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Quarentena no ES para
combater avanço da

Covid-19 vai até dia 31
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O “Dia de
São José”

mais triste de
Águia Branca

O Governo do Estado
anunciou, na terça-feira (16),
a adoção de novas medidas
restritivas visando o enfren-
tamento ao novo Coronaví-
rus (Covid-19) no Espírito
Santo. Até o próximo dia 31,
fica suspenso o funciona-
mento de quaisquer serviços
e atividades, à exceção dos
considerados essenciais –
previstos nas Medidas Res-
tritivas em Favor da Vida. As
medidas anunciadas pelo go-
vernador Renato Casagran-
de são válidas para todo o ter-
ritório capixaba. Página 04.

Estado anuncia
R$ 1,8 bilhão em medidas

socioeconômicas para
enfrentamento à Covid-19

No “Dia de São José” Águia Branca não pode realizar
celebrações em homenagem ao “Santo Padroeiro” do município
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Covid-19: Mais três mortes
em Águia Branca nesta semana

Após decretos municipal e estadual, Águia Branca se
esforça para manter o isolamento e distaciamento social

O município de Águia
Branca chegou à marca de
201 casos ativos do novo
coranavírus na terça-feira
(16/03). Na quarta (17)
eram 200 e na quinta-fei-
ra (18) o número caiu para
194. O Boletim Epidemio-
lógico Covid-19 da Secreta-
ria Municipal de Saúde de
ontem (19) aponta mais
uma queda no quantitati-
vo com 184. Embora o nú-
mero tenha caído, trata-se
de uma situação muito pre-
ocupante a se considerar a
população da cidade que é
de aproximadamente 10
mil habitantes. Nem no
início da pandemia os nú-
meros eram tão elevados.

MORTES
Outro fato que impres-

siona e assusta é o número
de mortes que aconteceram
nas últimas três semanas:
foram 8. Somente nesta,
mais três vítimas fatais não
resistiram à doença até 6ª
feira (19): no domingo (14)
um homem de 63 anos de
idade, que residia no centro
da cidade e que deu entrada

no Hospital São Bernardo,
em Colatina no dia 06 de fe-
vereiro passado, lutou pela
vida por 36 dias, mas não
resistiu às complicações da
doença. Na quarta-feira
(17), outro homem com 71
anos, residente na comuni-
dade Berlim que dera entra-
da no Hospital Dr. Alceu Mel-
gaço Filho em Barra de São
Francisco no dia 08/03
também não aguentou aos
agravos na saúde pela doen-
ça. Também um homem de

71 anos, morador do distrito
de Águas Claras que foi in-
ternado em Barra de São
Francisco e no dia 16/02
transferido para o Hospital
Geral de Linhares (HGL) foi
a óbito ontem (19). Com es-
sas perdas, o total de mortes
chegou a 23 (Veja boletim de
ontem abaixo).

Ainda é preocupante
o número de pessoas con-
taminadas que estão pre-
cisando de internação hos-
pitalar e até mesmo com

necessidades de UTI’s e in-
tubação.

CONSCIENTIZAÇÃO
O sentimento de medo

pelo enorme avanço dos
malefícios da Covid-19 e
após a quarentena deter-
minada pelo Governo do
Espírito Santo e, ainda pe-
los decretos municipais
com o objetivo de conter a
disseminação da doença,
parece que fez os aguia-
branquenses a se consci-
entizarem um pouco mais

sobre a importância de
cada um fazer a sua parte.

Já é possível perceber
um leve esforço de modo
geral na população no sen-
tido de se prevenir do con-
tágio. O aumento no uso de
máscaras e a higienização
das mãos, bem como o iso-
lamento e distanciamento
tem aumentado no municí-
pio, mesmo que ainda de
forma bem discreta. Os co-
merciantes, em quase
100%, cumprem as nor-

mas estabelecidas.
Outro sentimento

também tem sido notado
em Águia Branca princi-
palmente nas redes sociais:
o de “fé e esperança”. Cen-
tenas de orações por cren-
tes de várias denominações
religiosas são publicadas
pelas vidas dos doentes.

Espera-se com muito
fervor que dias melhores
possam vir após o término
da quarentena no próximo
dia 31 de março.

Quarentena: Águia Branca publica decreto
em conformidade com o Governo do Estado

A Prefeitura de
Águia Branca divul-

gou na quinta-feira (18/03), o Decreto
Municipal nº 9.288/2021 que dispõe so-
bre medidas qualificadas extraordinári-
as pelo prazo de 14 dias para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública
decorrente da pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19).

REDAÇÃO ON As normas contidas no documento que
foi elaborado em conformidade com as re-
gras da quarentena estabelecida pelo Go-
verno do Espírito Santo têm vigência até o
próximo dia 31/03.

O Decreto nº 9.288/2021 na íntegra pode
ser acessado no site da Prefeitura Municipal
www.prefeituradeaguiabranca.org.br ou no
site www.noticiarioweb.com.br.
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São José e o Menino Jesus (Imagem Ilustrativa)

O “Dia de São José” mais
triste de Águia Branca

Justamente quando se
comemora os “150 anos da
Proclamação de São José”
como “Guardião Universal
da Igreja Católica”, os agui-
abranquenses que tem o
santo como padroeiro não
puderam celebrar ontem
(19/03), o “Dia de São José”.

No ano passado as ce-
lebrações já foram bastan-
te limitadas por causa da
pandemia do novo corona-
vírus. Neste ano, na 54ª Fes-
ta do Padroeiro, infelizmen-
te, pelo mesmo motivo não
foi possível sequer uma
manifestação de louvor ao
Santo Padroeiro.

Os católicos sentiram

falta da alvorada, da carre-
ata, dos leilões, do almoço de
confraternização, do “show
de calouros”, das procissões
e celebrações. Encontrar
com os irmãos na fé das 41
comunidades também não
foi possível. Participar da
missa e ouvir a homilia do
bispo D. Paulo Bosi Dal´Bó
não deu. Escutar o hino tra-
dicional em louvor ao san-
to protetor passou em
branco. Sem contar que a
tradicional corrida Rústica
de São José pelo segundo
ano consecutivel não pode
acontecer. O sentimento foi
de muita tristeza.

Somente pelas redes
sociais, São José foi home-
nageado.

REFLEXÃO
A Tradição Cristã

sempre teve uma especial
atenção à importância do
“Sim” de Maria, mas nem
sempre reconheceu com a
mesma consciência a im-
portância do “Sim” de José,
o carpinteiro de Nazaré, a
quem Maria estava prome-
tida em casamento. Foi
crucial a aceitação de José
para que o plano da Salva-
ção de Deus pudesse ser
realizado. A Sagrada Escri-
tura não esconde as difi-
culdades pessoais que São
José precisou enfrentar ao
receber o anúncio de que
sua futura esposa, sem ter
contato com homem al-
gum, estava grávida.

O Evangelho dá a José
o título de justo (Mt 1,19),
termo raríssimo e concedi-
do a pouquíssimos persona-
gens na Sagrada Escritura.
Justamente porque equivale
à palavra “Santo”, que no
Antigo Testamento é um
atributo reservado somen-
te a Deus (Ecle 7,20). Isso
revela muito sobre a inte-
gridade, os valores e a san-
tidade de vida de José. Era
um homem fiel a Lei, obser-
vador dos mandamentos e
preceitos da Torah. Por
isso, com sua obediência a
Deus, escuta a voz do anjo e
não teme em aceitar Maria
como esposa e assumir o
Filho de Deus como seu
próprio filho.
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Quarentena no ES para
combater avanço da

Covid-19 vai até dia 31
São classificadas como atividades essenciais:
1 - Assistência à saúde, incluindo serviços médi-
cos e hospitalares;
2 - Serviços públicos considerados essenciais, de
acordo com manifestação do Poder, Órgão ou En-
tidade;
3 - Atividades industriais;
4 - Assistência social e atendimento à população
em situação de vulnerabilidade;
5 - Atividades de segurança pública e privada, in-
cluindo a vigilância, a guarda e a custódia de pre-
sos;
6 - Atividades envolvendo produtos de saúde, hi-
giene e gêneros alimentícios, incluindo atividade
agropecuária, farmácias, comércio atacadista, hi-
permercados, supermercados, minimercados,
hortifrútis, padarias e lojas de produtos alimentí-
cios;
7 - Atividades envolvendo equipamentos de infra-
estrutura, instalações, máquinas e equipamentos
em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e
equipamentos de refrigeração e climatização;
8 - Atividades envolvendo insumos necessários aos
serviços essenciais, incluindo lojas de insumos agrí-
colas e lojas de material de construção civil;
9 - Comercialização de produtos e serviços de cui-
dados animais;
10 - Geração, Transmissão e Distribuição de ener-
gia elétrica;
11 - Transporte público coletivo; de passagei-
ros por táxi e transporte privado urbano por
meio de aplicativo, para atendimento a serviços
e atividades essenciais;
12 - Casa de peças e oficinas de reparação de ve-
ículos automotores;
13 - Telecomunicações, internet, serviços relaci-
onados à tecnologia da informação e de proces-
samento de dados (data center) para suporte de
outras atividades essenciais;
14 - Serviços funerários;
15 - Agências bancárias, casas lotéricas e servi-
ços postais;
16 - Atividades da construção civil;
17 - Atividades de petróleo, combustíveis, biocom-
bustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais de-
rivados de petróleo, incluindo postos de combus-
tíveis, produção, transporte e distribuição de gás
natural;
18 - Serviços de distribuição de água, incluindo
distribuidoras de água a granel ou envasada;
19 - Atividades de jornalismo e serviços de radio-
difusão sonora e de sons e imagens;
20 - Serviços de limpeza urbana e coleta de lixo;
21 - Hotéis, pousadas e afins, limitada a 50% (cin-
quenta por cento) de sua capacidade;
22 - Atividades, de igrejas e templos religiosos,
com cultos e missas, preferencialmente, virtuais,
respeitado o atendimento individual;
23 - Atividade, de pesca no mar; e
24 - Atividade, de locação de veículos.

O Governo do Esta-
do anunciou, na terça-
feira (16), a adoção de
novas medidas restriti-
vas visando o enfrenta-
mento ao novo Corona-
vírus (Covid-19) no Es-
pírito Santo. Até o próxi-
mo dia 31, fica suspen-
so o funcionamento de
quaisquer serviços e ati-
vidades, à exceção dos
considerados essenciais
– previstos nas Medidas
Restritivas em Favor da
Vida. As medidas anun-
ciadas pelo governador
Renato Casagrande são
válidas para todo o ter-
ritório capixaba.

“É muito ruim assis-
tir aos estados entrando
em colapso. Abrimos lei-
tos e vamos continuar
abrindo, mas temos um
limite: tanto de profissi-
onais de saúde, quanto
de medicamentos e insu-
mos. Estamos fazendo
um trabalho para orga-
nizar a gestão dos leitos
e atender o capixaba
com dignidade. Será um
período difícil, mas ne-
cessário. Por isso, preci-
samos da ajuda de todos.
São medidas que atin-
gem todos os 78 municí-
pios para tentar reduzir
essa interação das pes-
soas e reduzir a taxa da
ocupação dos leitos”,
afirmou o governador.

Casagrande concor-
dou que as medidas afe-
tam as atividades comer-
ciais, contudo, a adesão da
sociedade como um todo
às medidas poderá tornar
ainda mais efetivo o en-
frentamento à pandemia.
“Sei que as medidas afe-
tam o comércio, o setor de
eventos. Mas quantas pes-
soas estão fazendo festas
clandestinas, interagindo
sem necessidade? É pre-
ciso contar com o apoio
das pessoas equilibradas.
Estamos vivendo em um
momento de disputa elei-

toral sem necessidade. O
que eu quero é preservar
vidas. Preciso contar com
a ajuda dos municípios,
das entidades, dos setores
empresariais. Não pode-
mos relaxar agora e é
muito importante estar-
mos unidos neste mo-
mento”, conclamou.

Fica proibido o
atendimento ao públi-
co presencial nos ser-
viços e atividades es-
senciais aos domingos
e feriados, exceto: far-
mácias, postos de com-
bustíveis, assistência à
saúde, assistência soci-
al e atendimento à po-
pulação em situação de
vulnerabilidade, servi-
ço funerário e trans-
porte público coletivo
e de passageiros.

O enquadramento
como atividade essenci-
al, para efeitos do Decre-
to, ocorrerá com base na
atividade preponderante
realizada pelo estabeleci-
mento, não se aplicando
para esse fim a Classifi-
cação Nacional de Ativi-
dade Econômica (CNAE).

No período de qua-
rentena, também estão
proibidas as reuniões,
excetuadas as pertencen-
tes ao mesmo núcleo fa-
miliar, incluindo quais-
quer tipos de eventos so-

ciais; a utilização de pra-
ças, parques, jardins pú-
blicos, campos públicos
de futebol, quadras públi-
cas de esportes públicas,
ginásios públicos de es-
portes e outros espaços
públicos equivalentes; e a
realização de atividades
físicas coletivas nas áre-
as e vias públicas.

O Governo do Esta-
do recomenda que as
igrejas e os templos re-
ligiosos transmitam seus
cultos e missas, de forma
preferencial, por meio
virtual. Os administrado-
res e síndicos de condo-
mínios verticais e/ou
horizontais deverão limi-
tar a utilização simultâ-
nea das áreas de uso co-
mum de lazer para os
moradores do mesmo
núcleo familiar.

As pessoas devem
continuar a adotar medi-
das de proteção e higiene,
além do uso de máscaras
fora do ambiente residen-
cial. Os Municípios deve-
rão proceder a orienta-
ção/conscientização para
o isolamento social e dis-
tanciamento social (Dis-
que Aglomeração), além
de efetuar abordagem às
pessoas, proceder a co-
municação social, por
meio de rádio, carros de
som e outros, monitorar

Casagrande concordou que as medidas afetam as atividades
comerciais, contudo, a adesão da sociedade como um todo às medidas

poderá tornar ainda mais efetivo o enfrentamento à pandemia

casos suspeitos e infecta-
dos, além de expedir de-
terminações a respeito do
isolamento social com in-
tervenção local.

Os estabelecimen-
tos não essenciais deve-
rão manter fechados os
acessos do público ao
seu interior e está proi-
bidos o atendimento ao
público externo no inte-
rior ou na porta, com ou
sem horário marcado.
Está proibido ainda o
funcionamento de clubes
de serviço e de lazer, de
academias de qualquer
natureza, bem como a
realização de atividades
esportivas de caráter co-
letivo, ainda que sem a
presença de público.

Está admitido o
atendimento presencial
em concessionárias
prestadoras de serviço
público realizado, mes-
mo que não considera-
das como essenciais, me-
diante prévio agenda-
mento e desde que não
haja a possibilidade de
atendimento por outro
canal. Será mantida
100% da frota de ônibus
do sistema de transpor-
te coletivo metropolita-
no. No período de 14
dias, fica suspensa a uti-
lização do passe-escolar
no Sistema Transcol.
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Estado anuncia R$ 1,8 bilhão
em medidas socioeconômicas

para enfrentamento à Covid-19
O governador do Esta-

do, Renato Casagrande,
anunciou, nesta sexta-feira
(19), um pacote com novas
medidas socioeconômicas,
estimado em R$ 1,8 bilhão,
para enfrentamento das
consequências da pandemia
do novo Coronavírus (Covid-
19) nos segmentos da eco-
nomia e na área social. São
diversas ações e investi-
mentos que vão permitir a
ampliação do apoio aos se-
tores mais afetados pela cri-
se decorrente da pandemia
e também aos municípios do
Espírito Santo.

Entre as novidades es-
tão o Fundo de Proteção ao
Emprego, o Programa Ban-
des de Investimento nos Mu-
nicípios do Espírito Santo
(Procidades), ampliação de
linhas de crédito, além de
medidas fiscais e tributárias,
entre outros.

Desde o início da pan-
demia, o Governo do Estado
tem se empenhado em ame-
nizar os reflexos na econo-
mia, garantindo a dignidade
à população. No ano passado,
foi lançado o Plano Espírito
Santo – Convivência Consci-
ente, que agora recebe no-
vas iniciativas devido ao agra-
vamento do cenário.

“Estamos desde o ano
passado em um esforço mui-
to grande de convivência com
a pandemia. Convivência na
área de saúde, na área eco-
nômica e na área social. No
ano passado, tomamos diver-
sas medidas desde janeiro,
antes mesmo do registro do
primeiro caso no Estado,
como a ampliação dos nossos
hospitais. Em março e abril
já havíamos adotados medi-
das para as áreas social na
área econômica. Esta sema-
na demos um outro passo na
área de saúde, que foi o início
da quarentena que começou
a ser implementada com o
objetivo de manter a capaci-
dade de atendimento a todos”,
pontuou o governador, na
abertura da coletiva de im-
prensa para anúncio das
medidas.

Casagrande destacou o
esforço do Governo do Estado
para garantir a abertura de
novos leitos hospitalares di-
ante do desafio provocado
pela aceleração do ritmo do
contágio do novo Coronaví-
rus em todo País. “Antes dis-
so, no ano passado, tivemos
uma ampliação robusta na
área de leitos. Passamos a
primeira e segunda fase da

pandemia com 715 leitos de
UTI, atendemos a todos os
capixabas. Nesta terceira
fase, no Brasil todo, a pande-
mia avançou muito, de forma
assustadora. Estamos per-
dendo mais de dois mil brasi-
leiros por dia e estamos lidan-
do com um sistema que, em
diversos estados, entrou em
colapso. Então, tivemos que
tomar a decisão de uma qua-
rentena para reduzir a trans-
missão do vírus”, reforçou.

Conheça as medidas
Com foco especial nos

setores mais impactados,
como bares e restaurantes,
hotéis e pousadas, eventos
sociais, culturais e atividades
esportivas e que atuem com
turismo, foi criado o Fundo de
Apoio à Economia Capixaba.
O investimento da ordem de
R$ 250 milhões destinará re-
cursos para garantir o aces-
so facilitado ao crédito, por
meio de financiamentos para
empresas afetadas pela cri-
se econômica.

O programa tem como
propósito a concessão do cré-
dito com procedimentos
simplificados e desburocra-
tizados, sendo dispensada
exigência de comprovação de
regularidade fiscal perante a
Fazenda Estadual e a consul-
ta a órgãos de proteção ao
crédito. O prazo de carência
será até 12 meses e prazo de
financiamento até 60 meses.

Os setores da cultura e
do esporte também recebe-
rão apoio, sendo a medida
atrelada à Lei de Incentivo à
Cultura e Esporte, que per-
mitirá que as empresas des-
tinem parte do ICMS para a
apoiar estes setores. Para a
Cultura, serão destinados R$
10 milhões e para o Esporte
outros R$ 10 milhões. Para
normatizar a ação, o gover-
nador encaminhará um Pro-
jeto de Lei à Assembleia Le-

gislativa do Estado.
Outra medida de apoio

anunciada foi a prorrogação
do vencimento do Imposto
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA)
pelo prazo de três meses. O
Banestes oferecerá isenção
de tarifas e redução de juros
de até 100% para pagamen-
tos de contas de consumo (luz,
telefone e internet) e de tri-
butos (IPTU, ISS e taxas) por
meio do cartão de crédito Ba-
nescard. Quanto ao cheque
especial, serão concedidos
15 dias sem juros na moda-
lidade e a decisão será válida
por 90 dias, a partir de abril.

Quanto ao Programa
de Recuperação Fiscal do
ICMS (Refis), o Governo do
Estado anunciou que os des-
contos escalonados serão de
até 100% de redução nas
multas e juros. Outro ponto
abordado foi a extensão de
prazos para isenção de tari-
fas e carências, de acordo
com a vigência do Decreto de
Estado de Calamidade Públi-
ca e Emergência (Nº 4623-
R), além da permanência das
operações das linhas de cré-
dito que possuem adicional
do Fundo de Aval, do Governo
do Estado: Microcrédito
Emergencial Covid-19 (sem
taxa de juros, com valor má-
ximo de R$ 5 mil para con-
tratações) e Capital de Giro
Covid-19 (taxa CDI, com va-
lor máximo de R$ 31,5 mil
para contratações).

Também integram as
novas medidas, os benefíci-
os fiscais concedidos pelo Es-
tado e que têm por objetivo
contribuir para a expansão,
modernização e diversifica-
ção dos setores produtivos do
Estado, estimulando a reali-
zação de investimentos, a re-
novação tecnológica das es-
truturas produtivas e o au-
mento da competitividade

estadual: o Programa de In-
centivo ao Investimento no
Estado do Espírito Santo (In-
vest-ES) e o Programa de De-
senvolvimento e Proteção à
Economia do Estado do Espí-
rito Santo (Compete-ES).
Haverá prorrogação da atu-
alização do Compete e a pror-
rogação da emissão de laudo
de operacionalidade precário
do Invest- ES. Além da sus-
pensão por 90 dias de cance-
lamento Invest-ES e Compe-
te-ES, o que beneficiará
1.500 empresas do Estado.

O secretário de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e De-
senvolvimento Econômico
(Sectides), Tyago Hoffmann,
frisa que o Governo tem em-
preendido todos os esforços
para que reduzir os impactos
econômicos e sociais manten-
do o foco nas pessoas.

“Todo o trabalho tem
sido realizado com total trans-
parência no uso de recursos
públicos na aplicação de me-
didas emergenciais. O gover-
nador Renato Casagrande
criou um Grupo de Trabalho
para o desenvolvimento de
medidas adicionais de miti-
gação para os setores impac-
tados, no qual eu tive a hon-
ra de coordenar e nessa mis-
são, o pedido foi que fossem
realizadas diversas reuniões
de trabalho com o intuito de
encontrar soluções, alterna-
tivas que pudessem resultar
em apoio efetivo ao povo ca-
pixaba. O Estado é organiza-
do com as contas públicas,
mantém diálogo constante
com todos os setores e tem
sido assertivo em suas inici-
ativas. A prorrogação de me-
didas fiscais e tributárias e a
concessão de crédito aos
municípios certamente vão
permitir que economia con-
tinue aquecida e reduzirá os
impactos causados pela pan-

demia”, pontuou Hoffmann.
O pacote de medidas

inclui, ainda, a criação do
Fundo de Proteção ao Empre-
go, que prevê o aporte de R$
250 milhões para linhas de
crédito que serão operadas
pelo Banco de Desenvolvi-
mento do Espírito Santo
(Bandes), junto com as de-
mais linhas do portfólio da
instituição.

“O Bandes tem um pa-
pel fundamental em mo-
mentos como este que esta-
mos vivendo. E temos que
nos colocar na rota de apoio
para todo o setor produtivo
capixaba, socorrendo às
empresas com alternativas
de crédito facilitado, desbu-
rocratizado e que chegue a
todo o Espírito Santo de ma-
neira equilibrada e acessí-
vel. Por isso, estamos lançan-
do mão de todo o leque de fi-
nanciamentos que o Bandes
já tem em sua carteira, e
criando ainda mais instru-
mentos, como o relança-
mento do Procidades, que
apoia os municípios, e a cri-
ação do Fundo de Proteção ao
Emprego para as empresas
que precisam de um supor-
te para ultrapassar este mo-
mento”, enfatizou Abud.

A linha atenderá a em-
presas de todos os portes que
foram prejudicadas pela
pandemia. Essa linha de cré-
dito terá a exigência de do-
cumentação simplificada,
com financiamentos a juro
zero, corrigidos apenas pela
taxa Selic. A contratação será
on-line pelo site do Bandes.

Além dessa nova linha,
o Bandes opera com o Pro-
grama Bandes de Investi-
mento nos Municípios do Es-
pírito Santo (Procidades), fi-
nanciamento específico para
que as administrações mu-
nicipais possam investir em
melhoria da qualidade de
vida. Podem ser submetidos
projetos que contribuam
para viabilizar investimen-
tos em Saúde, além de infra-
estrutura urbana, rural e tu-
rística, segurança pública,
construção de pavilhões in-
dustriais, ginásios de espor-
tes, centros administrativos,
postos de saúde, escolas, cre-
ches, máquinas, equipa-
mentos rodoviários, centro
de eventos, revitalização de
praças, entre outros.

“Essas medidas anun-
ciadas são extremamente
importantes para que os se-
tores econômicos não sejam
tão impactados pela redução

de atividades nesta nova onda
da Covid-19. Nossa organiza-
ção financeira, que vem des-
de 2012, nos permite auxili-
ar aqueles que, momentane-
amente, precisam do supor-
te do Governo do Estado”, ava-
liou o secretário de Estado da
Fazenda, Rogelio Pegoretti.

Medidas Restritivas
Na última terça-feira

(16), devido ao agravamento
do cenário nacional e estadu-
al, o Governo do Estado anun-
ciou novas Medidas Restriti-
vas de Risco Extremo em Fa-
vor da Vida e instituiu uma
quarentena em todo territó-
rio capixaba pelo período de
14 dias, ficando suspenso o
funcionamento de quais-
quer serviços e atividades, à
exceção dos considerados es-
senciais.

Plano Espírito Santo —
Convivência Consciente

É um conjunto de ações
envolvendo órgãos do poder
público e do setor produtivo
para promover o desenvolvi-
mento econômico, priori-
zando as pessoas, com o ob-
jetivo de reduzir os impactos
sofridos pela população capi-
xaba em decorrência da pan-
demia da Covid-19. São pre-
vistos mais de R$ 32 bilhões
em investimentos dos Go-
vernos Federal, do Estado e do
setor privado até o final de
2022. A estimativa é de que
sejam criadas mais de 100
mil vagas de emprego.

O Plano apresenta sete
eixos de atuação: Desburo-
cratização; Medidas Tributá-
rias; Crédito e Financiamen-
to; Monitoramento dos Im-
pactos na Economia; Acele-
ração dos Investimentos Pú-
blicos e Privados; Inovação e
Tecnologia e Geração de Em-
prego e Renda.

O Conselho Gestor do
Plano Espírito Santo — Con-
vivência Consciente é forma-
do pelas Secretarias de Eco-
nomia e Planejamento (SEP);
Mobilidade e Infraestrutura
(Semobi); Fazenda (Sefaz);
Governo (SEG), Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Educação
Profissional e Desenvolvi-
mento Econômico (Sectides),
que vão acompanhar de per-
to a implementação das me-
didas previstas no Plano. O
Conselho será responsável
ainda pelas orientações a se-
rem seguidas conforme as
prioridades do Governo, pro-
pondo ações de rearranjo da
conjuntura econômica e po-
tencializando a recuperação
da economia do Estado.
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Campeonato Capixaba é
paralisado após aumento

dos casos de Covid-19

A competição Estadual está na
terceira rodada (Foto: Cid Fernandes)

O Campeonato Capixa-
ba 2021 foi suspenso e ficará
paralisado até o dia 31 de mar-
ço. A informação foi confirma-
da pela Federação de Futebol
(FES), na tarde de terça-feira
(16), após as medidas restriti-
vas impostas pelo governador
Renato Casagrande, em com-
bate ao avanço da pandemia
da Covid-19 no Espírito Santo.

A competição Estadual
está na terceira rodada. No pe-
ríodo da paralisação, a quarta,
a quinta, a sexta e a sétima ro-
dadas não serão realizadas e,
de acordo com o governador
Casagrande, os treinos pode-
rão seguir durante esses 14
dias. O campeonato terá o seu
retorno no dia 1º de abril. A
suspensão acontece no pior
momento da pandemia, em
que a ocupação de leitos do Es-
tado chegou aos 90%.

Com a finalização da
terceira rodada, o Vitória-ES
e o Rio Branco-VN somam 9
pontos e aprecem no topo.
Na terceira colocação está o
Real Noroeste com 7 pontos
conquistados, na sequência,

vem o Rio Branco-ES com 6,
Estrela do Norte e Desporti-
va com 4, Serra com 3 e Pi-
nheiros com 1. Na zona de re-
baixamento, sem pontuar,
estão o Vilavelhense e o São
Mateus. (GE/ES)

Projeto de Lei do deputado Renzo
Vasconcelos propõe auxílio

emergencial para setor de eventos
Parado há um ano, o setor de eventos é um dos mais afetados econo-

micamente pela pandemia. Para amenizar os impactos causados na vida
de empresários e profissionais da área, o deputado estadual, Renzo Vas-
concelos (Progressistas), propõe a criação do Programa Emergencial de
Auxílio do Setor de Eventos (Pease).

O Projeto de Lei (PL) 83/2021, já protocolado na Assembleia Legislati-
va do Espírito Santo (Ales), quer estabelecer a criação desse programa com
a finalidade de isentar e refinanciar impostos e taxas estaduais referentes
aos exercícios de 2019 até 2022, além de criar linhas de crédito especiais
por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

No texto do PL, o deputado relata que o setor de eventos foi brutal-
mente atingido desde o início da pandemia. “Eles foram os primeiros a
parar e serão os últimos a voltar. Sem trabalho, ninguém consegue ficar de
pé. A proposta da criação do Pease é justamente para fazer os empresári-
os se manterem firmes mesmo com as restrições de funcionamento”, ex-
plicou.

Segundo Doreni Caramori Júnior, presidente da Associação Brasilei-
ra dos Promotores de Eventos (Abrape), mais de 350 mil eventos deixa-
ram de ser realizados em 2020 (o número inclui shows, festas, congres-
sos, rodeios, eventos esportivos e sociais, teatro, entre outros).

O setor deixou de faturar R$ 90 bilhões no ano passado e muitas em-
presas fecharam as portas. “Se nada for feito, certamente a gente vai ser
responsável por um desemprego enorme”, afirmou Doreni.

O Projeto de Lei para a criação do Pease será analisado pela Ales.
Para conhecer essas e outras propostas do deputado, basta acessar: https:/
/www.al.es.gov.br/Deputado/RenzoVasconcelos.

Da Vitória afirma que Nova Lei
do Gás vai estimular investimentos

e gerar empregos no País
O deputado federal Da

Vitória (Cidadania-ES) afir-
mou que a aprovação no
novo marco legal do setor do
gás vai estimular investi-
mentos e a geração de empre-
gos no Brasil. A Câmara dos
Deputados rejeitou todas as
emendas do Senado e apro-
vou, na madrugada de quarta-
feira (17), o novo marco re-
gulatório do setor de gás (PL
4476/20). Entre outras me-
didas, o texto prevê a descon-
centração do mercado, ao im-
pedir uma mesma empresa
de atuar em todas as fases, da
produção/extração até a dis-
tribuição. A proposta será en-
viada à sanção presidencial.

“A Câmara restabeleceu
o texto original do projeto e
garantiu a aprovação da pro-
posta inicial. A expectativa
é de aumento de R$ 150 bi-
lhões de investimentos da
indústria nos próximos 10
anos, gerando mais de 4 mi-
lhões de empregos em todo
o País. Além da redução do
custo do gás. Este projeto é
um incentivo importante à
retomada econômica do Bra-
sil nesse momento difícil de
enfrentamento à pandemia
do novo coronavírus”, afir-
mou Da Vitória.

Atualmente, a Petro-
bras participa com 100% da

importação e processamen-
to e cerca de 80% da produ-
ção (gás de petróleo). A em-
presa tem vendido suas par-
ticipações nas cadeias de
transportadoras e distribui-
doras após celebrar Termo
de Compromisso de Cessa-
ção de Prática (TCC) com o
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

Com as novas regras,
será usada a autorização em
vez da concessão para a ex-
ploração do transporte de
gás natural pela iniciativa
privada.

Se houver mais de um
interessado para a constru-
ção de um gasoduto, a Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) deverá realizar pro-
cesso seletivo público. As
autorizações não terão tem-
po definido de vigência, po-
dendo ser revogadas somen-
te a pedido da empresa, se ela
falir ou descumprir obriga-
ções de forma grave, se o ga-
soduto for desativado ou se a
empresa interferir ou sofrer
interferência de outros agen-
tes da indústria do gás.

Acompanhamento
Segundo o projeto, a

ANP deverá acompanhar o
mercado de gás natural para
estimular a competitividade

e reduzir a concentração,
usando mecanismos como a
cessão compulsória de capa-
cidade de transporte, escoa-
mento da produção e proces-
samento; obrigação de ven-
da, em leilão, de parte dos vo-
lumes de comercialização de-
tidos por empresas com ele-
vada participação no merca-
do; e restrição à venda de gás
natural entre produtores nas
áreas de produção.

Antes de adotar essas
medidas, a ANP deverá ouvir
o Cade.

Ainda de acordo com o
texto, os gasodutos e outros
bens não reverterão à União,
ou seja, não serão proprieda-
de federal e não caberá inde-
nização, devendo ocorrer a
venda dos ativos para novo
operador, quando for o caso.

O texto também acaba
com a exclusividade dos es-
tados na atividade de distri-
buição de gás natural, seja di-
retamente ou por concessão,
permitindo ainda sua explo-
ração pelas concessionárias
privadas de energia elétrica.

Permanece, entretanto,
a exclusividade dos estados
para a distribuição de gás ca-
nalizado ao consumidor ca-
tivo (residencial e comerci-
al, por exemplo), garantida
pela Constituição.
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PCES prende suspeitos
por tráfico de drogas em

São Gabriel da Palha
Uma operação conjun-

ta realizada pelas Polícias
Civil (PCES) e Militar (PMES)
prendeu um homem e uma
mulher, ambos com 22 anos,
nos bairros Jardim de Infân-
cia e Asa Branca, na cidade
de São Gabriel da Palha.

“Apuramos e investi-
gamos que há indícios de
que uma organização crimi-
nosa da Bahia está se insta-
lando no município; após
essas apurações, prende-
mos esses dois suspeitos
que têm ligação com essa
organização”, explicou o ti-

tular da Delegacia de São Ga-
briel da Palha, delegado Ra-
fael Pereira Caliman.

A operação resultou
na apreensão de duas ar-
mas, munições e drogas, en-
contrados com os detidos.
Eles foram autuados por trá-
fico de drogas e posse ilegal
de arma de fogo. O homem
foi encaminhado para o
Centro de Detenção Provisó-
ria de São Domingos (CDP) e
a mulher para o Centro de
Detenção Provisória de Co-
latina e ambos ficarão à dis-
posição da Justiça.

PCES prende quatro suspeitos de envolvimento em
esquema bilionário de sonegação de setor de café

As buscas resultaram na apreensão de
veículos de luxo, joias e dinheiro

A Polícia Civil do Es-
pírito Santo (PCES) parti-
cipou, na terça-feira (16),
da Operação Expresso, de-
flagrada concomitante-
mente nos Estados do Espí-
rito Santo, Paraná, São Pau-
lo e Minas Gerais. No Espí-
rito Santo, cerca de 40 poli-
ciais civis cumpriram
mandados de prisão e de
busca e apreensão, em Co-
latina, Vila Velha e Vitória.
Ao todo, foram presas qua-
tro pessoas, sendo três por
cumprimento de mandados
de prisão e um em flagran-
te, por porte ilegal de arma.
Além disso, um dos presos
por mandado também foi
autuado em flagrante por
porte ilegal de arma.

No Espírito Santo, a
ação contou com equipes
da Delegacia Especializada
de Repressão às Ações Cri-
minosas Organizadas
(Draco), Delegacia de Com-
bate à Corrupção (Decor),
Delegacia Especializada de
Armas, Munições e Explo-
sivos (Desarme) e da Dele-
gacia Regional de Colatina.

As buscas resulta-
ram na apreensão de veí-
culos de luxo, joias e di-

nheiro. Foram apreendidos
cinco carros, R$ 4.640,00
em espécie, diversos che-
ques de alta quantia, joias
avaliadas em cerca de R$
300 mil, duas armas de fogo,
telefones, computadores, e
documentos relacionados à
compra e venda de café.

“Os detidos são três ho-
mens e uma mulher. Ela foi
presa em Vila Velha, por
cumprimento de mandado
de prisão. Os homens foram
todos presos em Colatina. Os
documentos e eletrônicos
apreendidos serão encami-
nhados para a Polícia Civil
do Paraná, que conduz as in-

vestigações. As informações
obtidas a partir desse mate-
rial são muito importantes
para a continuidade das in-
vestigações. Os detidos per-
manecerão no sistema pri-
sional do Espírito Santo, à
disposição da Justiça”, afir-
mou o titular da Divisão de
Combate à Corrupção e ao
Crime Organizado (Diccor),
delegado Marcus Vinicius.

Ação integrada
A força-tarefa respon-

sável pela Operação Expres-
so é coordenada pela Polícia
Civil do Paraná (PCPR), com
apoio da Receita Federal do
Brasil; das Receitas Estadu-

ais do Paraná, Minas Ge-
rais e São Paulo; dos Minis-
térios Públicos do Paraná
e Minas Gerais; das Políci-
as Civis do Espírito Santo,
São Paulo e Minas Gerais;
e da Polícia Científica do
Paraná.

A ação investiga um
esquema bilionário de so-
negação fiscal no ramo de
comercialização de café
em grão, bem como crimes
de falsidade ideológica, lava-
gem de dinheiro e associa-
ção criminosa. As investi-
gações apontam que ataca-
distas e corretores de café
de Londrina e região pos-
sibilitavam a aquisição do
café em grão cru, comerci-
alizado por cooperativas e
produtores rurais de Minas
Gerais e do Espírito Santo,
com o uso de notas fiscais
falsas.

Levantamentos ini-
ciais apontam que os valo-
res devidos aos cofres pú-
blicos podem ultrapassar
R$ 1 bilhão em impostos
estaduais e federais, mul-
tas e correção monetária,
somando-se os prejuízos
nos quatro Estados onde a
organização atuava.

Estado recebe mais de
84 mil doses de vacinas

contra a Covid-19
Mais 84.600 mil doses da vacina Coronavac

(Sinovac/Butantan) chegaram ao Estado, na ma-
drugada de quarta-feira (17). As doses foram des-
tinadas à continuidade da vacinação dos idosos de
75 a 79 anos e trabalhadores da saúde.

O Estado fez o envio dos imunizantes aos mu-
nicípios com o quantitativo de 5% aos trabalhado-
res da saúde, o que irá completar aproximadamente
100% da D1 deste público (com cobertura atual
de 95%); e também mais o quantitativo de 50% de
D1 para idosos de 75 a 79 anos. Para ambos os
públicos, também está garantida a segunda dose.

Os imunizantes foram encaminhados à
Central Estadual de Frio para organização e ca-
dastramento. A distribuição aos municípios da
Região Metropolitana da Grande Vitória acon-
teceu ainda na quarta-feira (17), à tarde. Já o
envio às regionais de saúde Norte, Sul e Cen-
tral foi realizado na quinta-feira (18).

Parques estaduais estarão
fechados até o dia 31 de março

Em função das medidas restritivas

visando ao enfrentamento ao novo

Coronavírus (Covid-19), decretadas

pelo Governo do Estado, o Instituto

Estadual de Meio Ambiente e Recur-

sos Hídricos (Iema) informa que os

parques estaduais estarão até o dia

31 de março e tem como objetivo

reduzir a circulação de pessoas.

Conforme o Decreto nº 4838-R,

de 17 de março de 2021, está suspen-

so o funcionamento de quaisquer ser-

viços e atividades, à exceção dos con-

siderados essenciais. Desta forma,

durante o período, não haverá visita-

ção nos parques Forno Grande, em

Castelo; Pedra Azul, em Domingos

Martins; Cachoeira da Fumaça, em

Alegre; Itaúnas, em Conceição da Bar-

ra; e Paulo Cesar Vinha, em Guarapa-

ri. As demais Unidades de Conserva-

ção também permanecem fechadas.
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Com Alzira Regatieri

O QUE VIMOS E CURTIMOS NAS
REDES SOCIAIS NESTA SEMANA!!!


