldeira mani-
festou sua preocupação com 
a covid-19 em São Mateus 
(até o fechamento desta edi-
ção 1.250 casos noticados, 
445 suspeitos e 239 casos 
conrmados). O vereador 
parabenizou os prossionais 
da saúde envolvidos no aten-
dimento a pacientes infecta-
dos pelo coronavírus no mu-
nicípio. 

CORONAVÍRUS

MAQUINÁRIO 
SUCATEADO

apresentava os sintomas”, 
lembrou Ajalírio.

O vereador destacou a 
utilidade do maquinário, 
principalmente para o patro-
lamento de ruas e estradas 
vicinais, servindo principal-
mente à agricultura. “Muitos 
agricultores reclamando das 
péssimas condições das es-
tradas e esse equipamento 
sendo praticamente sucatea-
do. Se o consertasse, poderia 
atender Guriri, os outros bair-
ros e o homem do campo, 
que precisa de um equipa-
mento desse para fazer sua 
barragem, sua represa e tem 
que estar pagando à empresa 
que é contratada pelo muni-
cípio nos nais de semana 
para fazer o serviço”, lamen-
tou.

“O veículo está há cinco 
meses parado na ocina para 
fazer o conserto do motor. 
Um absurdo o nosso patri-
mônio público sendo tratado 
dessa forma”, concluiu.

Em isolamento, Jaciara 
Teixeira não compareceu à 
sessão, bem como o verea-
dor Paulo Chagas, curado do 
coronavírus. Ambos justi-
caram as ausências.
 

Jozail do Bombeiro vol-
tou a reclamar do sucatea-
mento de maquinário novo 
do município, mostrando aos 
parlamentares imagens de 
uma máquina patrol e de um 
caminhão truck caçamba 
que, segundo o vereador, 
estão ‘abandonados’ em o-
cina.

De acordo com o parla-
mentar, a patrol é do ano de 
2011 e se encontra há quase 
4 anos no pátio de uma em-
presa de serviços mecânicos. 
“Fizeram o orçamento e nun-
ca mais autorizaram efetuar 
o serviço. É um veículo que 
custa mais de R$500 mil, por 
R$58 mil conseguiria fazer o 
serviço desse equipamento”.

Quanto ao caminhão, o 
parlamentar armou que o 
veículo tem sete anos de uso 
e que seu conserto caria em 
torno de R$20 mil.

Conselho da Ufes
decide manter
calendário
acadêmico de 2020

SÃO MATEUS – A de-
cisão foi tomada durante 
uma reunião virtual do Con-
selho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Cepe), realizada 
na tarde da última quarta-
feira

Após a votação, foi deci-
dido também que a forma 
de reorganização das ativi-
dades previstas no calen-
dário será proposta pelas 
comissões que compõem o 
Cepe – de Ensino de Gra-
duação e Extensão; de Polí-
tica Docente; e de Pesquisa 
e Pós-Graduação – junta-
mente com as pró-reitorias 
de Graduação (Prograd), 
d e  P e s q u i s a  e  P ó s -
Graduação (PRPPG) e de 
Extensão (Proex).

Durante a votação, a mai-
oria dos membros se mani-
festou favorável à perma-
nência do calendário. Se-
gundo a Ufes, antes da reu-
nião, foram consultados os 
centros de ensino e depar-
tamentos da universidade.

O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Ce-
pe) da Universidade Fede-
ral  do Espíri to Santo 
(Ufes) decidiu manter o 
calendário acadêmico de 
2020, apesar da paralisa-
ção das atividades presen-
ciais, provocada pela pan-
demia do novo coronaví-
rus. 

O Cepe, órgão central da 
Ufes em matéria de super-
visão de ensino, de pesqui-
sa e de extensão, ´é com-
posto pelo reitor (presiden-
te); pelo vice-reitor; por 
representantes de todos os 
centros de ensino; pelos 

O reitor Paulo Vargas 
arma que essa participa-
ção das unidades acadêmi-
cas e administrativas é mui-
to importante para que os 
planos possam contemplar 
as diversas especicidades 
dos cursos e dos locais de 
trabalho. “Esperamos que 
a comunidade possa discu-
tir esses documentos e deta-
lhá-los conforme a particu-
laridade de cada unidade. A 
partir daí, vamos organizar 
as contribuições e gerar 
uma proposta ainda mais 
precisa, considerando um 
retorno gradual das ativi-
dades presenciais, quando 
for possível”.

Atualmente, as unidades 
acadêmicas e administrati-
vas da Ufes estão discutin-
do uma proposta dos pla-
nos de Contingência e de 
Biossegurança, encami-
nhados pela Administração 
Central da Ufes, no dia 26 
de maio, com propostas 
para a construção de solu-
ções a serem implementa-
das durante o período de 
isolamento social e consi-
derando um cenário futuro 
pós-pandemia.

SOLUÇÕES

pró-reitores de Graduação, 
Extensão e Pesquisa e Pós-
Graduação; e por represen-
tantes do corpo técnico-
administrativo em Educa-
ção e do corpo discente.

As unidades terão prazo 
até 26 de junho para enca-
minharem contribuições 
visando à formulação dos 
planos a serem adotados 
pela Universidade.

Zona rural recebe
patrolamento e
nivelamento de estradas

Entre os dias 25 e 29 do 
mês de maio, foram reali-
zados os serviços de patro-
lamento e nivelamento de 
estradas nas regiões do 

SÃO MATEUS – A 
Prefeitura de São Mateus 
vem realizando serviços 
por toda cidade. A Secre-
taria Municipal de Agri-
cultura, Aquicultura, Abas-
tecimento e Pesca é a res-
ponsável pelas obras na 
Zona Rural.

GARANTIA DE 
ESCOAMENTO DA 

PRODUÇÃO

Córrego das Palmeiras e 
Córrego da Cerejeira.

Com a chegada da co-
lheita do café, é de extre-
ma importância para os 
produtores rurais terem 
estradas em melhores con-
dições de transitabilidade, 
para um melhor escoa-
mento da produção



6 Sábado, 6 de junho de 2020

UM ALERTA SÁBIO

Assim porque “a con-
cessão de qualquer privi-
légio scal onera toda a 
coletividade, pois, em vir-
tude dela, alguém terá que 
pagar mais imposto ou 
terá que abrir mão de um 
serviço público. A conces-
são de tais benefícios, por-
tanto, só se justica diante 
de um benefício social que 
seja, no mínimo, equiva-
lente à renúncia de receita 
concedida”.

Observou-se, em segui-
da, que “se o STF decidiu 
… que é legítima a publi-
cação dos nomes dos ser-
vidores públicos com seus 
respectivos vencimentos e 
vantagens pecuniárias pro-
venientes do seu trabalho, 
por que não se faz o mes-
mo com todas as pessoas, 
naturais ou jurídicas, que 
gozam de algum privilé-

De forma direta regis-
trou-se ser preciso, “antes 
de tudo, enfrentar um pro-
blema que se arrasta há 
décadas no Brasil, em to-
dos os entes federativos: a 
falta de transparência na 
concessão e na manuten-
ção de privilégios sca-
is”.

Brasil, início de 2020. 
Diante dos reexos eco-
nômicos da pavorosa epi-
demia que se instalou co-
meçam as discussões so-
bre o que fazer. Uma boa 
pergunta, aliás: o que fa-
zer? Talvez o início da res-
posta esteja em sério arti-
go publicado recentemen-
te no Estadão, assinado 
por Jefferson Valentin e 
Rodrigo Spada.

gio tributário”?

Segue, então, sábia su-
gestão: “Por que não se 
divulga, como condição 
para concessão de qual-
quer renúncia scal, um 
estudo pormenorizado do 
seu custo-benefício? Por 
que não se faz, anualmen-
te, um acompanhamento 
da referida renúncia scal, 
para que o cidadão possa 
acompanhar ano a ano se a 
manutenção daquele pri-
vilégio se justica social-
mente”?

É realmente intrigante: 
em tempos de tanta trans-
parência, quando até des-
pesas envolvendo centa-
vos são divulgadas pela 
Internet, a população não 
tem como saber quem usu-
frui de benefícios scais 
que podem alcançar valo-
res milionários ou bilioná-
rios.

O alerta é grave: “Aco-
bertados pelo suposto man-
to do sigilo scal encon-
tram-se privilégios tribu-
tários motivados por todo 
tipo de interesse, dos mais 
nobres aos mais mesqui-
nhos. Mas, independente-
mente do motivo gerador 
do privilégio scal, o 
maior problema, hoje, pa-
ra a sociedade, é a falta de 
transparência que os en-
volve”.

Eis aí um alerta a ser 
seriamente considerado. 
Há que se separar os bene-
fícios corretos daqueles 
que são um caso de polícia 
- e nada melhor para elimi-
nar o mofo que um raio de 
sol.
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VITÓRIA – Em meio a pan-
demia enfrentada no Espírito 
Santo devido ao novo Corona-
vírus (Covid-19), a população 
capixaba também precisa estar 
atenta aos casos da chikungun-
ya. Em 2020 foram registrados 
12.121 casos da doença, repre-
sentando quase 16% a mais em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, quando foram 
registrados 762 casos conr-
mados. Os dados são do último 
boletim epidemiológico divul-
gado pela Secretária da Saúde 
(Sesa), nesta quinta-feira (04).

O chefe do Núcleo Especial 
de Vigilância Ambiental, Ro-
berto Laperriere Júnior, explica 
os motivos que levaram ao de 

O gestor da EDP explica 
ainda que o sistema de bandei-
ras tarifárias, criado pela 
ANEEL, funciona como uma 
sinalização para que o consu-

Neste cenário, por mais difí-
cil que seja, torna-se ainda mais 
importante car atento ao uso 
adequado de cada aparelho, 
evitando desperdício de ener-
gia e, consequentemente, o 
aumento na conta de luz. 
“Além de as famílias estarem 
passando mais tempo em casa, 
por trabalharem em home of-
ce ou devido ao isolamento 
social, estamos passando por 
dias de baixa temperatura. Sabe-
mos que nos dias mais frios as 
pessoas mudam os hábitos de 
consumo e, principalmente, 
aumentam o tempo do banho e 
a temperatura do chuveiro, o 
que pode reetir no consumo 
total da casa”, explica o gestor 
executivo de relacionamento 
da EDP, Evandro Scopel.

Por conta da pandemia de 
Coronavírus, várias empresas, 
entre elas a EDP, adotaram o 
home ofce como medida de 
prevenção, para minimizar 
aglomeração de pessoas nos 
ambientes físicos. Além disso, 
com as escolas fechadas, crian-
ças e adolescentes estão mais 
tempo em casa, e, para o bem-
estar de toda a família, é co-
mum haver o aumento do uso 
de equipamentos eletroeletrô-
nicos.

VITÓRIA – A Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(ANEEL) decidiu manter a 
bandeira verde acionada até 31 
de dezembro de 2020. A medi-
da anunciada tem o objetivo de 
aliviar a conta de luz dos con-
sumidores e auxiliar o setor 
elétrico em meio ao cenário de 
pandemia da Covid-19. Com 
objetivo de orientar e reforçar a 
conscientização sobre o uso 
eciente e racional da energia 
elétrica, a EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Espírito San-
to, ressalta orientações para 
evitar o desperdício de energia 
dentro de casa.

BANDEIRA TARIFARÁRIA VAI
PERMANECER VERDE ATE DEZEMBRO:
EDP REFORÇA DICAS DE CONSUMO

Distribuidora orienta sobre o uso racional e segurança 
no uso da energia dentro de casa.

Pensando nisso, a EDP reu-
niu 10 dicas para auxiliar na 
utilização eciente da energia 
durante a quarentena, conra:

midor de energia elétrica co-
nheça, mês a mês, as condições 
e os custos de geração no País. 
Quando a produção nas usinas 
hidrelétricas (energia mais bara-
ta) está favorável, aciona-se a 
bandeira verde, sem acrésci-
mos na conta. Em condições 
ruins, podem ser acionadas as 
bandeiras amarela, vermelha 1 
ou vermelha 2.

1) Iluminação: Aproveite ao 
máximo a luz natural do dia e 
lembre-se de sempre apagar as 
lâmpadas que não estiver utili-
zando. Se possível, substitua as 
lâmpadas incandescente e uo-
rescentes compactas antigas 
por lâmpadas de LED, que du-
ram mais e gastam menos ener-
gia.

2) Chuveiro: Com a chega-
da das baixas temperatura, ge-
ralmente os banhos se tornam 
mais longos e mais quentes, 
gastando mais água e energia. 
Para evitar este tipo de situa-
ção, programe o banho da famí-
lia para o período mais quente 
do dia, e, se possível, use o chu-
veiro na posição “verão”, já 
que a economia do equipamen-
to nesta conguração pode 
chegar a 30%. Vale lembrar 
que o tempo ideal para um ba-
nho sem desperdício é de 5 a 8 
minutos. Além disso, não é 
indicado reaproveitar uma re-

3) Geladeira: Este equipa-
mento corresponde, em média, 
a 30% do consumo total de uma 
residência. Mesmo estando em 
casa, procure não abrir a gela-
deira com frequência. Antes de 
puxar a porta, pense no que 
precisa retirar, ou seja, diminua 
o tempo que a porta cará 
aberta. Aproveite a chegada do 
frio para vericar se o termos-
tato da geladeira está na tempe-
ratura adequada.

sistência queimada, pois pode 
acarretar elevação no consumo 
elétrico, além de risco à segu-
rança.

4) Máquina de lavar e ferro 
de passar roupa: Junte o máxi-
mo de roupas, otimizando o uso 
da máquina de lavar em sua 
capacidade máxima. O mesmo 
vale para o ferro de passar rou-
pas. O ideal é utilizar uma ou 
duas vezes por semana estes 
equipamentos.

5) Aquecedor/ar condicio-
nado: Se necessário, utilize o 
equipamento somente em ambi-
entes fechados, com janelas e 
portas bem vedadas. Mantenha 
sempre limpo o ltro de passa-
gem do ar para que não haja 
necessidade de esforço extra do 
aparelho, o que consome mais 
energia.

6) Eletrônicos: Ao terminar 
o trabalho no computador, des-
ligue o equipamento eletrôni-
co, inclusive tirando-o da toma-
da, pois a função stand by tam-
bém consome energia. Para 

9) Na hora de comprar: Ao 
comprar um novo equipamen-
to, verique sua classicação 
no selo Procel, que indica o 
grau de eciência energética e 
economia do produto. Nesse 
selo, é possível conferir a e-
ciência de diversos aparelhos 
em uma escala que vai de E — 
menos eciente — até A — 
mais eciente. Tenha cuidado 
ao ligar na tomada correta (10 
ou 20 Amperes) e se o circuito 
elétrico comporta o equipa-
mento.

8) Benjamim: Evite ligar 
mais de um equipamento na 
mesma tomada, usando benja-
mins ou “T”, pois tal procedi-
mento, além do aumento do 
consumo, aumenta a chance de 
curto-circuito. Em caso de ne-
cessidade, utilize o ltro de 
linha com fusível, evitando 
aquecimento da ação e des-
perdício de energia.

10) Cuidado com as instala-
ções: As instalações elétricas 
internas das residências devem 
sempre estar em bom estado e 
com as cargas energéticas ins-
taladas de forma equilibrada, 
evitando possíveis fugas de 
corrente e acréscimo de consu-
mo.

evitar o desperdício, programe 
a proteção de descanso de tela 
quando o equipamento não 
estiver em uso. Quanto à televi-
são, não durma com o aparelho 
ligado e, se for o caso, coloque 
a programação Sleep.

7) Celular: Quando o apare-
lho não estiver em carregamen-
to, retire-o da tomada. Faça o 
mesmo com o carregador. A 
energia gasta é pequena, porém 
ganha outra dimensão quando 
se soma ao gasto de energia de 
todos os demais aparelhos. Por 
questão de segurança, não utili-
ze o celular enquanto o apare-
lho é carregado na tomada.

N o  s i t e  w w w . e d p-
.com.br/coronavirus é possível 
encontrar mais dicas de econo-
mia de energia, além de infor-
mações de serviços e ações da 
EDP no combate à Covid-19.

ESPÍRITO SANTO REGISTRA MAIS DE
12 MIL CASOS DE CHIKUNGUNYA

casos. “No começo do ano tive-
mos o período sazonal, devido 
à questão da suscetibilidade da 
população em relação ao vírus 
da Chikungunya. Além disso, o 
mosquito possuí o clima favo-
rável para a proliferação, o que 
ocasiona no aumento de casos”, 
explicou Roberto Laperrieri.

Para evitar a propagação do 
inseto é necessário que toda 
população esteja empenhada 
em eliminar os focos do mos-
quito. De acordo com o Minis-
tério da Saúde, 80% dos cria-
douros estão nas residências. 
Segundo Laperriere, a limpeza 
dos quintais e objetos que acu-
mulam água deve ser feita se-
manalmente.

CICLO DE VIDA DO 
AEDES AEGYPTI

O mosquito Aedes aegypti é 
transmissor da dengue, zika e 
chikungunya. Seu ciclo de vida 
é dividido em quatro etapas: 
ovo, larva, pupa (estágio inter-
mediário entre a larva e o adul-
to) e adulto. A fêmea do mos-
quito deposita seus ovos nas 
bordas dos recipientes com 

“É importante fazer a limpe-
za minimamente semanal, pois 
temos que considerar o ciclo 
biológico do mosquito que 
ocorre entre três a oito dias. 
Eliminando o foco nesse perío-
do, conseguimos inibir a proli-
feração”, ressaltou.

água limpa e parada. Dois ou 
três dias após o contato com o 
líquido, os ovos viram larvas e 
dias depois chegam na fase da 
pupa. Esse ciclo dura cerca de 
48 horas e, ao término, se trans-
formam em mosquitos adultos.

Sintomas da chikungunya
Febre alta. A dor, nesse caso, 

é súbita, intensa e chega a ser 
incapacitante, impedindo a 
pessoa de realizar suas ativida-
des comuns do dia a dia. A dor 
se concentra nas articulações e 
pode ocorrer rigidez matinal 
nas articulações (principal-
mente mãos). A vermelhidão 
surge a partir do quarto dia e, 
diferentemente das demais, 
pode causar aftas.
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

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

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

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

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

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

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

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

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

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

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA
COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COMUNICADO
A Empresa, Ferrari Auto Center Eireli ME, torna publico que obteve da SEMMA, através do 
protocolo nº0092/2020 renovação da licença ambiental de regularização -LAR 
008/2018, para a atividade de serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos 
automotores, no município de São Mateus, ES.

COMUNICADO
A Metalpronto Comércio e Transporte LTDA, torna público que requereu do SEMMA, através 
do processo n° 08767/2020 a Licença Ambiental de Regularização para atividade tria-
gem, desmontagem e/ou armazenamento temporário de resíduos sólidos reutilizáveis e/ou 
recicláveis não perigosos, na Rodovia Governador Mario Covas, SN, Litorâneo, no município 
de SÃO MATEUS- ES.

Mipel Missagia Peças LTDA, torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente de 
São Mateus/ES, por meio do processo n° 008898/2020, Licença Ambiental de Regulariza-
ção – LAR, para atividade Reparação, retíca ou manutenção de máquinas, aparelhos e 
equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com ou sem 
pintura por aspersão, incluindo ocinas mecânicas, localizada na Rod. Governador Mário 
Covas, nº 1226, Boa Vista, São Mateus/ES, CEP 29931-200.

COMUNICADO
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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


