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O painel da Johns Hop-
kins mostra, no momento da 
reportagem, que o Brasil 
contabiliza 660.469 pacien-
tes recuperados, enquanto 
os Estados Unidos somam 
656.161. A Rússia está em 
terceiro lugar e registra 
374.557 pessoas que foram 
contaminadas, mas não apre-
sentam mais sintomas da 
doença.

Lançado em 22 de janeiro 
de 2020, o painel dinâmico 
mantido pela universidade 
recebe dados médicos de 
todos os 188 países signatá-
rios da Organização Mundi-
al da Saúde (OMS) e de vári-
os centros secundários de 
atendimento médico.

Os números são atualiza-
dos constantemente. "A dis-
ponibilidade de dados epi-
demiológicos precisos e ro-
bustos em uma epidemia é 
um guia importante para 
decisões sobre saúde públi-
ca. O arquivamento consis-

SÃO PAULO – O Brasil 
ultrapassou os Estados Uni-
dos e se tornou o país com 
maior número de pessoas 
recuperadas de covid-19 no 
mundo, informa a Universi-
dade Johns Hopkins, que 
tem monitorado a pandemia 
do novo coronavírus em par-
ceria com órgãos equivalen-
tes ao Ministério da Saúde 
em todos os países. 

BRASIL ASSUME PRIMEIRO LUGAR EM
NÚMERO DE RECUPERADOS DE COVID-19

O painel da Johns Hopkins mostra, no momento da reportagem, que o Brasil contabiliza 
660.469 pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos somam 656.161. 

tente de informações é im-
portante para entender a 
transmissibilidade, o risco 
de alastramento geográco, 
as rotas de transmissão e os 
fatores de risco", arma o 
artigo cientíco que explica 
o funcionamento da ferra-
menta, publicado na revista 
médico-cientíca britânica 
The Lancet.

CONTAMINAÇÕES
O mapa mostra também 

que São Paulo é o segundo 
estado mais afetado do mun-
do, com 238.822 casos con-

rmados de covid-19. Em 
primeiro lugar, aparece é 
Nova York, que tem 390.415 
pessoas contaminadas com 
a doença.

De acordo com o levan-
tamento da Johns Hopkins e 
a evolução do novo corona-
vírus, o mundo deve ultra-
passar a marca de 10 mi-
lhões de casos conrmados 
nos próximos dias. O núme-
ro de mortes também cresce 
no mesmo r i tmo, com 
484.155 registradas até o 
momento em decorrência 
de complicações geradas 

TESTAGEM

por covid-19.

Os Estados Unidos lide-
ram em número de testa-
gens. Segundo o painel de 
dados da universidade nor-
te-americana, mais de 28,5 
milhões de testes já foram 
realizados. O estado da Cali-
fórnia é o primeiro, com 3,6 
milhões de pessoas já testa-
das. Nova York, o estado 
com maior número de casos 
de covid-19 no mundo, ca 
em segundo lugar, com 3,5 
milhões de testes realizados.

VITÓRIA – Mais de 40% 
das indústrias do Espírito 
Santo armam já ter demiti-
do funcionários em razão da 
crise econômica gerada pela 
pandemia do coronavírus, 
enquanto outras 19% delas 

MAIS DE 40% DAS INDÚSTRIAS DO ES JÁ
DEMITIRIAM FUNCIONÁRIOS DURANTE A PANDEMIA

preveem ter que fazer demis-
sões no futuro.

Este é o resultado aponta-
do pela Pesquisa de Opinião 
Empresarial Covid-19, da 
Federação das Indústrias do 
Espírito Santo (Findes).

Realizado entre os dias 3 e 
15 de junho, o estudo consul-
tou um total de 383 indústri-
as capixabas de setores como 
extrativo, transformação, 
construção civil, informação 
e comunicação, comércio, 
reparação de veículos, trans-
portes e armazenagem.

Para além das demissões, 
as indústrias revelam ter di-
minuído a produção: Três a 
cada quatro delas relataram o 
problema, que tem como 
consequência a queda do 
faturamento. No setor extra-
tivista, a baixa da receita che-
gou a 80%.

Em função deste cenário, 
uma em cada três empresas 
do ramo industrial adotou 
também a redução do salá-
rio e da jornada de trabalho 

de seus funcionários. Tais 
medidas são tomadas a par-
tir do dispositivo do gover-
no federal que permite a re-
dução de proporcional do 
salário e da carga horária de 
trabalho ou a suspensão dos 
contratos trabalhistas por 
dois meses.

“A pandemia sem dúvida 
é um enorme desao, mas 
sabemos que ela vai passar. A 
questão é que o país já não 
vinha bem antes da pande-
mia. Desde 2015 até o mo-
mento o PIB (Produto Inter-
no Bruto) do Brasil decres-
ceu perto de 4%, enquanto o 
mundo cresceu 15% e os paí-
ses emergentes cresceram 
perto 25%”, avaliou a presi-
dente eleita da Findes, Crist-
hine Samorini.

Pedidos de
seguro-desemprego
sobem 35% em
junho, diz Ministério
da Economia

BRASÍLIA – Os pedi-
d o s  d e  s e g u r o -
desemprego de trabalha-
dores com carteira assina-
da subiram 35% na prime-
ira quinzena de junho em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.

O levantamento foi di-
vulgado pela Secretaria de 
Trabalho do Ministério da 
Economia e considera os 
atendimentos presenciais 
- nas unidades do Sistema 
Nacional de Emprego ( 
Sine ) e das Superinten-
dências Regionais do Tra-
balho - e os requerimentos 
virtuais.  

NÚMERO 
ACUMULADO

Apesar da alta em ju-
nho, os pedidos de seguro-
desemprego cresceram 
em ritmo menor no acu-
mulado do ano, tendo so-
mado 3.648.762 de 2 jane-
iro a 15 de junho de 2020. 
O total representa aumen-
to de 14,2% em relação ao 
acumulado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
3.194.122.

No acumulado do ano, 
52,2% dos requerimentos 
de seguro-desemprego 
(1.903.921) foram pedi-
dos pela internet, pelo por-
tal gov.br e pelo aplicativo 
da carteira de trabalho digi-
tal ; 47,8% dos benefícios 
(1.744.841) foram pedi-
dos presencialmente. No 
mesmo período do ano 

Na primeira metade do 
mês, 351.315 benefícios 
de seguro-desemprego 
foram requeridos, contra 
260.228 pedidos registra-
dos no mesmo período do 
ano passado. Ao todo, 
71,4% dos benefícios fo-
ram pedidos pela internet 
no mês passado, contra 
apenas 0,7% no mesmo 
período de 2019.

passado, 98,5% dos re-
querimentos (3.147.751) 
tinham sido pedidos nos 
postos do Sine e nas supe-
rintendências regionais e 
apenas 1,5% (46.371) ti-
nha sido solicitado pela 
internet.

Embora os requerimen-
tos possam ser feitos de 
forma 100% digital e sem 
espera para a concessão do 
benefício, o Ministério da 
Economia informou que os 
dados indicam que muitos 
trabalhadores continuam 
aguardando a reabertura 
dos postos do Sine , admi-
nistrados pelos estados e 
pelos municípios, para da-
rem entrada nos pedidos.

PERFIL
Em relação ao perl dos 

requerentes do seguro-
desemprego na primeira 
quinzena de junho , a maio-
ria é masculina (60,2%). A 
faixa etária com maior 
número de solicitantes 
está entre 30 e 39 anos 
(32%) e, quanto à escola-
ridade, 60,4% têm ensino 
médio completo .

Em relação aos setores 
econômicos, serviços re-
presentou 41,7% dos re-
querimentos, seguido por 
comércio (25,3%), indús-
tria (19,3%) e construção 
(9,8%).

Os estados com o maior 
número de pedidos foram 
São Paulo (109.278), Mi-
nas Gerais (37.130) e Rio 
de Janeiro (28.507) e os 
que tiveram maior propor-
ção de requerimentos via 
web foram Acre (98,1%), 
Amapá (95,2%) e Alagoas 
(92,2%).

O empregado demitido 
ou que pediu demissão 
tem até 120 dias depois da 
baixa na carteira de traba-
lho para dar entrada no 
seguro-desemprego .

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Pedidos de seguro-desemprego sobem 35% em ju-
nho, diz Ministério da Economia.
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SÃO MATEUS – O muni-
cípio está passando pelo pior 
momento da pandemia. O 
mês de junho está sendo de 
apreensão pelas autoridades 
já que neste mês foram conta-
bilizados mais de.320 casos 
da doença.

Na tarde desta sexta-feira 
(26), a Vigilância Municipal de 
Saúde divulgou mais um bole-
tim epidemiológico e conr-
mou mais 9 novos casos da do-
ença.

São Mateus chegou a 564 
casos de coronavírus conrma-
dos nesta sexta-feira. Ao todo, 

SÓ CRESCE: SÃO MATEUS
TEM 564 CASOS DE COVID-19

o Município tem 2.654 casos 
noticados, destes 771 foram 
descartados, 975 são suspeitos 
em investigação, 344 foram 
encerrados, 289 foram curados 
e há 15 óbitos.

Dos casos suspeitos, 952 
estão em isolamento domiciliar 
e 23 em tratamento hospitalar.

COVID-19 AVANÇA E SÃO 
MATEUS TEM 564 CASOS 

E 15 ÓBITOS
O mês de junho está batendo 

todos os recordes de casos de 
covid-19 no município de São 
Mateus. Desde o início do mês 

até sexta-feira (26) foram 329 
novos casos da doença e 12 
óbitos em todo território mate-
ense.

A taxa de isolamento médio 
na Cidade é de 45,24%. Os índi-
ces mais altos são registrados 
nos nais de semana, no último 
domingo (21) alcançou 50,29 
%

São Mateus chegou a 564 

Na tarde desta sexta-feira foi 
divulgado mais um Boletim da 
Vigilância Epidemiológica da 
Vigilância Municipal de São 
Mateus e foi registrado mais 9 
novos casos.

Dos casos suspeitos, 952 
estão em isolamento domiciliar 
e 23 em tratamento hospitalar.

A taxa de letalidade é de 
2,66%. Guriri está na liderança 
como o Bairro de mais pessoas 
infectadas com 136, seguido do 
Sernamby com 44 e Boa vista 
com 28.

casos de coronavírus conrma-
dos nesta sexta-feira. Ao todo, 
o Município tem 2.654 casos 
noticados, destes 771 foram 
descartados, 975 são suspeitos 
em investigação, 344 foram 
encerrados, 289 foram curados 
e há 15 óbitos.

O licenciamento coincide 
com a aprovação, pelo Con-
gresso Nacional, do novo mar-
co regulatório do saneamento 
básico no Brasil. O presidente 
da Petrocity, José Roberto 
Barbosa da Silva, comemorou 
esse passo dado e disse que até 
o nal do ano a empresa já 
começa as primeiras obras de 
infraestrutura terrestre para o 
complexo a ser construído no 
balneário de Urussuquara. 

SÃO MATEUS – Mais um 
passo foi dado para o início 
das obras de infraestrutura do 
Centro Portuário de São Mate-
us, a ser construído pela Pe-
trocity Portos S.A. no distrito 
de Barra Nova, no litoral Sul 
do município, próximo aos 
limites com Linhares. A Pre-
feitura emitiu as licenças pro-
visórias para a construção das 
Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETE) e de Água 
(ETA), que vão servir ao com-
plexo empresarial e adminis-
trativo do empreendimento. 

A licença prévia emitida 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente tem prazo de 
validade de 720 dias, a contar 
de 22 de junho último, quando 
foi emitida. As obras serão 
realizadas pela Auditec, em-
presa capixaba, e pelo Grupo 
BTO, do interior de São Pau-
lo, especializado em engenha-
ria, soluções e serviços e que 
tem como um de seus carros-
chefe a empresa Semco. 

A Petrocity Geração de 

Outra parte importante da 
infraestrutura está em fase de 
licenciamento: as três usinas 
de geração de energia, que 
implicarão em investimentos 
de 1,2 bilhão de dólares (o 
equivalente a R$ 5 bilhões) 
num prazo de 5 a 7 anos, se-
gundo estimativa do empresá-
rio Ronaldo Badin, diretor da 
Petrocity Geração de Energia, 
empresa criada para tocar essa 
parte do empreendimento, 
utilizando expertise acumula-
da por obras similares em vári-
os lugares do Brasil e em dife-
rentes regiões do mundo.

CIDADE DA ENERGIA

PETROCITY: LIBERADAS LICENÇAS
PARA ETE E ETA EM URUSSUQUARA

Energia Ltda tem composição 
societária da Badin Energia 
(75%) e a Petrocity Portos 
(25%) e, para a construção da 
termoelétrica, buscará uma 
matriz energética de grande 
porte, com o gás chegando por 
gasoduto ou navio. A previsão 
é da construção de duas outras 
usinas geradoras de energia 
fotovoltaica, uma de 200 mW, 
que custará em torno de USS 
200 milhões (cerca de R$ 860 
milhões), e outra de 5 mW ao 
custo de US$ 5 milhões (R$ 
20,6 milhões). 

De acordo com Badin, as 
usinas serão construídas medi-
ante a demanda da estrutura 
do porto e da retroárea, garan-
tindo o fornecimento de ener-
gia para todos os empreende-
dores. A primeira delas será a 
fotovoltaica de 5 Mw, cuja 
licença para instalação o em-
presário está esperando que 
seja liberada pela Prefeitura 
de São Mateus ainda este ano.  

A principal obra será uma 
termoelétrica de 1,8 gW, que, 
entretanto, estará vinculada à 
realização do lei lão em 
2020/21 para que possa se 
conectar ao grid de distribui-
ção do Sistema Integrado Na-
cional. Atualmente, o Brasil 
tem 140 gW instalados, dos 
quais 40% a 60% estão sendo 
consumidos. A margem de 
excedente é para garantir a 
frequência. “O Brasil é um 
dos poucos países do mundo 
onde não se tem grandes osci-
lações na frequência de ener-
gia”, explicou Badin.

Essa usina servirá para aten-

Em meio a oito outros con-
tratos assinados, sendo quatro 
aditivos para áreas já existen-
t e s / a m p l i a ç ã o  d e 
área/reticação de perl de 
carga, e outros quatro para 
novas áreas, Tarciso destacou 
exatamente o projeto da Pe-
trocity.

der aos primeiros empreendi-
mentos que vão chegar antes 
mesmo do início das obras do 
porto, segundo o presidente 
da Petrocity, José Roberto 
Barbosa da Silva.

A Cidade da Energia ocu-
pará uma área de 200 mil me-
tros quadrados e a usina foto-
voltaica de 200 Mw tomará 
outros 250 hectares para ins-
talação das placas de captação 
de energia solar para conver-
são em elétrica. “O que as in-
dústrias precisarem em ter-
mos de energia nós teremos 
condições de fornecer”, asse-
gura Ronaldo Badin.

AUTORIZAÇÃO
Em maio último, o Gover-

no Federal assinou com a Pe-
trocity Portos o contrato para 
instalação do CPSM. O minis-
tro Tarciso Gomes de Freitas, 
da Infraestrutura, conheceu 
detalhes do projeto antes da 
solenidade de assinatura, feita 
em sessão virtual.

“Trata-se de um terminal 
importante, pois vai possibi-
litar uma oferta maior de ser-
viços e uma redução no custo 
logístico na região. O termi-
nal será abastecido por car-
gas de diferentes estados, 
como Rio de Janeiro e Bahia. 

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

Já é o 31º contrato assinado 
no Ministério da Infraestru-
tura desde janeiro de 2019, 
seguindo a nossa linha de 
viabilizar o investimento 
privado no setor de transpor-
tes”, ressaltou o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas.

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

Com isso, o futuro Centro 
Portuário de São Mateus pas-
sa a fazer parte do mapa dos 
terminais portuários brasilei-
ros autorizados pelo Governo 
Federal e terá também uma 
base da Marinha do Brasil, 
conforme anúncio há alguns 
meses, quando ociais de alta 
patente da Armada estiveram 
no Estado em audiência com o 
governador Renato Casagran-
de (PSB) para anunciar o pro-
jeto.

Na comparação com os 
números divulgados nesta 
quinta-feira (25), o aumento é 
de 17 mortes e 1.246 novos 

VITÓRIA – Na compara-
ção com os números divulga-
dos nesta quinta-feira (25), o 
aumento é de 17 mortes e 
1.246 novos casos da doença. 
Até o momento, 24.660 pes-
soas estão curadas e 98.468 
testes foram feitos.

O Espírito Santo registrou, 
até esta sexta-feira (26), 1.507 
mortes por Covid-19. O núme-
ro de casos conrmados 
chegou a 41.652. Os dados 
foram divulgados na platafor-
ma Painel Covid-19, do Go-
verno do Estado.

ES passa de 1,5 mil
mortes e tem mais
de 41 mil casos
de Covid-19

casos da doença. Até o mo-
mento, 24.660 pessoas estão 
curadas e 98.468 testes foram 
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 paciente, 
enquanto a divulgação para o 
público externo ocorre ape-
nas no dia que sai o resultado 
positivo para a doença.

O sistema usado pelo Espí-
rito Santo para atualizar os 
números também contabiliza 
pacientes residentes em ou-
tros estados que zeram a 
testagem em cidades capixa-
bas.

MPES firma Pacto
pela Vida com a
população capixaba

VITÓRIA – Dando voz à 
pluralidade capixaba, o Minis-
tério Público do Estado do Espí-
rito Santo (MPES) rmou com 
a sociedade um “Pacto pela 
Vida”, para o engajamento dos 
cidadãos no combate e preven-
ção à Covid-19. Em uma au-
diência pública virtual, realiza-
da na sexta-feira (26/06), lide-
ranças comunitárias, religiosas 
e políticas, formadores de opi-
nião, representantes de associ-
ações, de organizações sociais 
e de diferentes segmentos da 
sociedade, participaram da 
mobilização capitaneada pelo 
MPES. O encontro online foi 
aberto pela procuradora-geral 
de Justiça, Luciana Andrade.

“Com base nos debates e 
questionamentos, o MPES 
adotará providências em rela-
ção aos órgãos de Estado, muni-
cípios, empresas e pessoas, 
caso seja necessário, e encami-
nhará as propostas e sugestões 
da população e de lideranças 
sociais aos poderes públicos”, 
explicou Luciana Andrade. 
Cerca de 3 mil pessoas presti-
giaram a audiência online, com 
aproximadamente mil mani-
festações cadastradas.

As informações colhidas 
durante a audiência públicas 
serão sistematizadas e permiti-
rão ao MPES apresentar notas 
públicas em relação aos temas 
relacionados à pandemia. Os 
questionamentos da população 
serão encaminhados às Promo-

“Diante do aumento do nú-
mero de casos conrmados de 
pessoas contaminadas no Espí-
rito Santo e o crescimento do 
índice de ocupação de leitos 
hospitalares, a audiência públi-
ca virtual quer ouvir a opinião 
de todos, entender as deman-
das, preocupações e necessida-
des para traçar as próximas 
ações de enfrentamento à pan-
demia. Precisamos manter o 
isolamento para proteger quem 
a gente ama. Precisamos traba-
lhar na prevenção da contami-
nação pela doença. Ter um lei-
to hoje de UTI não é certeza de 
sair do hospital com vida. Con-
clamamos à sociedade para 
que se manifeste e pactue em 
defesa da vida”, ressaltou.

“Estamos em uma fase cres-
cente da pandemia no Brasil. 
Tomamos algumas medidas 
aqui junto à sociedade capixa-
ba, na área da saúde pública. 
Abrimos quase 1.400 leitos de 
UTI e de enfermaria. Não fal-
tou leito de UTI para nenhum 
capixaba. Chegamos no máxi-
mo de 88% de ocupação dos 
leitos de UTI. Conseguimos 
estar um passo à frente da pan-
demia. Investimos nos hospita-
is próprios do Estado e nos 
lantrópicos, o que nos deixa 
um legado no pós-pandemia. 
Mas a pandemia nos alcança de 
uma forma muito trágica, por-
que, como disse a doutora Luci-
ana, nem todo mundo que vai a 
um hospital consegue salvar a 
sua vida. É preciso que se com-
preenda isso. O que salva vida 
mesmo é o isolamento, o dis-
tanciamento, o uso de máscara, 
cuidados básicos necessários”, 
disse Casagrande.

torias de Justiça, aos órgãos e 
instituições ociais competen-
tes, para que possam ser anali-
sadas e respondidas. Os pro-
motores de Justiça também 
devem realizar audiências pú-
blicas virtuais nos municípios, 
com as lideranças e ouvindo a 
população local. O objetivo 
principal é fazer valer os decre-
tos e portarias publicadas pelo 
Governo estadual e Secretaria 
de Estado de Saúde (Sesa).

Após a abertura do evento, 
Luciana Andrade passou a pala-
vra para o governador Renato 
Casagrande, que agradeceu a 
oportunidade de dialogar com a 
sociedade capixaba. “Parabeni-
zo o Ministério Público por 
promover esse pacto social. 
Estamos vivendo uma situação 
de enfrentamento a uma pande-
mia que nós nunca imaginamos 
que teríamos. Passamos a sentir 
no Brasil o peso dessa doença a 
partir de março. A partir daí, 
montamos a sala de situação, o 
centro de controle, elaboramos 
um plano de convivência com a 
pandemia. E traçamos duas 
prioridades: salvar vidas e aten-
der às pessoas mais vulneráve-
is”, disse o governador.

DIÁLOGO

A Prefeitura emitiu as licenças provisórias para a construção das Estações de Tratamen-
to de Esgoto (ETE) e de Água (ETA).
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Em São Mateus, ES, dos 14 mil contribuintes, apenas 12 mil mateenses já prestaram as contas com o sco.
O prazo para entrega das declarações de Imposto de Renda encerra na próxima terça, dia 30.

IR 2020: este é o último nal de semana para os mateenses declararem

Isso signica que 2,8 mil contribuintes ainda não enviaram seus rendimentos e documentos comprobatórios e eles têm até às 
23h59min do dia 30 de junho.

Prazo de entrega IR 2020

Esse ano, devido à pandemia, o prazo para declarar Imposto de Renda mudou para 30 de junho, um acontecimento bem raro 
e que deu uma folga para muitos brasileiros que tiveram que adaptar suas rotinas de repente.

Considerando que tradicionalmente o prazo para entrega nal é em 30 de abril, esse alargamento de dois meses ajudou mui-
tos cidadãos a declararem com eciência e com todos os documentos necessários.

Vale lembrar que, por causa do coronavírus, muitos bancos e instituições nanceiras fecharam, impossibilitando a retirada 
de documentos obrigatórios para prestação de contas.

Portanto, se você faz parte dos cidadãos de São Mateus que ainda não declararam, é bom correr e fazer o quanto antes, uma 
vez que historicamente esses dias nais são de congestionamento no site da Receita Federal.

Além do mais, quem não entrega no prazo denido corre riscos de sofrer algumas penalidades.

Penalidades pela não entrega do IRPF

O contribuinte que não entregar o Imposto de Renda na data estipulada pode ter que pagar multa, que tem valor inicial em 
R$ 165,74 e pode chegar a até 20% do valor do imposto devido.

Além disso, é possível que o CPF seja suspenso, o que acarretaria numa série de problemas, desde a impossibilidade de abrir 
contas e pedir empréstimos até a impossibilidade de emitir passaporte e até mesmo car sem receber a aposentadoria.

As penalidades mais severas podem chegar a uma investigação de crime de sonegação scal.

Quem é obrigado a entregar a declaração

Se você se encaixar em algumas das hipóteses listadas abaixo, certamente você precisa agilizar o que ainda falta para car 
em dia com esse dever.

Aqueles que preferirem não pagar pelo serviço, podem fazer o download do programa ocial, no site da Receita Federal, e ir 
preenchendo por conta própria.

A consulta da restituição é realizada no portal do e-CAC e os contribuintes que tiverem direito, encontrarão a mensagem 
"Em Fila de Restituição" no status do seu cadastro. Isso se o contribuinte já não recebeu, pois os lotes começaram a ser pagos 
em 29 de maio e o próximo pagamento acontece no mesmo dia do prazo nal, ou seja, 30 de junho.

• até o último dia do ano a ser declarado, tinha posses somando mais de R$ 300 mil;

• optou pela isenção de IR na venda de um imóvel residencial para comprar outro, se as duas transações ocorreram 
dentro de, no máximo, 180 dias;

• alcançou receita bruta acima de R$ 142.798,50 em atividades rurais;

É obrigado a declarar quem:

A importância da entrega da declaração o quanto antes e dentro do prazo é também para conseguir uma boa posição na or-
dem de pagamento dos lotes da restituição, realizada pelo governo.

A ordem de pagamentos é por prioridades, e começa com os idosos com mais de 80 anos, depois os de 60, portadores de do-
enças graves e pessoas cuja maior fonte de renda seja proveniente do magistério. Os outros lotes são pagos por ordem de en-
trega de declaração.

Como fazer a declaração do Imposto de Renda

Há, ainda, a possibilidade de declarar com a Leoa, a plataforma autorizada que também não cobra nada para enviar a decla-
ração, mas que, diferentemente do software do governo, faz tudo com a ajuda de uma assistente virtual, ou seja, facilitando 
todo o processo, que dura cerca de 25 minutos.

• passou a morar no Brasil em qualquer mês do ano passado.

É possível contratar um contador, que já possui experiência e saberá tudo que precisa, até porque os melhores contadores 
sabem indicar as melhores opções para cada cliente, individualmente, de acordo com suas necessidades.

Quanto de restituição os moradores de São Mateus vão receber?

• recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000;
• recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

Realizar a entrega da declaração é bem fácil, ainda mais que os contribuintes contam com algumas opções para tal.

• teve, em qualquer mês do ano passado, ganho de capital na venda de bens ou realizou operações na Bolsa de Valo-
res;

A liberação dos lotes do Imposto de Renda 2020, portanto, que começou em 29 de maio, respeitará a seguinte ordem de paga-
mentos:

• 3º lote: 31 de julho de 2020;
• 4º lote: 31 de agosto de 2020; e
• 5º lote: 30 de setembro de 2020.
Infelizmente, não dá para saber em qual das datas cada contribuinte receberá o seu valor, que é depositado na conta corrente 
indicada no momento da declaração. O valor ca disponibilizado por até um ano para sacar e é atualizado com base na taxa 
Selic.

• 2º lote: 30 de junho de 2020;

Somente em São Mateus, R$ 10 milhões serão devolvidos aos contribuintes e, aqueles que ainda não receberam e que não 
querem esperar até o último lote, o que pode demorar cerca de três meses, antecipar a restituição, através de ntechs como a 
Leoa ou dos seus bancos de preferência, é uma opção para receber o valor mais rápido.

• Metodologia de Distribui-
ção das Cestas de Alimenta-
ção;
• Demais documentações 
referentes a distribuição das 
cestas de alimentação aos 
alunos da rede pública e aos 

• Valores discriminados e 
totais dos recursos utilizados 
na aquisição das cestas;

Conforme o requerimen-
to, o prefeito Daniel Santana 
deverá encaminhar ao Legis-
lativo as seguintes solicita-
ções:

SÃO MATEUS – O Ple-
nário da Câmara Municipal 
de São Mateus aprovou o 
Requerimento nº 022/2020, 
solicitando que o Chefe do 
Poder Executivo envie à Ca-
sa de Leis a prestação de con-
tas das cestas de alimentação 
distribuídas pela prefeitura 
através da Secretaria Muni-
cipal de Educação aos alunos 
da rede pública municipal de 
ensino e da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
aos demais munícipes de São 
Mateus, durante o período de 
pandemia.

De autoria do vereador 
Jorginho Cabeção, presiden-
te da Câmara, a proposição 
foi assinada também pelos 
vereadores AjalÍrio Caldeira, 
Carlos Alberto, Jaciara Tei-
xeira e Jozail do Bombeiro.

• Quantidade de alimentos 
distribuídos aos alunos da 
Rede Pública em cada esco-
la, bem como quantas cestas 
básicas foram devolvidas e 
qual o destino;
• Quantidade de alimentos 
distribuídos aos munícipes;
• Contrato com a(s) empre-
sa(s) que forneceram os itens 
contidos nas cestas;

PANDEMIA: VEREADORES SOLICITAM À
PREFEITURA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

“Sabemos das diculda-
des enfrentadas por grande 
parte da população local e 
que a prefeitura tem recebido 
incentivos nanceiros em 
forma de Convênios e Re-
passes advindos do Governo 
Federal e Estadual. Quere-
mos ver estes recursos sendo 
bem aplicados, principal-
mente na promoção de assis-
tência social e saúde no nos-
so município”, disse o verea-
dor.

 Em rito de urgência ur-
gentíssima, os parlamentares 
aprovaram o Projeto de Lei 
010/2020, encaminhado à 
Casa pelo Poder Executivo, 
que altera o anexo I da Lei 

Para justicar seu pedido, 
Jorginho Cabeção declarou 
que as ações do Poder Exe-
cutivo Municipal no enfren-
tamento à COVID-19 e seus 
efeitos são extremamente 
importantes para a popula-
ção, sobretudo os mais ca-
rentes e os que passam por 
diculdades nanceiras. O 
autor da proposição destacou 
que cabe ao Poder Legislati-
vo a função de scalizar, no 
sentido de garantir que todos 
os direitos dos cidadãos e os 
deveres dos gestores públi-
cos com vistas aos princípios 
da moralidade, eciência, 
legalidade e principalmente 
o da publicidade dos atos do 
Poder Público sejam cumpri-
dos devidamente.

munícipes, que forem neces-
sários à plena compreensão, 
pelo Poder Legislativo, das 
ações efetuadas.

 ALTERAÇÃO NA 
LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL

Municipal nº 1638/2017 – 
que institui o Licenciamento 
Ambiental,  a avaliação de 
impactos ambientais, o ca-
dastro ambiental das ativida-
des potencial ou efetivamen-
te poluidoras e/ou degrada-
doras e as normas do poder 
de Polícia Administrativa, 
em conformidade com a Polí-
tica Municipal de Meio 
Ambiente, nos termos da lei 
nº 637, de 23/07/2007- Códi-
go Municipal do Meio Ambi-
ente do Município de São 
Mateus, e dá outras provi-
dências.

Com a alteração, aumen-
tará o poder de scalização 
da prefeitura sobre os lotea-
mentos predominantemente 
residenciais ou destinados a 
unidades habitacionais popu-
lares.

JUSTIFICATIVA
Na mensagem de justi-

cativa para solicitar a mu-
dança na Lei, o prefeito Dani-
el Santana considerou que o 
Município de São Mateus, 

através da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente se 
encontra apto a realizar li-
cenciamento ambiental de 
atividades de impacto local 
que estão descritas na Reso-
lução Consema n° 02/2016; 
que a atividade de loteamen-
to predominantemente resi-
dencial ou para unidades ha-
bitacionais populares possui 
um porte limite para licenci-
amento no Município descri-
to na Lei Municipal nº 
1.638/2017; que o lEMA - 
Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos delegou em 19/03/2020 
competência para o Municí-
pio de São Mateus realizar o 
licenciamento ambiental de 
todos os portes da atividade 
de Loteamento predominan-
temente residencial ou para 
unidades habitacionais popu-
lares; que a Lei Municipal n° 
1.638/2017 prevê a cobrança 
de taxa de licenciamento am-
biental para empreendimen-
tos no porte agora autorizado 
pelo lEMA

De autoria do vereador Jorginho Cabeção, presidente 
da Câmara, a proposição foi assinada também pelos 
vereadores AjalÍrio Caldeira, Carlos Alberto, Jaciara 
Teixeira e Jozail do Bombeiro.

BRASÍLIA – Foi divul-
gado nesta sexta-feira (26), 
em coletiva realizada pelo 
presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guima-
rães,  o detalhamento do ca-
lendário da terceira parcela 
do Auxílio Emergencial . O 
cronograma começa nesta 
sexta para os beneciários 
do Bolsa Família e no sába-
do (27) para os demais, se-
guindo até setembro.

Segundo Pedro Guima-
rães, 121,3 milhões de brasi-
leiros adultos recebem al-
gum benefício do governo 
federal, entre Auxílio Emer-
gencial, Benefício Emer-
gencial e Saque Emergenci-
al FGTS. De acordo com o 

8 A CADA 10 BRASILEIROS ADULTOS
RECEBEM ALGUM BENEFÍCIO DO GOVERNO

Instituto Brasileiro de Geo-
graa e Estatística (IBGE), 
o Brasil tem cerca de 160 
milhões de Brasileiros adul-
tos. A proporção de bene-

Segundo a Caixa, para 
esta nova parcela, foram pro-
cessados pela Dataprev 

ciários, então, é de 8 a cada 
10 brasileiros adultos. 

106,3 milhões de cadastros. 
Destes, 64,1 milhões foram 
considerados elegíveis - 
19,2 milhões correspondem 
a beneciários do Bolsa 
Família, 10,5 milhões do 
Cadastro Único e 34,4 mi-
lhões de trabalhadores que 
se inscreveram por meio do 
site e do aplicativo do pro-
grama.

Foram considerados ine-
legíveis 42,2 milhões de ca-
dastros, entre eles 19,9 mi-
lhões feitos através do site 
ou do aplicativo do progra-
ma.

Outros 1,3 milhão de ca-
dastros seguem em reanáli-
se, e 1,8 milhão ainda aguar-
dam a primeira análise.

ANUNCIE NO FA NOTÍCIAS: 27 99900-2100

A ação policial foi em 
cumprimento do mandado 
de prisão expedido pela 
juíza de Barra de São Fran-
cisco Roberta Holanda de 
Almeida e denominada 
“Bloody Revenge”, Vin-
gança Sangrenta.

S Ã O  M AT E U S  – 
Uma ação conjunta reali-
zada por policiais civis 
de Barra de São Francis-
co e do 13º Batalhão da 
Polícia Militar de São 
Mateus resultou na pri-
são de dois foragidos da 
Justiça, que estavam es-
condidos no Bairro Vila 
Nova. Com a prisão tam-
bém foi apreendido um 
revólver e munições.

Acusados de
homicídios são
presos no Vila Nova

O trabalho envolveu 
ainda o Serviço de Inteli-
gência da Polícia Militar 
de São Mateus e policiais 
da Força Tática, levando-
se em consideração que o 
bairro Vila Nova é um dos 
pontos do tráco de dro-
gas do município com in-
uência de tracantes de 
outros redutos e até da 
Grande Vitória. 

Os detidos estavam na 
Rua Paraguai e foram iden-
ticados pelas iniciais 
J.V.M.B, de 22 anos e 
D.M.B., de 19 anos. Com 
eles foi apreendido um 
revólver Taurus calibre 38 
e munições do mesmo cali-
bre.

Endividamento
das famílias
brasileiras fica
estável em 46,2%
em abril, diz BC

BRASÍLIA – O endivi-
damento das famílias com 
o sistema nanceiro no 
Brasil cou estável em 
abril, em 46,2%, o mesmo 
patamar de março, divul-
gou nesta sexta-feira (26) 
o Banco Central (BC). 
Descontadas as dívidas 
imobiliárias, o endivida-
mento foi de 27,2% no 
mês, taxa que havia sido 
de 27,3% em março.

O cálculo divulgado 
pelo BC nesta sexta consi-
dera todas as dívidas e divi-
de pela renda dentro do 
período de 12 meses, além 
de incorporar dados da 
Pesquisa Nacional de 
Amostragem Domiciliar 
(Pnad) contínua e da Pes-
quisa Mensal de Emprego 
(PME), ambas feitas pelo 
IBGE. 

Os números, referentes 
ao mês de abril, mostram o 
quadro do primeiro mês 

HABITAÇÃO 

que sofreu por completo 
os efeitos da pandemia do 
novo coronavírus (Sars-
Cov-2). O BC diz que o 
comprometimento da ren-
da das famílias com o Sis-
tema Financeiro Nacional 
(SFN) caiu de março para 
abril, passando de 21,1% a 
20,9%. Sem os emprésti-
mos imobiliários, a parce-
la comprometida da renda 
passou de 18,6% para 
18,5%. 

As operações de crédito 
direcionadas para habita-
ção para pessoas físicas 
cresceram 1,0% em maio 
na comparação com abril, 
totalizando R$ 660,082 
bilhões, também mostrou 
o Banco Central. Dentro 
do período de 12 meses, o 
crédito para habitação pa-
ra pessoas físicas registra 
alta de 8,1%.



No mesmo dia em que 
ocorreu o incêndio que viti-
mou os gêmeos, a mãe das 
crianças foi ouvida pela Polí-
cia Civil. Após o depoimen-
to, ela foi autuada e encami-
nhada para o presídio.

INVESTIGAÇÃO

SÃO MATEUS – A in-
vestigação sobre o incêndio 
que terminou com a morte 
dos irmãos gêmeos Gabriel 
de Jesus Silva e Ayla de Je-
sus Silva, de 2 anos, ocorrida 
no dia 14 de maio continua 
sendo apurada pela Justiça. 
A mãe das crianças, Márcia 
de Jesus da Silva, de 22 anos, 
chegou a ser presa por aban-
dono de incapaz, mas foi sol-
ta no dia seguinte e responde 
ao processo em liberdade.

De acordo com a Polícia 
Civil, o inquérito foi conclu-
ído e encaminhado ao Minis-
tério Público do Espírito San-
to (MPES) no dia 21 de ma-
io. O pedido do delegado é 
pelo indiciamento de Márcia 
pelo crime de abandono de 
incapaz com resultado de 

Os gêmeos morreram em 
um incêndio na casa onde 
moravam no bairro Aroeira, 
em São Mateus, na Região 
Norte do Estado. Segundo 
informações da ocorrência, a 
mãe das crianças teria saído 
da residência e esquecido o 
fogão ligado com as chamas 
acesas, conforme informou o 
Corpo de Bombeiros na oca-
sião.

As crianças de 2 anos, 
Gabriel de Jesus Silva e 
Ayla de Jesus Silva, mor-
reram em um incêndio 
na casa onde moravam 
no bairro Aroeira, em 
São Mateus. Resultado 
de perícia do caso ainda 
não saiu.

A tragédia ocorreu no dia 14 de maio e continua sendo apurada pela Justiça.

Logo após a morte das 
crianças no incêndio que 
destruiu a casa onde mora-
vam, várias perguntas sobre 
o que de fato aconteceu na-
quele dia surgiram. Para ex-
plicar o que pode ter provo-
cado as chamas e como os 
gêmeos morreram, foi soli-
citada uma perícia no imó-
vel.

 Segundo a nota, os laudos 
pericial e cadavérico ainda 
estão sendo confeccionados 
e serão encaminhados ao MP 
assim que forem concluídos.

A perícia realizada pelo 
Corpo de Bombeiros foi fei-
ta no dia seguinte ao incên-
dio, em 15 de maio. O objeti-
vo dos trabalhos é traçar uma 
linha para entender as causas 
que resultaram na morte dos 
irmãos.

morte.

O pedido de indiciamento 
de Márcia de Jesus, feito 
pela Polícia Civil, foi anali-
sado por promotores do Mi-
nistério Público do Espírito 
Santo (MPES), que apresen-
taram denúncia à Justiça no 
dia 26 de maio e foi incluída 
no processo que tramita na 
3ª Vara Criminal de São Ma-
teus. A reportagem procurou 
o Ministério Público para 
saber detalhes do que base-
ou a denúncia apresentada e 
o que pedem os promotores 
do caso. No entanto, ainda 
não obtivemos retorno.

A Secretaria de Segurança 
Pública do Espírito Santo 
(Sesp), informou que “o lau-
do pericial ainda não foi na-
lizado pelo Corpo de Bom-
beiros. A previsão é de con-
clusão em até duas sema-
nas”.

O superintendente esta-
dual de Saúde da Região 
Norte, Edilson Morais, in-
forma que o atendimento foi 
ampliado com a contratuali-
zação de leitos no Hospital 
Geral de Linhares (20 de 
UTI) e Hospital Rio Doce, 
também de Linhares, com 
mais oito leitos de UTI, além 
d Hospital Meridional de 
São Mateus (20 de UTI e 15 

SÃO MATEUS – As 
ações da Secretaria da Saú-
de (Sesa) para promover a 
assistência aos pacientes 
contaminados pelo novo 
Coronavírus (Covid-19) 
contemplam todas as re-
giões do Espírito Santo. Na 
região Norte, o Hospital 
Roberto Arnizaut Silvares 
(HRAS) foi denido como 
referência para tratamento 
de pacientes com a oferta de 
30 leitos de UTI e 26 leitos 
de enfermaria. Em outra 
unidade do Estado, o Hospi-
tal Estadual Dr. Alceu Mel-
gaço, em Barra de São Fran-
cisco, 18 leitos estão sendo 
preparados.

de enfermaria).Com a estra-
tégia de ampliação de leitos, 
a Região Norte conta, até 
esta quinta-feira (25), com 
119 leitos disponibilizados 
exclusivamente para trata-
mento de pacientes com a 
Covid-19.

“O plano de ampliação 
de leitos tem se mostrado 
eciente e garantido o 
atendimento aos pacientes 
que necessitam de interna-
ção; a opção de investi-

O Hospital Roberto Sil-
vares continua sendo a refe-
rência para o atendimento 
de urgência e emergência 
da região, com serviços de 
ortopedia e neurocirurgia, 

mento na rede hospitalar 
própria permite um legado 
para a região, uma vez que 
os investimentos irão per-
manecer nos hospitais que 
continuarão prestando aten-
dimento à população”, ar-
mou Morais.

bem como urgências em 
pediatria.

O reposicionamento da 
Atenção Primária à Saúde 
(APS) no enfrentamento à 
pandemia é outro destaque 
na região e abrange o moni-
toramento dos 14 municípi-
os quanto às estratégias de 
saúde da família, fortalecen-
do a busca ativa para identi-
car, isolar e monitorar os 
casos suspeitos a partir da 
implantação do guia orienta-
dor para enfrentamento da 
pandemia na rede de atenção 
à saúde. “É um esforço im-
portante para melhorar o 
monitoramento dos casos e 
colaborar nas estratégias de 
contenção do avanço da do-
ença”, reforçou o superin-
tendente.

ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE

A Sesa também liberou a 
contratação de quase 200 
prossionais para os hospi-
tais da região Norte para re-
forçar a linha de frente de 
combate a Covid-19.

O Hospital Roberto Silvares continua sendo a referência pa-
ra o atendimento de urgência e emergência da região.

SÃO MATEUS – Em 
mais uma ação para conter 
o avanço do Coronavírus, 
a Prefeitura de São Mateus 
está levando barreiras sani-
tárias para várias regiões 
do Município. Começa 
nesta quarta-feira (24) pe-
lo Bairro Santo Antônio, 
seguindo nos próximos 
dias para outros bairros 
periféricos, regiões de San-
ta Maria, Nova Lima e Qui-
lômetros, passando por 
Guriri, Barra Nova e Urus-
suquara.  

A ação, que contará com 
o apoio de prossionais da 
Saúde, do Corpo de Bom-
beiros, Guarda Municipal e 
Policia Militar, conta com 
orientações, distribuição 
de máscaras, higienização 
com álcool em gel e aferi-
ção de temperatura. Com a 
pandemia do Coronavírus 
todo cuidado é importante. 
A prevenção com a higie-
nização, uso de máscaras e 
distanciamento são essen-
ciais para diminuir os ca-
sos de contaminação.

CONFIRA O CRONOGRAMA
SANTO ANTÔNIO - 25 e 26/06 (já aconteceu)
FORNO VELHO (COHAB) - 29 e 30/06
CENTRO (IGREJA VELHA) - 01 a 03/07
SERNAMBY / MORADA DO RIBEIRÃO - 04/07
FORNO VELHO (EM FRENTE AO FÓRUM) - 06 a 08/07
KM 41 - 09 a 11/07
SANTA MARIA - 13 a 15/07
NOVA LIMA - 16 a 18/07
M 35 - 20 a 22/07
GURIRI – CENTRO - 23 a 25/07
PEDRA DÁGUA - 27 a 29/07
BARRA NOVA NORTE - 31/07
URUSSUQUARA - 01/08
LITORÂNEO / VILLAGE - 03 a 05/08

Bandidos da quadrilha
“Tropa do Tio Patinhas”
são presos

S Ã O  M AT E U S  – 
Apontada pela Polícia co-
mo uma das mais perigo-
sas quadrilhas em ativida-
de no Estado com rami-
cações no Norte e no Sul, 
alto denominada de “Tro-
pa do Tio Patinhas”, inte-
grantes do grupo foram 
presos depois de uma per-
seguição que contou com 
a participação de quatro 
guarnições da PM.

Durante a perseguição 
aos bandidos bateram pro-
positadamente com o car-
ro em que se encontravam 
em uma das viaturas do 
13º Batalhão. O choque 
foi frontal e, com isso, eles 
acabaram detidos.  

A quadrilha é apontada 
como responsável pelo 
tráco de drogas, roubo de 
carros e homicídios em 
todo o Estado e em sua 
localização desta vez, foi 
no rastreamento de um 
carro roubado em assalto a 
uma mulher no balneário 
de Marataízes, no sul.

O que chama mais a 
atenção das autoridades 
policiais é que os bandidos 
têm no máximo 21 anos – 
outros três detidos são do-
is de 18 e outro de 17 anos 
– que usavam uma casa no 
Bairro Ayrton Sena para se 
esconder. No local, foram 
apreendidos drogas e simu-
lacro de pistola.     

A localização dos ban-
didos foi possível a partir 
de uma comunicação anô-
nima à Central da PM indi-
cando que os bandidos 
estavam em um veículo 
Hyundai HB20 1.0 Con-
fort de cor branca placa 
PPE-92816 e haviam en-
trado na garagem de uma 
casa a rua 12 no Bairro 
Ayrton Sena.

A informação era de 
que o bando, conhecido 
em todo o Norte como 
“Tropa do Tio Patinhas” 
estaria fortemente arma-
do. Foi aí que a primeira 
guarnição pediu reforço 
da Força Tática.

Percebendo que haviam 
sido descobertos com o 
cerco entre as ruas 9 e 12 
os bandidos fugiram até 
bater de frente com uma 
das viaturas a RP-4405. 
Depois da primeira prisão 
de três dos suspeitos, os 
policiais foram até a casa 
de um outro no mesmo 
bairro, efetuando sua pri-
são.

Todos os detidos foram 
encaminhados para a Dele-
gacia da Polícia Civil que 
agora tenta esclarecer o 
envolvimento deles em 
assassinatos, tráco de 
drogas e roubo de carros 
no Norte do Espírito San-
to, especialmente São Ma-
teus.
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UMA INTEGRAÇÃO
Pensemos no Brasil 

pós-pandemia. Depende-
rá ele - e de forma vital - 
de algo denominado “e-
ciência”. Comecemos pe-
los tributos. Há os munici-
pais, os estaduais e os fede-
rais. A burocracia que os 
envolve é assassina quan-
to à produtividade das em-
presas. Que tal falarmos 
apenas de “tributos brasi-
leiros”? Da busca por uma 
brutal simplicação do 
atual sistema?

Há os processos judici-
ais. Eles podem ser, igual-
mente, municipais, esta-
duais ou federais. Surgin-
do uma dúvida sobre sua 
natureza cria-se um outro 
processo, denominado 
“Conito de Competên-
cia”, só para decidir este 
problema - por vezes após 
longos anos de custosa 
tramitação. Perdoando o 
trocadilho infame mas 
necessário, será que não 
teríamos competência 
para falarmos em “proces-
sos brasileiros” e simpli-
car tudo isto?

Pense agora nas políci-
as. Elas podem ser muni-
cipais, estaduais (várias) e 
federais (várias). Quase 
não se falam. O prejuízo, 
imenso, ca com a popu-
lação. Seria pedir demais 
a criação de um mecanis-
mo de integração?

De forma análoga há as 
scalizações - municipa-
is, estaduais e federais. 
Também não se falam. 
Quase não compartilham 
dados. Quem ganha com 

isso? Os infratores, e so-
mente eles. Por que não 
falarmos em uma “scali-
zação brasileira” para ns 
de transparência e infor-
mações?

Há a rede de transportes 
- municipal, estadual e 
federal. Cada qual geren-
ciada por pesadas estrutu-
ras - que pouco dialogam, 
com imensos prejuízos 
para o país. Talvez seja a 
hora de pensarmos em 
“transportes brasileiros”.

E assim porque as solu-
ções esbarrarão nos cul-
pados de sempre - os de-
fensores do “meu poder”, 
seja lá o que for isso. Estas 
pessoas, com uma sanha 
burocrática e classicató-
ria que remonta ao tempo 
das cavernas, sabotarão 
toda e qualquer iniciativa 
neste sentido.

Mas não custa sonhar! 
Sonhar com o dia em que 
o Brasil nalmente estará 
integrado… ao Brasil!

Será assim, de exemplo 
em exemplo, que conclui-
remos ser impossível um 
aumento dos níveis de e-
ciência enquanto não pro-
movida uma efetiva e real 
integração da administra-
ção pública. Pense em 
quantas maravilhas seri-
am proporcionadas à eco-
nomia através de uma tão 
simples quanto lógica uni-
cação de políticas e 
ações. Com o comparti-
lhamento de informações. 
No entanto, acredito que 
deixarei este mundo sem 
ver sequer um passo con-
creto neste sentido.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

Segundo o governador, os 
protocolos continuam sendo 
avaliados para uma possível 
retomada das aulas presen-
ciais, mas ainda não há de-

VITÓRIA – Em entrevis-
ta coletiva o governador do 
Estado Renato Casagrande e 
o secretário de Educação 
Vitor de Ângelo informaram 
que a partir do dia 01 de ju-
lho as atividades oferecidas 
no Programa Escolar, via 
aplicativo, internet e TV, vão 
passar a valer como carga 
horária do ano letivo dos es-
tudantes da Rede Estadual.

Com a pandemia do coro-
navírus, alunos capixabas já 
estão há mais de três meses 
com aulas presenciais sus-
pensas, completando em 
julho, 100 dias de suspensão 
das atividades nas escolas.

AULAS ONLINE DA REDE ESTADUAL
COMEÇARÃO A VALER COMO CARGA
HORÁRIA LETIVA EM JULHO

Durante entrevista coletiva, o governador do ES ga-
rantiu que as aulas presenciais continuam suspensas 
nas escolas por pelo menos mais um mês.

VITÓRIA – O ano de 
2020 está sendo diferente 
em relação aos casos de den-
gue em todo o Espírito San-
to. Neste primeiro semestre, 
foram noticados 39.827 
casos da doença. Isso repre-
senta 16.437 noticações a 
menos em relação ao mesmo 
período de 2019, quando 
foram registrados 56.264 
casos. Os dados são do últi-
mo boletim epidemiológico 
divulgado, nesta quinta-
feira (25), pela Secretaria da 
Saúde (Sesa). 

De acordo com o chefe do 
Núcleo Especial de Vigilân-
cia Ambiental, Roberto La-
perriere Júnior, um dos fato-
res que inuencia nesse 
resultado é a diminuição da 
temperatura, que tende a 
cair ainda mais durante o 
inverno. Nesse período, 

nição de data. Isso só será 
possível, quando os dados 
da Saúde e os prossionais 
orientarem a segurança do 
retorno das atividades. 

Casagrande garantiu que 
julho continuará sem aulas 
presenciais em todo o siste-
ma de educação, por conta 
do crescimento dos casos de 

covid-19 no Estado.

De acordo com o secretá-
rio de educação a ferramenta 
do Programa Escolar permi-
te que a equipe de professo-
res e pedagogos consigam 
acompanhar o desenvolvi-
mento dos estudantes. Vitor 
adiantou que em julho serão 
feitas avaliações online com 
os alunos para aferir o que já 
foi aprendido durante esses 
meses de programa. 

AVALIAÇÕES

A princípio, segundo Vi-
tor, as provas serão feitas 
com os alunos que têm con-
dições tecnológicas de reali-
zar as atividades. O estudan-
te que não tiver acesso pode-
rá fazer depois, quando as 
aulas presenciais forem reto-
madas nas escolas.

CASOS DE DENGUE DIMINUEM NO ES
além da redução da circula-
ção doAedes aegypti (trans-
missor da dengue, zika e chi-
kungunya), as pessoas tam-
bém utilizam roupas que 
cobrem mais o corpo, can-
do menos expostas às pica-
das do vetor. 

Segundo ele, a diminui-
ção dos casos também é ob-
servada no diagrama de con-

“As arboviroses são mul-
tifatoriais. Mas, um fator 
que inuencia na queda de 
casos é a temperatura. Este 
ano, percebemos que o cli-
ma está mais ameno, com o 
frio chegando mais cedo do 
que no ano passado. Dessa 
forma, o vetor ca menos 
ativo e o cidadão passa a uti-
lizar roupas mais cobertas, 
estando menos exposto ao 
mosquito”, disse Laperriere 
Júnior. 

trole, um instrumento epide-
miológico que é utilizado 
para compreender a dinâmi-
ca da doença e traçar o seu 
prognóstico. Ainda de acor-
do com o especialista, é im-
portante que os cuidados 

para evitar a proliferação do 
Aedes aegypti continuem 
sendo intensicados. “Isso 
para que não haja aumento 
dos casos a partir de setem-
bro, quando inicia o período 
sazonal da dengue”, explica.

Neste primeiro semestre, foram notificados 39.827 
casos da doença. Isso representa 16.437 notificações a 
menos em relação ao mesmo período de 2019.
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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

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA
STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

NOVO FOX ROCK RIO 

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

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

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

2015/16 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

COMUNICADO
ADELAIR NICO, torna público que Obteve do SEMMA através do Processo Municipal n° 09187/2020 
a Licença Ambiental de Operação n° 17/2020 para atividade aterro de resíduos sólidos e rejeitos 
oriundos de atividades de construção civil - classe A - até o volume máximo de 10.000 m³, localizado 
as margens da Rua da Liberdade, Sítio Tio Veio, Zona Rural, município de SÃO MATEUS- ES.



www.fanoticias.com.br8 Sábado, 27 de junho de 2020

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


