
A Câmara decidiu convocar o secretário municipal de Saúde Henrique Lu-
is Follador para explicar as razões do descumprimento do acordo de paga-
mento da prefeitura ao consórcio Público da Região Norte do Espírito San-
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Na pesquisa, o caso do Rio de Janeiro, onde a proporção estimada de pessoas com anticorpos aumentou de 2,2% para 7,5% em apenas duas semanas.

Na segunda fase do estudo, 31,1 mil pessoas foram entrevistadas e testadas para o coronavírus. Em 120 cidades, incluindo 26 capitais, foram testadas ao menos 200 
pessoas selecionadas por sorteio. Nesses municípios, a proporção da população com anticorpos aumentou de 1,7%, na fase primeira fase, para 2,6%, na segunda.

A diferença por regiões chama bastante a atenção. As 15 cidades com maior prevalência incluem 12 da Região Norte e três da Nordeste. Em Boa Vista, Roraima, a 
proporção da população que está ou já esteve infectado é em torno de 25%, o que signica que um de cada quatro habitantes da cidade tem ou já teve coronavírus.

De acordo com estudos da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), nanciados pelo Ministério da Saúde, a proporção da população com anticorpos para o corona-
vírus aumentou em torno de 53% em 83 cidades em apenas duas semanas.
Em estudos realizados em outros países não foi encontrada nenhuma taxa parecida. "Por exemplo, na Espanha, estudo semelhante indicou aumento de apenas 4% 
entre as duas etapas da pesquisa", diz a nota ocial divulgada pela Ufpel.

Porém, os resultados não devem ser aplicados para todo o país, nem usado para estimar o número absoluto. Em áreas menos populosas e rurais o número pode ser 
signicativamente menor.

Em outras cinco capitais das regiões Norte e Nordeste, a porcentagem é maior que 10%, sendo elas Belém, Fortaleza, Macapá, Manaus e Maceió. Já na Região Sul, 
nenhuma cidade apresentou prevalência superior a 0,5%. 

Para a pesquisa, foram selecionadas 133 regiões intermediárias como dene o IBGE. Em cada uma dessas cidades, foram sorteados 25 bairros, depois dez casas em 
cada um e apenas um morador sorteado. O objetivo foi entrevistar e testar 250 pessoas por cidade.

População com anticorpos para o coronavírus aumentou 53% em duas semanas

No início de junho, Uni-
versidade de Oxford, no Rei-
no Unido, anunciou que sua 
vacina, a ChAdOx1 nCoV-
19. As doses de teste foram 
feitas pela empresa italiana 
Advent-IRBM e, caso funci-
one, será distribuída mundi-
almente pela empresa sueco-
britânica AstraZeneca.

Nesta quinta-feira, o go-
vernador de São Paulo, João 
Doria, anunciou que o Insti-
tuto Butantan fechou uma 
parceria com a empresa chi-
nesa Sinovac Biotech para 
fazer a fase 3 de testes da can-
didata CoronaVac no país. 
Além dessas duas, há outras 
duas imunizações na terceira 
etapas de testes, que é consi-
derada a mais importante 
porque coloca a vacina em 
um "teste na prática", ou seja, 
verica se ela de fato imuniza 
as pessoas que tiverem conta-
to com a doença em um ambi-
ente não controlado.

RIO DE JANEIRO – 
Como os números de novos 
casos da covid-19 aumentam 
de maneira exponencial no 
Brasil, o país tem se tornado 
um bom ponto de estudos 
para os testes nais das vaci-
nas candidatas a imunizar 
contra a doença. Entre 8 e 11 
de junho, a média foi de mais 
de 27,7 mil casos conrma-
dos por dia.

Vacina Instituto Butantan

As outras candidatas são a 
mRNA-1273, desenvolvida 
pela empresa Moderna e pelo 
Instituto Nacional de Alergias e 
Doenças Infecciosas (NIAID), 
que está sendo testada nos Esta-
dos Unidos, e a Ad5-nCoV, da 
Cansino e do Instituto de Bio-
tecnologia de Pequim, que é 
testada na China.

CORONAVÍRUS: SAIBA DIFERENÇAS ENTRE AS
VACINAS QUE SERÃO TESTADAS NO BRASIL

No país, entre 8 e 11 de junho, a média foi de mais de 
27,7 mil pessoas infectadas por dia.

As duas candidatas no Bra-
sil tem vetores diferentes. A 
ChAdOx1 nCoV-19 é a mais 
tecnológica e usa um adeno-
vírus de chimpanzés conten-
do a proteína spike, que é usa-
da pelo Sars-CoV-2 para agre-
dir as células do corpo huma-
no. O procedimento é consi-
derado um dos mais novos 
usados no desenvolvimento 
da vacina.

QUAIS AS DIFERENÇAS 
DAS VACINAS 

TESTADAS NO PAÍS?

LABORATÓRIOS:
A Sinovac Biotech, funda-

da em 1993, é um dos quatro 
laboratórios da China que 
receberam o aval do governo 
para investir nas pesquisas 

Já a CoronaVac usa um 
método mais tradicional para 
criar a imunização, com uma 
versão quimicamente inativa 
do Sars-CoV-2, da mesma 
forma como foram criadas as 
usadas no caso da Inuenza e 
algumas hepatites. A forma é 
considerada a mais segura 
atualmente.

para encontrar uma vacina 
contra o novo coronavírus.

A empresa é bastante co-
nhecida na comunidade cien-
tíca internacional após ter 
sido o primeiro laboratório 
chinês a desenvolver uma 
vacina contra a hepatite A e 
por ter sido a primeira do 
mundo a conseguir criar uma 
vacina contra a gripe H1N1 - 
também conhecida como 
Inuenza tipo A ou gripe 
suína.

QUANTIDADE DE 
TESTES:

No Brasil, a ChAdOx1 
nCoV-19 será testada, a prin-
cípio, em pelo menos dois 
mil adultos entre 18 e 55 
anos, prioritariamente pro-
ssionais de saúde ou pesso-
as "com risco aumentado de 
exposição à Covid", como 
funcionários de limpeza e 
seguranças de hospitais, in-
formou à ANSA a coordena-
dora do Centro de Referên-
cia para Imunobiológicos 
Especiais (Crie) da Unifesp, 
Lily Yin Weckx.

A U n i v e r s i d a d e  d e 
Oxford, no Reino Unido, 
informa que mais de 10 mil 
britânicos mais de 11 mil 
britânicos participaram das 
fases I e II dos testes. A Coro-
naVac será testada em cerca 
de nove mil voluntários no 
Brasil. Após procedimentos 
de segurança em macacos, 
nas fases I e II, foram testa-
dos 144 pessoas saudáveis 
com idades entre 18 e 59 
anos.

Por sua vez, o grupo 
AstraZeneca anunciou que 
já começou a produção da 
vacina, mesmo sem os resul-
tados nais. O acordo com a 
Oxford permitirá a produção 
de dois bilhões de doses. 
Não há informações de como 
o Brasil se beneciará por 
realizar os testes. (ANSA)

PRODUÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO:

Conforme anúncio do go-
verno de São Paulo e um co-
municado ocial da Sinovac, 
a produção das doses, em 
caso de sucesso da vacina, 
pode ser feita no Brasil. Se-
gundo nota da empresa, a 
parceria para os testes foi o 
primeiro "em uma série de 
acordos que devem ser com-
pletados entre as partes para 
estabelecer uma extensa cola-
boração que inclui a licença 
da tecnologia, a autorização 
de mercado e a comercializa-
ção da CoronaVac".

Na China, a empresa anun-
ciou que está construindo 
uma nova fábrica para poder 
produzir até 100 milhões de 
doses da imunização por 
ano. A CoronaVac deve estar 
disponível até junho de 
2021.

A ação teve início na 
madrugada, período que 
geralmente pescadores 
lançam suas redes de for-
ma irregular no leito do rio 
para tentar burlar a scali-
zação. Na ação, policiais 
abordaram e vistoriaram 
diversas embarcações, ori-
entando tripulantes sobre o 
período de defeso do roba-
lo.

Nas comunidades ribei-
rinhas de Barreiras, Melei-
ras e Vasquinho, foram 
avistadas diversas redes de 
pesca armadas em total 
desacordo com a legisla-
ção, ultrapassando mais da 
metade do ambiente aquá-
tico, o que é proibido con-
forme a Instrução Norma-
tiva nº 043/2004 do Ibama.

SÃO MATEUS – Poli-
ciais militares da equipe de 
scalização embarcada da 
3ª Companhia Ambiental 
realizaram uma operação 
nos rios Cricaré e Mariricu, 
nos municípios de São Ma-
teus e Conceição da Barra, 
para coibir e reprimir a pes-
ca irregular, em especial a 
pesca do robalo, que está 
no período de defeso.

Após a constatação do 
crime, cinco redes irregu-
lares, que totalizaram 500 
metros, foram apreendi-
das, e os responsáveis enca-
minhados ao departamento 

Polícia apreende
redes de pesca
irregulares em São
Mateus e Conceição
da Barra

O valor diário do piso naci-

BRASÍLIA – O ppresiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
sancionou a lei que estabelece 
salário mínimo de R$ 1.045 
neste ano. A medida foi publi-
cada no Diário Ocial da 
União (DOU) desta sexta-feira 
(12).

O salário mínimo é válido 
desde fevereiro deste ano, 
quando foi aprovado pelo Con-
gresso Nacional. Antes da san-
ção do presidente, o valor vigo-
rava por meio de uma medida 
provisória (MP), que acabou 
perdendo efeito nesta sexta-
feira (12).

BOLSONARO SANCIONA LEI QUE ESTABELECE
SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 1.045 NESTE ANO

onal, desde fevereiro deste 
ano, equivale a R$ 34,83, e o 
valor horário, a R$ 4,75.

O governo propôs dois valo-
res diferentes para o mínimo 
neste ano porque, ao xar o 
piso em R$ 1.039, considerou 
a estimativa da inação de 
2019 em 4,1%. Na virada do 
ano, quando o anúncio do novo 
piso nacional foi feito, o índice 
acumulado nos 12 meses ainda 
não havia sido fechado.

A opção foi estabelecer ape-
nas a inação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) como 
parâmetro para a correção do 
piso nacional.

Ao longo de janeiro, foi 
conrmada uma inação 
ocial de 4,48%, em 2019, o 
que gerou a necessidade de 
ajuste do valor.

PREVISÃO PARA 2021
Para o ano que vem, o Mi-

nistério da Economia propôs 
um salário mínimo de R$ 
1.079. O número foi fechado 
tomando como base um reajus-
te sem ganho real para os tra-
balhadores.

O comandante da 3ª 
Companhia de Polícia Mili-
tar Ambiental, capitão Fa-
brício Pereira Rocha, ori-
enta que a comunidade 
pesqueira respeite os pe-
ríodos de defeso, pois, no 
caso de inobservância das 
normas, sansões penais 
previstas em lei podem ser 
aplicadas, como por exem-
plo, a detenção de um a três 
anos ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente, 
como preceitua a lei de cri-
mes ambientais 9.605/98.

policial de São Mateus pa-
ra que sejam responsabili-
zados pelos crimes ambi-
entais cometidos.

A ação teve início na 
madrugada, período 
que geralmente pes-
cadores lançam suas 
redes de forma irregu-
lar no leito do rio para 
tentar burlar a fiscali-
zação. 
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DÍVIDA DE 1 MILHÃO: SÃO MATEUS É “SUSPENSO
DE CONSÓRCIO DE SAÚDE” E VEREADORES
QUEREM EXPLICAÇÕES DO SECRETÁRIO

Segundo a entidade, for-
mada por 14 municípios, 
São Mateus foi suspenso 
temporariamente do Con-
sórcio, após acumular uma 
dívida de mais de R$ 1,1 mi-
lhão.

Os parlamentares aprova-
ram, por unanimidade, o 
Requerimento nº 020/2020, 
de autoria da vereadora Jaci-
ara Teixeira, convocando o 
secretário a comparecer à 
Câmara na próxima terça-
feira (16), à 13:30h, para 
falar sobre o cancelamento 
dos serviços de saúde ofere-
cidos pelo CIM NORTE e 
como os serviços serão su-
pridos. Na mesma agenda, 
solicita-se que Henrique 
Luis fale também sobre as-
suntos pertinentes à consul-
tas, remédios, laboratórios e 
da ações de combate à pan-
demia da Covid-19.

“Isso precisa ser explica-
do pelo Município. Diante 
do ofício do CIM NORTE, 
são necessários os esclareci-
mentos sobre o assunto e 
explicações sobre os servi-
ços de saúde que foram sus-
pensos. Vale ressaltar que os 
assuntos pertinentes à con-
sultas, remédios, laboratóri-
os e à pandemia são aborda-
dos constantemente nas últi-
mas Sessões desta casa de 
Leis, sendo necessário os 
esclarecimentos por parte do 
secretário.”, justicou a 
vereadora.
 

INADIMPLÊNCIA
Em resposta ao pedido de 

informação do presidente da 
Câmara, Jorge Recla, sobre 
o andamento do convênio, a 
superintendente executiva 
do CIM NORTE, Risonete 
Maria Oliveira Macedo co-
municou a suspensão do mu-
nicípio. “A medida é decor-

SÃO MATEUS – Te-
mendo pelo futuro dos paci-
entes que dependem de tra-
tamento especializado na 
rede pública de saúde, o ple-
nário da Câmara de São Ma-
teus decidiu convocar o se-
cretário municipal de Saúde 
Henrique Luis Follador para 
explicar as razões do des-
cumprimento do acordo de 
pagamento da prefeitura ao 
consórcio Público da Re-
gião Norte do Espírito Santo 
- CIM NORTE/ES, que le-
vou ao desligamento tempo-
rário do município. O im-
passe repercutiu na Câmara 
de Vereadores durante a rea-
lização da sessão.

Segundo a entidade, formada por 14 municípios, São 
Mateus foi suspenso temporariamente do Consórcio, 
após acumular uma dívida de mais de R$ 1,1 milhão.

rente da inadimplência dos 
repasses nanceiros perti-
nentes ao Contrato de Pro-
grama rmado para custeio 
da Unidade Cuidar Norte 
referente aos anos de 2017, 
2018, 2019 e 2020 e contrato 
de rateio referente ano de 
2020”.

“O dinheiro que o prefei-
to gastou nas festividades, 
peça para ele pedir aos gran-
des empresários de bandas, 
trios elétricos, donos de es-
truturas, peça a eles para aju-
dar agora, nenhum deles vai 
ajudar. Se tivesse guardado 
esse recurso, hoje poderia 
salvar nossa cidade e ajudar 
a nossa população. Deve 
mais de um milhão de reais 
para o CIM NORTE, para a 
saúde”, armou Jorginho 
Cabeção.

“Teve licitação recente, 
mais de R$ 4 milhões para se 
gastar com a construção de 
campos de futebol em plena 
pandemia. Deixa de cumprir 
com as obrigações, de pagar 
o CIM NORTE, de pagar os 
laboratórios. Isso é inadmis-
sível”, disse o vereador Car-
los Alberto.

Jorge Recla criticou o Exe-
cutivo pela suspensão dos 
serviços de saúde e voltou a 
apontar ‘inversão de priori-
dades na atual administra-
ção’.

“No primeiro trimestre de 
2019 eu usei essa tribuna e 
alertei sobre a gente car 
s e m  o s  s e r v i ç o s  C I M 
NORTE. Em seguida, apare-
ceu uma alternativa, o secre-
tário disse que o prefeito ia 
pagar. Em plena pandemia, 
nós temos a suspensão de 
um serviço desse de saúde. 
São 14 municípios do Con-
sórcio e o único que não pa-
ga é São Mateus. É uma ver-

De acordo com o gráco 
contábil apresentado, o va-
lor total do contrato dos últi-
mos quatro anos é de mais 
de R$ 2,2 milhões. A prefei-
tura de São Mateus quitou 
R$ 591. 287, 72 referentes 
ao ano de 2019, restando 
ainda pagar mais de R$1,1 
milhão.

DÉBITOS

Ainda no ano passado, 
após manifestação de inte-
resse de pagamento por par-
te da prefeitura, o Consórcio 
cancelou o ajuizamento da 
dívida e revogou a primeira 
suspensão. Como a dívida 
permaneceu, a entidade deci-
diu em nova assembléia pela 

No ofício enviado à Câma-
ra, Risonete informou quais 
são os débitos da prefeitura 
de São Mateus existentes na 
entidade desde 2017.

gonha”, lamentou o verea-
dor Jozail do Bombeiro.

Por conta da penalidade 
aplicada, o município de 
São Mateus ca impedido 
de utilizar todos os serviços 
de saúde, tanto os ofertados 
através da Rede Cuidar Nor-
te, quanto os disponibiliza-
dos através do credencia-
mento. A superintendente 
informou que também estão 
suspensos a utilização de 
sistemas e demais benefíci-
os decorrentes da participa-
ção da cidade junto ao CIM 
NORTE/ES.

Enquanto a prefeitura não 
quitar os débitos com o Con-
sórcio ou tentar novo acor-
do, os pacientes permanece-
rão sem o devido atendi-
mento. A medida atinge dire-
tamente os mateenses que 
dependem do serviço espe-
cializado na rede pública de 
saúde.

 
CONSÓRCIO

O Consórcio Público da 
Região Norte do Espírito 
Santo – CIM NORTE/ES foi 
criado em 1998 para promo-
ver o planejamento, a coor-
denação dos esforços e a 
execução de serviços e 
ações de saúde de acordo 
com as diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. A associa-
ção é constituída, pelos mu-
nicípios de Boa Esperança, 
Conceição da Barra, Jagua-
ré, Nova Venécia, Pedro Ca-
nário, São Mateus (suspen-
so), Vila Valério, Pinheiros, 
Montanha, Mucurici e Pon-
to Belo, Água Doce Do Nor-
te, Barra de São Francisco, 
Vila Pavão e Ecoporanga, 
com aprovação de suas en-
tradas no Consórcio nos ter-
mos das respectivas leis mu-
nicipais. Atualmente o CIM 
NORTE/ES mantém sua 
sede em Nova Venécia.

A t r a v é s  d o  C I M 
NORTE/ES, desde 1999 os 
serviços especializados de 
saúde são terceirizados e 
contratados de forma con-
junta, permitindo a redução 
nos preços praticados para o 
serviço público em cerca de 
40%, e em alguns casos em 
até 60% dos valores anteri-
ormente pagos pelos muni-
cípios. Desta forma, faz-se 
necessário à ampliação do 
número de consultas, exa-
mes e serviços de saúde espe-
cializados atualmente con-
tratados permitindo o aten-
dimento a uma parcela mai-
or da população dos municí-
pios consorciados. Reduzin-
do assim, o número ainda 
elevado de pacientes enca-
minhados à rede pública de 
saúde dos grandes municípi-
os. Em virtude da promulga-
ção da Lei nº 11.107/2005 e 
do decreto nº 6.017/2007, 
foi transformado em consór-
cio público e está funcionan-
do de acordo com a legisla-
ção.

suspensão atual.
“Tem que pagar, não é 

chorar pelo leite derramado 
agora mais não. Eu trabalho 
na saúde e sei o quanto a po-
pulação de São Mateus tem 
ido para Nova Venécia para 
usufruir dos atendimentos 
prestados pela Rede Cuidar 
e agora o prefeito. Eu tenho 
pena da população que tanto 
paga impostos e agora não 
tem atendimento porque o 
prefeito deixou de pagar”, 
disse Ajalírio.

SÃO MATEUS – Uma 
passagem marcada pela 
generosidade. Assim foi a 
lembrança deixada pela ex-
primeira dama de São Mate-
us Regina Batista, viúva do 

MORRE NO PARÁ EX-PRIMEIRA DAMA DE SÃO MATEUS, DONA REGINA
ex-prefeito Wallace Batis-
ta.

Mulher atenta aos proble-
mas das famílias carentes 
enquanto o marido adminis-
trava a cidade, Regina, tam-

bém chamada carinhosa-
mente de Dona Regina, dei-
xou a cidade em meados dos 
anos 2000 e estava morando 
na cidade de Tomé Açú, no 
Pará com os lhos Wallace 

Com sérios problemas 
pulmonares, faleceu na ma-
drugada desta sexta-feira 
(12) e foi sepultada ainda 
pela manhã.

Júnior e Juliano.

ES tem 999 mortes
e 25.502 casos
confirmados de
Covid-19

A conrmação de casos é 
lançada no sistema utilizado 
pelo Governo do ES no dia 
referente à coleta da amostra 
do paciente, enquanto a di-
vulgação para o público ex-
terno ocorre apenas no dia 
que sai o resultado positivo 
para a doença.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo registrou, até esta sex-
ta-feira (12), 999 mortes por 
Covid-19. O número de ca-
sos conrmados chegou a 
25.502, sendo que 4.863 são 
prossionais de saúde. Os 
dados foram divulgados na 
plataforma Painel Covid-19, 
do Governo do Estado.

Na comparação com os 
dados divulgados nesta quar-
ta-feira (10), o aumento é de 
33 mortes e 1.067 novos 
casos da doença. Até o mo-
mento, 13.921 pessoas estão 
curadas e 69.426 testes fo-
ram feitos.

O sistema usado pelo 
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

No ranking dos bairros, 
Jardim Camburi, em Vitória, 
lidera com 576 casos. Em 
seguida está a Praia da Cos-
ta, em Vila Velha, com 520. 
Depois, vem Itapuã (369), 
também em Vila Velha. Jar-
dim da Penha (314) e Praia 

O município com o maior 
número de casos é a Serra 
(4.605), depois Vitória 
(4.509), Vila Velha (4.429), 
Cariacica (3.222) e Cachoe-
iro de Itapemirim (755).

do Canto (299), na capital, 
vêm em seguida.

MORTES
Os municípios que regis-

traram o maior número de 
mortes até agora foram Ser-
ra (224), Vila Velha (168), 
Vitória (160), Cariacica 
(158), Marataízes (24) e Ca-
choeiro de Itapemirim (24).

PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE

De acordo com o painel, 
4.863 prossionais de saúde 
do Espírito Santo testaram 
positivo para Covid-19.

O maior número de casos 
está em Vitória, onde 1.013 
tiveram a doença. Em Vila 
Velha, são 951 e, na Serra, 
853. Cariacica tem 519 re-
gistros de prossionais da 
saúde com coronavírus.

O painel também mostra 
onze mortes entre prossio-
nais da saúde. Os registros 
são de Cariacica, Cachoeiro 
de Itapemirim, Colatina, 
Ibiraçu, Marataízes, Serra, 
Vitória, Nanuque (MG) e 
Pompeia (SP).

OCUPAÇÃO DE 
LEITOS

N o  E s p í r i t o  S a n t o , 
75,87% dos leitos destinados 
para o tratamento de pacien-
tes de Covid-19 estão ocupa-
dos. Dos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
524 dos 610 leitos disponíve-
is estão ocupados (85,9%). 
De enfermaria, 66,46% dos 
leitos estão ocupados.

A região metropolitana é 
onde a ocupação de leitos 
está mais crítica: 89,14% 
dos leitos de UTI e 68,58% 
dos leitos de enfermaria es-
tão com pacientes.

Município tem 359
casos de covid-19
e 202 curados

SÃO MATEUS – A Vi-
gilância Municipal de Saú-
de divulgou no início da 
noite desta sexta-feira (12), 
mais um boletim epidemi-
ológico e São Mateus che-
gou a 359 casos conrma-
dos. 

O Município tem 1.840 
casos noticados, 548 
foram descartados, 678 são 
suspeitos em investigação, 
255 casos encerrados, 202 
foram curados e há 7 óbi-
tos.

Dos casos suspeitos, 

664 estão em isolamento 
domiciliar e 14 em trata-
mento hospitalar.

O balneário de Guriri 
continua liderando os ca-
sos na cidade com 94, se-
guido do Sernamby 23, 
Cohab e Boa Vista tem 18.

A taxa de letalidade da 
doença está em 1,97%. Os 
casos de coronavírus no 
sexo feminino somam 200, 
no masculino 159. A faixa 
etária com maior incidên-
cia é a de 30 a 39 anos com 
98 registros.
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SÃO MATEUS – Com 
as praias interditadas em 
Guriri, a instalação da barre-
ira sanitária na entrada da 
Ilha e o reforço da scaliza-
ção no comércio tanto no 
balneário quanto no centro e 
bairros periféricos de São 
Mateus, o Município viu 
diminuir o número de pesso-
as nas ruas e aglomerações 
em praças e locais públicos. 
As entradas de Barra Nova e 
Urussuquara também estão 
sendo monitoradas. 

Atendendo Noticação 
Recomendatória do Minis-
tério Público, a Prefeitura 
adotou medidas para proibir 
a permanência de banhistas 
nas praias de Guriri, orien-
tando ainda a mobilização 
da Vigilância Sanitária, Gu-

AÇÕES DE COMBATE AO
COVID-19 SEGUE EM GURIRI

O Ministério Público tam-

arda Municipal e Posturas, 
além da Polícia Militar.

bém determina a abordagem 
a pessoas que estiverem tran-
sitando sem máscaras, “in-

Com o apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, as equipes da Secretaria de Saúde de São Mateus, Vigilância 
Sanitária e Guarda Municipal estão de plantão na barreira sanitária de Guriri.

clusive durante a prática de 
esportes, acionando-se a 
Política Militar em caso de 
descumprimento da deter-
minação”. 

Com o apoio da Polícia 
Militar e Corpo de Bombei-
ros, as equipes da Secretaria 
de Saúde de São Mateus, Vi-
gilância Sanitária e Guarda 
Municipal estão de plantão 
na barreira sanitária de Guri-
ri. As equipes distribuem 
máscaras, fazem higieniza-
ção com álcool em gel, ano-
tam os endereços de onde as 
pessoas pretendem car e de 
onde elas estão vindo, afe-
rem a pressão e identicam 
se a temperatura está elevada 
e outros sintomas. Se sim, 
são encaminhadas a hospita-
is e Unidades de Saúde.

A Prefeitura adotou medidas para proibir a permanên-
cia de banhistas nas praias de Guriri.

No assalto em que os car-
ros foram roubados, inicial-

SÃO MATEUS – A Polí-
cia Militar expediu alerta a 
todas as guarnições do muni-
cípio que passaram a moni-
torar todos os locais possí-
veis onde os bandidos pode-
riam passar. Os carros foram 
abandonados na zona rural 
de Nativo.

Menos de 12 horas depois 
do assalto ocorrido em um 
sítio na Comunidade de Rio 
Preto, em São Mateus, quan-
do foram roubadas uma ca-
minhonete Hilux prata placa 
ODD-9051 e uma HB20, de 
cor vermelha, placa ODS-
0255, os veículos foram en-
contrados abandonados na 
zona rural de Nativo. No 
local compareceu uma guar-
nição da Polícia Militar da 
Companhia de Guriri que 
tomou as providências.

BANDIDOS
ABANDONAM
CARROS ROUBADOS
EM ASSALTO

mente os três bandidos, um 
deles armado com revólver, 
renderam o proprietário do 
sítio no momento que ele 
chegava em casa, de quem 
roubaram a caminhonete e o 
aparelho celular. Em segui-
da renderam a mulher que 
também mora no sítio e de 
quem roubaram o automó-
vel.

Agora resta a Polícia Ci-
vil iniciar investigações para 
tentar identicar e prender 
os ladrões.

A Polícia Militar expediu 
alerta a todas as guarnições 
do município que passaram 
a monitorar todos os locais 
possíveis onde os bandidos 
poderiam passar. E por volta 
das 16h30 desta quinta-feira 
(11) foram informados que 
os veículos se encontravam 
abandonados na zona rural 
de Nativo.

Com a última atualização 
do boletim, o número de 
casos noticados subiu para 
87, sendo 12 suspeitos, 48 
descartados e 1 óbito, en-
quanto que 14 pacientes já 
se recuperaram da doença.

Segunda a Secretaria, os 
dois últimos casos foram 
registrados na Sede do muni-
cípio, sendo um no Bairro 
Marcílio Dias e outro em 
Santana.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – A Secretaria Mu-
nicipal da Saúde de Concei-
ção da Barra, Norte do Espí-
rito Santo, 27 casos do novo 
coronavírus (Covid-19), 
entretanto, de acordo com a 
atualização do painel Co-
vid-19, da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), 
Conceição da Barra regis-
trou 30 casos conrmados 
do novo coronavírus, por-
tanto 3 casos a mais.

Um dos casos positivos é 
de um homem, de 69 anos, 
que apresentou sintomas 
após contato domiciliar 
com outro paciente conta-
minado pelo vírus. Confor-

30 novos casos
confirmados do novo
coronavírus na Barra

me critérios denidos em 
nota técnica do Ministério 
da Saúde, o paciente passou 
pelo teste rápido realizado 
pelos prossionais de saúde 
do município, conrmando 
a contaminação.

O outro paciente é uma 
mulher, de 27 anos, e tam-
bém apresentou sintomas 
após contato com familiar 
que teve resultado positivo 
para Covid-19. Ambos en-
contram-se em isolamento e 
permanecem sendo monito-
rados pela equipe da Vigi-
lância Epidemiológica.

PREVENÇÃO
A Prefeitura de Concei-

ção da Barra reforça a im-
portância de manter o isola-
mento social, nos casos em 
que as pessoas podem car 
em casa. Também lembra 
que é necessário manter as 
medidas de segurança, que 
incluem o uso de máscara 
sempre que sair de casa e a 
higienização frequente das 
mãos, com água e sabão ou 
álcool em gel.

5 dicas para ser
um empresário
produtivo na
quarentena

VITÓRIA – Os proprie-
tários de pequenas empre-
sas, presos entre diculda-
des nanceiras e riscos à 
saúde, precisam aprender a 
operar da maneira mais e-
ciente possível, na seguran-
ça do homeofce. “Os em-
presários tendem a ser pes-
soas sociais, mesmo as in-
trovertidas, mas não é possí-
vel administrar uma empre-
sa sem conversar com par-
ceiros, fornecedores, funci-
onários, prospects e clientes 
regularmente”, arma Tat-
hiane Deândhela, que é pa-
lestrante internacional e es-
pecialista em produtividade, 
marketing, negociação e 
liderança com formação em 
universidades como FGV, 
Harvard, Atlanta e Ohio.

Segundo a especialista, é 
fato que algumas empresas 
fecharão suas portas durante 
esta pandemia e nunca rea-
brirão. Outros enfrentarão a 
tempestade e se posiciona-
rão para prosperar do outro 
lado. “Os empresários não 
podem controlar a data nal 
da quarentena, mas podem 
controlar o que fazem en-
quan to  i s so” ,  exp l ica 
Deândhela.

1) DELEGAR 
TRABALHO SEMPRE 

QUE POSSÍVEL
A economia de tempo 

sem a necessidade de se des-
locar é inegável, mas é fun-
damental que esse tempo 
“ganho” não seja desperdi-
çado em tarefas que distra-
em os objetivos reais. O tra-
balho administrativo, manu-
tenção e contabilidade con-
somem uma energia valiosa 
que pode ser direcionada 
para áreas mais lucrativas.

2) APERFEIÇOE A 
ARTE DA 

SUPERCOMUNICAÇÃ
O

No ambiente de trabalho 
físico, a convivência diária, 
as conversas entre as reu-
niões e a linguagem corpo-
ral compõem uma quantida-
de surpreendente de comu-
nicação interpessoal. Sem 
essas muletas, é preciso dar 
mais atenção à estratégia 
regular de comunicação 
digital para manter a equipe, 
parceiros e clientes na mes-
ma página. “Quando utiliza-
mos a comunicação virtual é 
preciso encerrar todas as 
conversas com uma expec-
tativa clara, rearmando o 
que foi acordado como por 
exemplo: Então vamos ini-
ciar o planejamento em duas 
semanas. Isso está correto? 
”, sugere Deândhela.

Trabalhar em casa não 

3) GERENCIE O 
ESTRESSE DE UM 

CRONOGRAMA 
APERTADO E ESPAÇO 

DE TRABALHO 
DEFINIDO

muda apenas o espaço do 
escritório. A quarentena 
também muda a rotina mati-
nal, como são feitos os in-
tervalos para almoço e café, 
além de como encerra o dia. 
“Seguir uma rotina rígida 
para impedir pensamentos 
negativos ou diminuir a pro-
dutividade é fundamental. 
Eu sempre sugiro se vestir 
como se estivesse indo ao 
escritório para que o cére-
bro entenda que é dia de 
produzir e não de descan-
sar”, arma a especialista.

4) DEFINA METAS DE 
CURTO PRAZO E 
REGISTRE SEUS 
BENCHMARKS

5) QUANDO VOCÊ 
SAIR DO TRABALHO, 
SAIA DO TRABALHO

Os empresários estão 
estressados e desejam fazer 
absolutamente tudo para 
manter os negócios saudá-
veis, mas nada disso é pos-
sível se nunca se desconec-
tar do trabalho e demorar 
um momento para respirar. 
É importante dedicar um 
tempo todos os dias para se 
afastar do trabalho, passar 
algum tempo com a famí-
lia, fazer exercícios em ou-
tra sala, meditar, ouvir mú-
sica ou ler um livro. “A em-
presa merece um gestor da 
melhor maneira possível, 
mas quando você se esforça 
ao ponto da exaustão, aca-
ba cando sem combustí-
vel. Não importa quão jo-
vem você seja ou quanto se 
importe, você precisa dor-
mir e descansar para ser o 
líder que sua empresa mere-
ce. Um dia, isso também 
passará. Esse dia não che-
gará neste mês ou no próxi-
mo, então não gaste o pre-
sente esperando ansiosa-
mente pelo futuro. Aprenda 
a ser o seu eu mais produti-
vo em casa, para que você 
possa manter seus negócios 
avançando durante e após 
esta crise”, naliza Deând-
hela.

É possível criar um plano 
de três anos para o negócio, 
mas isso ca complicado 
quando ninguém sabe como 
será a economia daqui a um 
mês. Objetivos de curto pra-
zo podem aliviar a ansieda-
de reprimida, fornecendo 
provas concretas de pro-
gresso como denir metas 
relevantes para as necessi-
dades da empresa, estabele-
cer parâmetros de referên-
cia para medir esses objeti-
vos e ajustar conforme a 
necessidade. “No cenário 
atual, é provável que a em-
presa não consiga atingir as 
metas conquistadas em 
2019, portanto é fundamen-
tal criar desaos diários e 
semanais para fornecer ma-
is contexto ao negócio e 
manter a energia concentra-
da em uma direção positi-
va”, diz Deândhela.
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16 procurados são presos no ES após pedido de auxílio emergencial

A Polícia Civil explicou que fechou, recentemente, um convênio com a Controladoria Geral da 
União (CGU) para ter acesso aos mandados de prisão e à relação das pessoas que estão receben-
do auxílio emergencial.
"Diante disso, a Supic fez o cruzamento de dados e encontrou 16 pessoas que tinham mandado 
de prisão em aberto e que estava recebendo auxílio emergencial ? diligenciaram e efetuaram a 
prisão dessas 16 pessoas. Agora vamos comunicar a CGU para que tomem as providências para 
anular esses benefícios que estão sendo pagos de maneira ilegal", pontuou o delegado-geral da 
Polícia Civil, José Darcy Arruda.
A Supic segue fazendo diligências e cruzando dados de possíveis endereços, para que, se houver 
mais foragidos, eles sejam capturados.
Todos os suspeitos detidos já se encontram no sistema prisional à disposição da Justiça.

Dentre os detidos, 12 são homens e quatro são mulheres, todos com mandado de prisão em aber-
to por crimes como de estelionato, roubo, furto, tráco de drogas, estupro, estupro de vulnerá-
vel, ameaça, lesão corporal e receptação.

Dezesseis suspeitos procurados pela polícia foram presos após atualizarem os seus endereços 
para solicitar o auxílio emergencial do Governo Federal. 
As prisões foram realizadas pela Polícia Civil, por meio da Superintendência de Polícia Interes-
tadual e Captura (Supic), nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, João Neiva e 
Montanha.

SÃO MATEUS – As de-
clarações de Imposto de Ren-
da já começaram a ser envia-
das no dia 2 de março e, até o 
momento, 58% dos contri-
buintes de São Mateus já 
informaram seus rendimen-
tos e despesas ao Leão.

É importante lembrar que 
quem envia primeiro recebe 
a restituição logo nos prime-
iros lotes e, na cidade, são 
R$ 10 milhões a serem resti-
tuídos, ao longo do ano.

Se olharmos para o estado 
de Espírito Santo, o valor a 
ser restituído é ainda maior, 
batendo os R$ 411 milhões, 
o que representa, aproxima-
damente, R$ 2.521,71 por 
contribuinte.

A IMPORTÂNCIA DE 
ENVIAR A 

DECLARAÇÃO 
RAPIDAMENTE 

A Receita Federal efetua 
o pagamento desses valores 
de restituição do Imposto de 
Renda por lotes, ou seja, em 
algumas datas especícas ao 
longo do ano, sendo que é 
uma data por mês, apenas.

Em 2020, as restituições 
acontecerão de maio a se-

Isso indica que, de um 
total de 14 mil contribuintes, 
ainda existem 6,1 mil contri-
buintes que não declararam 
e devem fazê-lo até dia 30 de 
junho, quando encerra o pra-
zo estipulado pela Receita 
Federal.

IR 2020: APENAS 58% DAS DECLARAÇÕES
FORAM ENTREGUES EM SÃO MATEUS

É importante lembrar que quem envia primeiro recebe 
a restituição logo nos primeiros lotes e, na cidade, são 
R$ 10 milhões a serem restituídos, ao longo do ano.

O critério do governo pa-
ra distribuir os lotes são, pri-
meiramente as pessoas com 
prioridades, ou seja, os ido-
sos (a partir de 60 anos), prio-
ritariamente para os maiores 
de 80 anos; os decientes 
físicos ou contribuintes com 
moléstias graves; e os pro-
fessores, que possuem no 
magistério sua maior fonte 
de renda.

tembro, o que signica que o 
contribuinte poderá ter que 
esperar sete meses para rece-
ber um valor que, na verda-
de, já é seu.

Contudo, lembre-se de 

Depois, os lotes distribu-
em-se por ordem de entrega 
da declaração do Imposto de 
Renda: por isso a importân-
cia de enviar o mais cedo 
possível.

que a data a partir da qual se 
conta a declaração como 
enviada é somente quando 
não há mais nada para reti-
car. Ou seja, se você está 
com alguma pendência no 
envio, o seu prazo começa a 
ser contado a partir dessa 
correção e não da primeira 
vez em que você declarou.

Uma informação impor-
tante é que, mesmo que você 
seja restituído entre os pri-
meiros lotes, ainda assim 
poderá demorar a receber, 
pois os valores só serão pa-
gos a partir do último dia útil 
do mês de maio.

Assim, uma opção para 
quem precisa do valor é rea-
lizar a antecipação da resti-
tuição, desde que seja feita 
através de uma empresa idô-
nea. Algumas delas, aliás, 

COMO DECLARAR O 
IMPOSTO DE RENDA

O contribuinte que tiver 
dúvida sobre como declarar 
o Imposto de Renda, pode 
car tranquilo, pois existem 
algumas maneiras para isso.

Se você for do time tradi-
cional, pode contratar um 
bom contador e pagar por 
esse serviço. Mas é impor-
tante escolher bem o pros-
sional, para que não deixe 
passar nada aos olhos do 
leão, evitando, assim, com 
que caia na malha na.

antecipam o valor em até 48 
horas.

Por outro lado, é possível 
enviar a declaração sem pre-
cisar contratar esse serviço - 
e, portanto, de graça.

O próprio governo dispo-
nibiliza, em seu site, o soft-
ware ocial para envio das 
declarações. Desta forma, 
muitos contribuintes têm 
diculdade em entender 
cada etapa, cando ainda 
mais assustados com esse 
processo do que de costu-
me.

Outra maneira de enviar a 
declaração com segurança e 
ecácia, é contar com a 
ajuda da Leoa. A assistente 
virtual foi desenvolvida 
com inteligência articial e 
transformou as perguntas 
difíceis do programa do go-
verno, num guia simples que 
não deixa escapar nada.

• a) ampliar a prática do 
autocuidado por meio da higi-
ene intensa e frequente das 
mãos; 

VITÓRIA – O Ministério 
Público do Estado do Espírito 
Santo expediu Comunicado 
direcionado “à população do 
Município de São Mateus, 
incluídas, na qualidade de 
cidadãos, as lideranças comu-
nitárias, associativas, religio-
sas, esportivas, culturais e 
empresariais” a cumprir “e 
manter-se cumprindo” as dire-
trizes estabelecidas pelo De-
creto 4.593-R, e Portaria 100-
r, da Secretaria de Estado da 
Saúde (SESA). 

“Art. 6º: Em qualquer um 
dos níveis de classicação de 
risco dos Municípios, são im-
prescindíveis as seguintes 
responsabilidades e deveres: 

I - DOS CIDADÃOS: 

O MP destacou o Artigo 6º 
da Portaria, enfatizando que 
“cam os cidadãos cientes 
de que o descumprimento 
das referidas normas poderá 
acarretar a responsabiliza-
ção pessoal, cível, adminis-
trativa e criminal nos termos 
da lei”.

• b) higienizar embalagens, 
preferir alimentos cozidos ou 
bem lavados, especialmente 

MP CONVOCA POPULAÇÃO E SOCIEDADE PARA
CUMPRIR PORTARIA DA SESA CONTRA O CODIV-19

• f) usar máscara, se for 
necessário sair de casa; e 

• g) manter o distancia-
mento social de 1,5m (um 
metro e cinquenta centíme-
tros) em las ou qualquer 
outro ambiente, onde seja 
possível este distanciamento.

I I  -  D A S  C O M U N I -
DADES E FAMÍLIAS: 

• b) aumentar o período de 
permanência em casa; e 

• c) proporcionar condi-

• d) evitar o contato físico 
direto com outras pessoas, o 
compartilhamento de talheres 
e objetos pessoais; 

quando consumidos em natu-
ra; 

• c) limpar todos os objetos 
que sejam manuseados, nota-
damente quando estiver fora 
de casa; 

• e) diante de qualquer sin-
toma gripal, procurar imedia-
tamente serviço de saúde, 
realizando isolamento social 
estrito por 14 (quatorze) dias 
caso seja diagnosticada sín-
drome gripal ou tenha conr-
m a ç ã o  d i a g n ó s t i c a  d e 
COVID-19; 

• a) reduzir ao máximo os 
encontros que levem a agluti-
nação de pessoas ou gerem a 
maior proximidade entre elas 
em ambientes abertos ou fe-
chados; 

• e) ampliar signicativa-
mente as rotinas de limpeza e 
higienização das instalações 
das empresas; 

III - DOS EMPRESÁ-
R I O S  E  P E S S O A S 
JURÍDICAS DE DIREITO 
PRIVADO: 

ções solidárias para que as 
pessoas idosas ou dos grupos 
de riscos desloquem-se o mí-
nimo possível fora de suas 
casas. 

• a) ofertar aos trabalhado-
res condições de prevenção 
do risco de contágio, por meio 
de equipamentos de proteção 
individual, especialmente 
quando envolver atendimento 
ao público; 

• b) organizar condições 
para ampliar a jornada de tra-
balho a distância; 

• c) denir novos horários 
de trabalho ou diferentes tur-
nos para reduzir a presença 
dentro dos ambientes da em-
presa e o congestionamento 
no transporte público; 

• d) proporcionar o imedia-
to afastamento dos trabalha-
dores que apresentarem sinto-
mas gripais, reduzindo o risco 
de contágio dos demais; 

• e f) observar as restrições 
temporárias especícas esta-
belecidas pelas autoridades 
sanitárias.

• § 1º Os cidadãos diagnos-
ticados com síndrome gripal 
ou COVID-19, nos termos da 
parte nal da alínea "e" do 
inciso I deste artigo, deverão 
seguir as seguintes medidas: 

• III - saída do domicílio 
somente deve ocorrer para 
ns de reavaliação médica; 

• I - permanência em quar-
to individual, inclusive nos 
momentos de refeição, higie-
ne pessoal e descanso; 

• II - uso de máscara, quan-
do for necessário sair do quar-
to; 

• VI - limpeza e desinfec-
ção das superfícies frequente-
mente tocadas, como mesas 
de cabeceira, cama e outros 
móveis do quarto do paciente 
diariamente com desinfetante 
doméstico comum.

• V - vedação do comparti-
lhamento de objetos de uso 
comum como pratos e talhe-
res; e 

• IV - vedação ao recebi-
mento de visitas por 14 (qua-
torze) dias; 

• § 2º As medidas de isola-
mento individual previstas no 
§ 1º deverão ser estendidas 
aos demais familiares caso 
não seja possível aplicar estas 
medidas apenas ao caso com 
diagnóstico de síndrome gri-
pal ou COVID-19”.

Acordo com
Assembleia vai
gerar economia
de R$ 6 milhões
para o ES

Por Karina Borgo

Segundo o acordo, a re-
dução do repasse dos duo-
décimos será efetivada na 
mesma proporção da varia-
ção real negativa entre os 
valores arrecadados de 
ICMS, IPVA, FPE, royalti-
es e participações especiais 
de petróleo, de abril a no-
vembro do exercício de 
2020, em relação ao mes-
mo período de 2019, ante-
riormente à incidência de 
descontos de qualquer natu-
reza, cando a redução 
limitada a 4%.

O acordo foi motivado 
pela “necessidade de ur-
gente concentração e dire-
cionamento de recursos 
nanceiros para o custeio 
de insumos, equipamentos 
e estruturas que permitam 
dar o adequado atendimen-
to e tratamento à parcela da 
população atingida pela 
disseminação da Covid-
19”.

Os repasses são relati-
vos aos duodécimos pagos 
entre maio e dezembro des-
te ano, no valor mensal de 
R$ 18.762.652,58. A parti-
cipação do Legislativo no 
orçamento anual do Estado 
p a r a  2 0 2 0  é  d e  R $ 
225.151.831. Se o contin-
genciamento chegar a 4%, 
o repasse mensal sofrerá 
u m a  q u e d a  d e  R $ 
750.506,10, gerando uma 
economia total de R$ 
6.004.048,80 para os co-
fres do Executivo.

VITÓRIA – O acordo 
rmado entre a Assembleia 
Legislativa (Ales) e o Po-
der Executivo para contin-
genciamento de até 4% dos 
repasses nanceiros pre-
vistos na Lei Orçamentária 
A n u a l  d e  2 0 2 0  ( L e i 
11.096/2020) foi publica-
do no Diário Ocial do 
Estado.

Os efeitos nanceiros do 

acordo referentes à parcela 
de duodécimo paga em 
maio de 2020 serão aplica-
dos conjuntamente ao des-
conto do mês de junho de 
2020. Caso se verique 
que o valor real da receita 
arrecadada acumulada de 
ICMS, IPVA, FPE, royalti-
es e participações especiais 
de petróleo supere a receita 
arrecadada acumulada no 
mesmo período de 2019, o 
montante não repassado 
será recomposto, de forma 
proporcional ao excesso 
vericado e às reduções 
efetivadas.

O ato levou em conside-
ração a interrupção das ati-
vidades presenciais para 
suspender as emissões de 
novas ordens de forneci-
mento e serviços, relativas 
à execução de contratos 
administrativos entre a 
Assembleia e prestadores 
de serviços. Também sus-
pendeu obras que não te-
nham sido iniciadas ou cu-
jos serviços não tenham 
sido contratados, bem co-
mo as não essenciais à ma-
nutenção predial.

O acordo prevê ainda a 
adoção de medidas de con-
tingenciamento de despe-
sas que se zerem necessá-
rias para preservação do 
equilíbrio scal e das con-
tas públicas do Legislativo 
estadual.

CORTE DE GASTOS
Em face da crise gerada 

pela pandemia do novo 
coronavírus, a Ales foi o 
primeiro Poder a executar 
cortes e contenção de des-
pesas. No dia 8 de abril, foi 
publicado o Ato 2.844, da 
Mesa Diretora, com uma 
série de medidas visando a 
redução e contingencia-
mento de gastos, traduzi-
dos em uma economia de 
R$ 8 milhões para a Casa.

Os repasses são relativos aos duodécimos pagos en-
tre maio e dezembro deste ano, no valor mensal de 
R$ 18.762.652,58. 
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NOSSO FUTURO
Planeta Terra, janeiro 

de 2020. Instala-se no seio 
da humanidade pavorosa 
pandemia. Eis que, em 
meio às trevas de um mo-
mento difícil, surgiu um 
instigante questionamento 
do Papa Francisco: “das 
grandes provações da hu-
manidade nós saímos me-
lhores ou piores. Pergun-
to-vos: como querem sair 
disso?”

A pergunta procede sob 
todo e qualquer aspecto. 
Mas tratemos aqui de ape-
nas um deles, qual aquele 
relativo à administração 
pública. Será ela crucial 
para uma rápida recupera-
ção da economia e preven-
ção de horrores futuros.

Sabemos todos que 
uma de suas maiores pra-
gas responde pelo nome 
de “corrupção”. Trata-se 
de delito praticado por 
pessoas em posição de 
mando. Em tese detento-
ras de razoável esclareci-
mento.

É quando começa a es-
candalizar o número e a 
intensidade das denúncias 
envolvendo a área da saú-
de pública - e isto pela hu-
manidade afora. Trata-se 
de um momento de crise 
humanitária. De sofri-
mento para toda a humani-
dade. E nem assim as de-
núncias arrefeceram - mui-
to pelo contrário, aliás.

A amplitude do que tem 
sido denunciado choca, 
indo desde a aquisição 
fraudulenta de medica-
mentos e equipamentos 
médicos até a contratação 
de serviços de saúde que 

A reexão seguinte, 
não menos relevante: de 
onde estas pessoas estari-
am retirando tamanha au-
dácia? Tão grande certeza 
de impunidade? Onde te-
ríamos falhado, enquanto 
sociedade? Enquanto ins-
tituições? Será que chega-
do o momento de discutir-
mos, sem paixões ou hipo-
crisia, as bases dos meca-
nismos de prevenção e 
combate à corrupção?

jamais seriam prestados. 
Choca pela crueldade que 
retrata.

Se estas denúncias fo-
rem verdadeiras e apenas 
delas restar a impunidade 
passa a ser preocupante o 
futuro da humanidade. 
Será que sairemos mesmo 
piores desta crise? 

Desviar recursos de um 
povo sofrido já é algo re-
pulsivo. Mas cometer tal 
crime em momento no 
qual caixões são empilha-
dos em valas comuns é 
algo que carece de deni-
ção.

Mas vá lá que seja! Ima-
ginemos que “tudo dê em 
nada”. Que nada seja apu-
rado. Que eventuais cul-
pados quem impunes - 
assim como aqueles que, 
direta ou indiretamente, 
contribuíram para tal im-
punidade. Sim, imagine-
mos este cenário - sob o 
qual co a recordar os 
sempre brilhantes ser-
mões de Padre Ayrola. De 
um deles extraí sábio aler-
ta, que aqui dedico aos 
maus: “as coisas da vida 
passam, e passam muito 
depressa”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

Com a suspensão das visitas nas unidades prisionais como medida de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-
19), a Secretaria da Justiça (Sejus) tem buscado alternativas para manter o contato de internos com seus familia-
res. As ações de aproximação são realizadas de diversas formas, seja por envio e recebimento de cartas por e-
mail, ligações assistidas e até com trocas de mensagens pelo WhatsApp.

As ligações assistidas são as formas mais usuais realizadas nas unidades, mas a Sejus tem estudado a possibili-
dade de implantação da televisita, ligação por vídeo, como alternativa de interação a ser implementada de forma 
padronizada em todo o sistema. Para isso, questões técnicas e estruturais são analisadas. A Secretaria também 
está em constante diálogo com representantes da Comissão de Mães de Detentos do Espírito Santo. O objetivo é 
sanar dúvidas, bem como receber propostas e aprimorar medidas de interação.

Novos credenciamentos de familiares continuam sendo efetivados eletronicamente nos canais de atendimento 
por WhatsApp (27 – 99257-4718) e e-mails das unidades prisionais (https://sejus.es.gov.br/unidades-
prisionais).  A família que ainda não é cadastrada pode entrar em contato com esses canais para enviar os docu-
mentos necessários ao credenciamento. A análise da documentação é realizada em 30 dias.

Com visitas suspensas, Sejus promove interações para manutenção do vínculo familiar de internos

Os contatos são realizados de acordo com os recursos disponíveis em cada unidade prisional e somente para os 
familiares credenciados. A subsecretária de Ressocialização da Sejus, Roberta Ferraz, explica que toda a ação é 
acompanhada por servidores do sistema prisional. “A Sejus tem se empenhado ao máximo para minimizar os 
impactos do distanciamento social recorrendo a estratégias de aproximações remotas entre internos e seus fami-
liares. Nesse sentido, as unidades prisionais têm fornecido notícias e informações aos entes queridos dos inter-
nos como forma de amenizar a ansiedade e a saudade que esse isolamento tem causado. Cabe ressaltar que todos 
os contatos são acompanhados por servidores do setor Psicossocial e técnicos das unidades”, arma.

P.C.J.S., interna do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), diz que as ligações assistidas têm ajudado a 
suprir a saudade da família. “Com as ligações assistidas temos falado com nossa família todos os meses, já que 
não podemos ter as visitas presenciais devido à pandemia.  É um momento reconfortante. Não podemos ver, 
mas sabemos que nossa família está sendo abraçada com esse contato, mantemos o vínculo e temos notícias de-
les lá fora”.

Atividade religiosa
Assim como alternativas para manutenção do vínculo familiar, a assistência religiosa nas unidades tem sido 
mantida em novo formato, com apresentação de cartas e vídeos enviados pelas entidades religiosas e até, em 
alguns casos, com mensagens transmitidas em programas de rádio e TV montados nas unidades prisionais de 
Linhares (Centro de Detenção e Ressocialização) e Barra de São Francisco (Penitenciária Regional).

A MP foi publicada em 8 
de abril e autoriza os traba-
lhadores a sacarem até R$ 
1.045 das suas contas no Fun-
do. Pelos cálculos da equipe 
econômica, até R$ 36,2 mi-
lhões podem ser liberados a 
aproximadamente 60,8 mi-
lhões de trabalhadores. Por 
isso, a medida provisória 
também determina que ob-
tenção do dinheiro começa 
em 15 de junho, mas poderá 
ser estendida até 31 de de-
zembro deste ano, “confor-
me cronograma de atendi-
mento, critérios e forma esta-
belecidos pela Caixa Econô-
mica Federal”.

O banco estatal é o opera-
dor do FGTS e, nas últimas 
movimentações como essa, 
estabeleceu calendários es-
calonados, de acordo com o 
mês de nascimento do traba-
lhador, para os saques. O 
sequenciamento tenta evitar 
a formação de las e aglo-
merações nas agências e ga-

BRASÍLIA – Logo que 
percebeu o impacto econô-
mico do novo coronavírus, o 
Ministério da Economia 
anunciou que mais uma roda-
da de saques do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço seria liberada para aju-
dar os brasileiros que perde-
ram renda na pandemia. E a 
hora de ter acesso a esses 
recursos, enm, está che-
gando. Segundo a Medida 
Provisória (MP) 946, o sa-
que emergencial do FGTS 
deve começar na próxima 
segunda-feira (15/6). O pro-
blema é que, até agora, o go-
verno ainda não detalhou 
como serão feitas essas reti-
radas.

SAQUE DE ATÉ R$ 1.045 DAS DO FGTS
COMEÇA NA SEGUNDA-FEIRA (15)

Saque de até R$ 1.045 das do FGTS começa na segun-
da-feira (15).

rantir que não faltará dinhei-
ro no banco para esses traba-
lhadores. A apenas três dias 
do início dos saques, contu-
do, a Caixa ainda não esta-
beleceu como será esse esca-
lonamento desta vez.

Logo que saiu a MP 946, 
o banco pediu um tempo 
para apresentar o calendário 
de saques, pois estava en-
volvido na organização do 
auxílio emergencial. Porém, 
mesmo depois que conse-
guiu colocar o pagamento 
dos R$ 600 em ordem, o ban-
co não apresentou mais in-
formações sobre o FGTS. 
Questionado pelo Correio, 
na semana passada, o presi-
dente da Caixa, Pedro Gui-
marães, só adiantou que, 
para evitar tumulto nas agên-
cias, as retiradas do Fundo 
seguirão os mesmos moldes 
do pagamento da segunda 
parcela do auxílio emergen-
cial. Ou seja: serão libera-
dos, primeiramente, em uma 
conta digital da Caixa, que 
pode ser movimentada ex-

clusivamente pelo aplicati-
vo Caixa Tem; só depois po-
derão ser sacados em espé-
cie ou transferidos para con-
tas de outros bancos.

QUEM RECEBE
Mas a Caixa ainda não 

informou se todos os traba-
lhadores vão receber o di-
nheiro em conta já nesta se-
gunda-feira, nem explicou 
como as pessoas devem aces-
sar suas novas contas digita-
is. Cerca de 20 milhões de 
brasileiros que têm direito 
ao saque do FGTS não têm 
conta em banco nenhum e, 
por isso, podem ter dicul-
dade em usar o aplicativo, 
segundo a instituição. Por 
isso, os questionamentos 
não param entre aqueles tra-
balhadores que estão pas-
sando por diculdades -
nanceiras, e contam com 
esse dinheiro para regulari-
zar a vida nanceira em 
alguma medida.

Questionado sobre o as-
sunto, ontem, o Ministério 

Até chegar a data de pôr a 
mão no dinheiro, os traba-
lhadores devem ter que aces-
sar os R$ 1.045 do FGTS 
apenas pelo Caixa Tem. Mas 
o banco garante que o apli-
cativo é fácil de ser entendi-
do e permite que se pague 
contas e faça compras sem 
pagamento de tarifa por uti-
lização.

O Correio apurou que é 
possível que os depósitos, 
de fato, comecem na segun-
da-feira, mas pelas contas 
digitais da Caixa. E é prová-
vel que o banco só permita o 
saque em espécie em mea-
dos de julho. Isso porque, 
entre os dias 18 e 30 deste 
mês, vai fazer o pagamento 
do Bolsa Família, que por si 
só já leva muita gente às 
agências.

da Economia reforçou que a 
questão agora é com a Cai-
xa, que admitiu que esse “ca-
lendário ainda está em de-
nição”. O banco armou que 
“não há data conrmada 
para divulgação ou mais in-
formações sobre sua opera-
cionalização”.

Depois disso, ainda deve 
ser liberado o saque do auxí-
lio emergencial para os tra-
balhadores que não são do 
Bolsa Família. E, como nes-
se momento de pandemia, a 
ordem é evitar aglomera-
ções, sobretudo em locais 
fechados como as agências 
bancárias. Assim, há a possi-
bilidade de que o saque em 
espécie do FGTS que para 
depois disso. Ainda assim, 
deve ser escalonado para 
evitar que os 60,8 milhões de 
trabalhadores se dirijam de 
uma única vez às agências.

VITÓRIA – A quarente-
na entrou em seu terceiro 
mês no Espírito Santo sem 
prazo para acabar. Quem faz 
tratamento de câncer tem se 
desdobrado em cuidados 
com higiene e distanciamen-
to social para seguir com 
suas sessões com o máximo 
de segurança. Mas dados 
divulgados pelo governo do 
Estado mostram que a taxa 
de isolamento vem caindo 
nas últimas semanas, tendo 
chegado a 44,6%, quando o 
ideal é acima de 50%. Isso 
signica que há mais gente 
circulando nas ruas e se ex-
pondo ao contágio da Co-
vid-19.

Pessoas que lutam contra 
tumores podem ter a imuni-
dade reduzida durante o tra-
tamento oncológico, por 
isso o distanciamento ajuda 
a evitar que elas tenham con-
tato com quem está gripado 
ou com outros tipos de doen-
ça que possam ser transmiti-

PESSOAS COM CÂNCER NÃO DEVEM RELAXAR
ISOLAMENTO E CUIDADOS COM HIGIENE

O radio-oncologista Per-
sio Freitas, alerta que não é o 
momento de relaxar as medi-
das de isolamento social, 
muito menos com os cuida-
dos com a higiene. “Pacien-
tes de câncer precisam sair 
de casa para fazerem seus 
tratamentos e medidas como 
lavar bem as mãos, usar más-
cara e álcool gel, evitar aglo-
merações, além de manter o 
distanciamento, principal-
mente de pessoas com sinto-
mas gripais, são fundamen-
tais para que todo esse pro-
cesso seja realizado com o 
máximo de segurança possí-
vel”, arma o especialista.

O câncer é a segunda do-
ença que mais mata no Espí-
rito Santo, com 1.489 óbitos 
registrados de janeiro a 
abril, atrás apenas das doen-
ças cardiovasculares, com 
2.131 mortes, segundo a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(Sesa).

das, como o coronavírus.

PRESSÃO 
PSICOLÓGICA

Com três meses de medi-
das restritivas de circulação, 
há quem arme que já não 
aguenta mais car dentro de 
casa. Já outras pessoas, com 
medo do coronavírus, dei-
xam de ir às sessões de radio-
terapia e quimioterapia.

“Estamos passando por 
um momento de muita pres-
são psicológica nesta pande-
mia, mas o câncer pode ser 

ainda mais perigoso que a 
Covid-19 se não receber os 
devidos cuidados. Muita gen-
te tem adiado ou interrompi-
do o tratamento e isso pode 
agravar ainda mais a doença. 
Por isso é necessário não rela-
xar com os cuidados porque 
são eles que ajudarão o paci-
ente a sair de casa com con-
ança para lutar contra o tu-
mor. Em caso de dúvida, con-
verse com seu médico assis-
tente”, destaca Persio Freitas.
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

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

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

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

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

COMUNICADO
R C R DOS SANTOS MARMOMARIA, torna público que requereu da SEMMA, através do pro-
cesso nº 008172/2020,licença de regularização ambiental, para atividade  de atividade 
de Marmoraria - parelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, 
ardósia e outras pedras no Município de São Mateus – ES.
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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


