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Governo anuncia novas medidas
restritivas durante a quarentena
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Covid-19: 41 casos da variante
inglesa em Águia Branca

O Governo do
Estado anunciou,
nesta quinta-feira
(25), a adoção de no-
vas medidas restriti-
vas durante o perío-
do de quarentena,
que visa o enfrenta-
mento ao novo Coro-
navírus (Covid-19)
no Espírito Santo. As
medidas de quaren-

tena serão prorroga-
das até o dia 04 de
abril (domingo da
Páscoa). O governa-
dor Renato Casagran-
de também anunciou
o início da vacinação
dos trabalhadores da
segurança pública e
da educação, a partir
do dia 15 de abril. Pá-
gina 07.
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Realidade assustadora:
Águia Branca chega a

30 mortes por Covid-19
O crescente núme-

ro de mortes pelo novo
coronavírus (Covid-19)
continua assustando a
população de Águia
Branca. O número total
chegou a 30 na última
quinta-feira (25/03),
dos quais 15 somente
neste mês de março. Fo-
ram 6 óbitos nesta se-
mana, de domingo (21)
até 5ª feira (25).

No domingo (21/
03) um homem de 53
anos de idade, residente
no bairro João Paulo II
que estava hospitaliza-
do em Santa Teresa não
resistiu.

Na segunda-feira
(22), duas mulheres,
uma com 63 anos, mo-
radora do Córrego Ma-
cuco e outra de 52 anos,
residente em Barra do
Sertão também morre-
ram por complicações
da Covid-19.

Na quarta-feira
(24), um homem de 70
anos, que morava no
centro da cidade tam-
bém faleceu. Ele estava
internado em Barra de
São Francisco, no Hos-

pital Dr. Alceu Melgaço
Filho. Ainda na quarta-

feira (24) um homem de
46 anos que estava in-

ternado em Vitória tam-
bém não resistiu.

Quinta-feira (25),
mais uma morte deixou
familiares e a popula-
ção de modo em geral de
luto: uma mulher de 77
anos, moradora de Bar-
ra do Sertão também foi
a óbito. Ela estava hos-
pitalizada em Colatina.

Também é preocu-
pante o número de pes-
soas contaminadas que
estão precisando de in-
ternação hospitalar e até
mesmo com necessida-
des de UTI’s e intubação.

VARIANTE
A Secretaria Mu-

nicipal de Saúde de
Águia Branca infor-
mou na terça-feira
(23/03) que de acordo
com estudos realizados
pelo LACEN (Labora-
tório Central do Espí-
rito Santo), desde de-
zembro do ano passa-
do, foram detectados 41
casos positivos da “Va-
riante Inglesa B.1.7.7”
que pode ser até 70%
mais contagiante e le-
tal, não tendo preferên-
cia de idade e já pre-
sente em mais de 65
municípios capixabas.

Variante inglesa do
coronavírus é

confirmada em 27
pacientes de Vila Pavão

A idade dos pacientes varia de 04 meses a 62
anos, sendo 16 com menos de 40 anos.

Foram 12 casos em fevereiro e 15 em março

Uma variante do coronavírus encontrada na
Inglaterra foi identificada em 27 pacientes que
moram em Vila Pavão.

A Secretaria de Saúde do município afirma que
essa variante do coronavírus é considerada mais
contagiosa e letal.

Conforme a secretária, Elaine Trancoso, os casos
foram revelados por um estudo do Laboratório Central
do Espírito Santo (LACEN) com base nas amostras de
materiais coletadas dos doentes. Isso significa que a
nova variante circula no município já há algum tempo.

Segundo a enfermeira Letícia Piana, a idade dos 27
pacientes infectados varia de 04 meses a 62 anos, sendo
16 com menos de 40 anos. Foram 12 casos em fevereiro
e 15 em março. “Todos os infectados com a nova varian-
te estão curados, porém, três deles tiveram que ser inter-
nados em hospital de referência. O último paciente com
a nova variante teve cura clínica no dia de ontem”, afir-
mou a enfermeira. (Fonte: Vila Notícias)
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Novo decreto suspende
atividades presenciais em igrejas e
templos religiosos em Águia Branca

A medida visa conter uma possível disseminação da
variante mais contagiosa da Covid-19 no Espírito Santo

REDAÇÃO ON A Prefeitura de Águia Branca editou um
novo decreto que altera o anterior, de nº

9.275 de 12 de março de 2021.
O novo documento de nº 9.292/2021 com data de terça-feira

(23/03) suspende no território aguiabranquense, até o próximo
dia 31 de março, data do término da quarentena estabelecida pelo
Governo do Espírito Santo, todas as atividades presenciais em
igrejas e templos religiosos, estando permitido somente as ativi-
dades virtuais.

A medida visa conter uma possível disseminação da varian-
te mais contagiosa da Covid-19 no Espírito Santo.

O Decreto nº 9.292/2021 na íntegra pode ser acessado no
site da Prefeitura Municipal www.prefeituradeaguiabranca.org.br
e no site www.noticiarioweb.com.br
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Estado de Emergência
e antecipação de

feriados em Águia Branca
CDL (CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS)

COMUNICADO
Dia 26 de março (Sexta-feira) - Comércio aberto das 07:30h às 12:00h (Não have-

rá delivery  após o horário) 
Dia 27 de março (Sábado) - Comércio fechado
Dia 28 de março (Domingo) - Comércio fechado
Dia 29 de março (Segunda-feira) - Comércio aberto das 07:30h às 12:00h (Não

haverá delivery após o horário) 
Dia 30 de março (Terça-feira) - Comércio aberto das 07:30h às 12:00h (Não have-

rá delivery após o horário) 
Dia 31 de março (Quarta-feira) – Comércio fechado (Feriado antecipado de 21 de

abril / Tiradentes)
Dia 01 de abril (Quinta-feira) – Comércio fechado (Feriado antecipado de 11 de

maio / Emancipação do Município)
 Dia 02 de abril (Sexta-feira) – Comércio fechado (Feriado / Sexta Feira Santa)
DIA 03 de abril (Sábado) – Comércio fechado
DIA 04 de abril (Domingo) – Comércio fechado

OBSERVAÇÕES:
- As farmácias funcionarão em regime de plantão conforme legislação própria;
- Enquanto vigorar o decreto fica expressamente proibido o funcionamento fora

dos horários e dias acima estabelecidos;
- Diante da constatação de infrações às normas estabelecidas no decreto serão

aplicadas as seguintes penalidades:
Artigo 7
I- Notificação e advertência;
II- Multa grave de acordo com o Código Tributário Municipal;
III- Recolhimento e suspensão de Alvará de Funcionamento.

A Prefeitura de Águia
Branca divulgou na quinta-feira (25), o

Decreto Municipal nº 9.296/2021, oficializando o Estado
de Emergência em Saúde Pública no município no combate
à disseminação da pandemia do novo coronavírus (Covid-
19) e da Variante B.1.7.7.

O documento está de acordo com as novas medidas es-
tabelecidas pelo Governo do Espírito Santo na última quin-
ta-feira (25/03).

Confira o Decreto n° 9.296/2021 na íntegra no site da
Prefeitura Municipal: www.prefeituradeaguiabranca.org.br
e no site: www.noticiarioweb.com.br.

ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Águia Branca

divulgou um comunicado na quinta-feira (25) informando
sobre o funcionamento do comércio até o Domingo de Pás-
coa (04/04).

A nota detalhada com horários específicos esclarece quais
feriados foram antecipados.

REDAÇÃO ON

Covid-19: 41 casos da variante
inglesa em Águia Branca

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de
Águia Branca infor-
mou na terça-feira
(23/03) que de acordo
com estudos realizados
pelo LACEN (Labora-
tório Central do Espí-
rito Santo), desde de-
zembro do ano passa-
do, foram detectados
41 casos positivos da
“Variante Inglesa
B.1.7.7” que pode ser
até 70% mais contagi-
ante e letal, não tendo
preferência de idade e
já presente em mais de
65 municípios capixa-
bas.

LACEN
O LACEN, labora-

tório de referência es-
tadual para análises
das áreas de vigilância
epidemiológica, sanitá-
ria e ambiental, vincu-
lado à Secretaria de

REDAÇÃO ON Estado da Saúde, integra
o Sistema Nacional de
Laboratórios de Saúde
Pública – SISLAB, con-
forme Portaria de Con-
solidação Nº 4/Ministé-
rio da Saúde, de 28 de se-
tembro de 2017.

SAIBA MAIS SOBRE
A VARIANTE INGLESA

O vírus SARS-CoV-
2, assim como outros ví-
rus, sofre mutações es-
peradas e para avaliar a
caracterização genômi-
ca, uma amostragem das
amostras confirmadas
são enviadas para se-
quenciamento genômi-
co.

Desde a caracteri-
zação genômica inicial
do SARS-CoV-2, este ví-
rus foi dividido em dife-
rentes grupos genéticos
ou clados. Quando ocor-
rem algumas mutações
específicas, estas podem
estabelecer uma nova li-
nhagem (ou grupo ge-

nético) do vírus em cir-
culação. Também é co-
mum ocorrer vários
processos de microevo-
lução e pressões de se-
leção do vírus, podendo
haver algumas muta-
ções adicionais e, em
função disso, gerar dife-
renças dentro daquela li-
nhagem (OMS, 2021).
Quando isso acontece,
caracteriza-se como
uma nova variante da-
quele vírus e, quando as
mutações ocasionam al-
terações relevantes clí-
nicoepidemiológicas,
como maior gravidade e
maior potencial de in-
fectividade, essa varian-
te é classificada como
VOC, em inglês, variant
of concern, em portugu-
ês traduzido para vari-
ante de atenção.

Mesmo que a mai-
oria das mutações
emergentes não tenha
impacto significativo na

disseminação do vírus,
algumas mutações ou
combinações de muta-
ções podem fornecer
ao vírus uma vanta-
gem seletiva, como mai-
or transmissibilidade
ou capacidade de eva-
dir a resposta imune
do hospedeiro (ECDC,
2021).

Estas variantes de
atenção (VOC) são
consideradas preocu-
pantes devido às muta-
ções que podem con-
duzir ao aumento da
transmissibilidade e ao
agravamento da situa-
ção epidemiológica nas
áreas onde forem
identificadas (ECDC,
2021). Desta forma, a
vigilância de síndromes
respiratórias, com es-
pecial atenção para a
vigilância genômica, é
importante para a saú-
de pública no enfren-
tamento da covid-19.

Vaninho Mendes é o
novo Chefe de Núcleo de
Trabalho Hospitalar em
Barra de São Francisco

REDAÇÃO ON

O aguiabranquense
Edivanio Mendes dos Passos,
o “Vaninho Mendes”, foi no-
meado como Chefe de Núcleo
de Trabalho Hospitalar B de
Recursos Humanos no Hos-
pital Estadual Dr. Alceu Mel-
gaço Filho, da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SESA), de
Barra de São Francisco. Ele
tomou posse na sexta-feira

(19/03) e assumiu o cargo
na segunda-feira (22), no
HEDAMF.

Em Águia Branca, Va-
ninho Mendes já exerceu os
cargos de secretário muni-
cipal de Saúde e também de
Assistência Social, além de
vereador.

No mandato 2009 /
2012, Vaninho ocupou o car-
go de vice-prefeito no muni-
cípio aguiabranquense.

Ele tomou posse na sexta-feira (19/03) e assumiu
o cargo na segunda-feira (22), no HEDAMF
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Governo do Estado prorroga
datas para pagamento do IPVA

O Governo do Estado
prorrogou, por três meses,
o vencimento do Imposto
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA).
A nova tabela de vencimen-
tos foi publicada no Diário
Oficial do Estado de segun-
da-feira (22). A ação inte-
gra o pacote de medidas so-
cioeconômicas de enfrenta-
mento das consequências
da pandemia do novo Coro-
navírus, anunciado pelo
Governo do Estado, na últi-
ma sexta-feira (19).

O contribuinte já pode
emitir o DUA - Documento
Único de Arrecadação - no
site da Secretaria da Fazen-
da (Sefaz) para atualizar a
data de vencimento do seu
boleto. Quem já emitiu e
ainda não efetuou o paga-
mento pode fazer uma
nova emissão, caso queira
aproveitar a prorrogação
do vencimento. Aqueles
que efetuarem o pagamen-
to em cota única até a data
do vencimento continua-
rão tendo 5% de desconto.
Os proprietários de veícu-
los leves poderão parcelar
o  IPVA em quatro vezes. Já
os proprietários de veícu-

los pesados poderão dividir
o IPVA em duas parcelas.

Usuários de internet
banking podem fazer a lei-
tura do código de barras ou
digitá-lo. Se preferir, o con-
tribuinte também pode di-

gitar o código gerado em
um equipamento de auto-
atendimento do banco de
sua preferência. Os clien-
tes Banestes têm uma co-
modidade a mais, podendo
realizar consultas e paga-

mentos tanto do IPVA
quanto do licenciamento,
do DPVAT e de multas de
veículos do Espírito Santo
direto no Aplicativo Ba-
nestes e no Internet
Banking.

O aplicativo ES na
Palma da Mão, desenvolvi-
do pelo ITi/Prodest (Insti-
tuto de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação do
Espírito Santo), também
oferece uma funcionalida-
de que permite emitir o do-
cumento de arrecadação ou
capturar a linha digitável,
que poderá ser copiada
para qualquer aplicativo
dos bancos credenciados
para recolhimento do IPVA.

A variação média dos
preços de referência para
2021 foi de -3,83%. O índi-
ce é obtido analisando a va-
riação dos preços de mer-
cado dos veículos, entre
2019 e 2020, e a composi-
ção da frota de veículos tri-
butáveis do Estado. No Es-
pírito Santo, a alíquota
para carros de passeio e
utilitários é de 2% sobre o
valor do veículo. Já para mo-
tos, caminhões, micro-ôni-
bus e ônibus é de 1%.

Idaf apreende carga
irregular de 580

litros de agrotóxicos
A equipe do Posto de divisa Zito Pinel, do Instituto de Defe-

sa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), localizado
em Iúna, apreendeu 580 litros de agrotóxicos irregulares. A carga,
que vinha de Belo Horizonte, em Minas Gerais, tinha como desti-
no duas propriedades rurais nos municípios de Santa Leopoldina
e São Domingos do Norte. A destinação final dos produtos apre-
endidos será definida em processo administrativo próprio, com
responsabilização da empresa autuada.

Um dos agrotóxicos apreendidos foi o da marca Furadan
350 SC, que desde outubro de 2017, tem o seu registro e uso
proibido em todo território nacional pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Durante a fiscalização, também foi identificado que a quan-
tidade de agrotóxico descrito nas notas fiscais era inferior ao que
estava sendo transportado, e o veículo transportador não seguia a
exigência de identificação de transporte de produto perigoso. Além
disso, os produtos seriam comercializados sem a receita agro-
nômica, que deve ser emitida por um profissional habilitado, e a
empresa e os produtos não tinham cadastro junto ao Idaf.

Segundo o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada,
os postos fiscais de divisa continuam atuando normalmente
na pandemia, realizando vigilância constante, a fim de garan-
tir a qualidade dos alimentos, bem como a sanidade dos reba-
nhos e lavouras capixabas.

O diretor ainda ressalta que as atividades que não ad-
mitem paralisação, por se caracterizarem como serviço es-
sencial, manterão o atendimento, atentando-se para as deter-
minações dos órgãos de Saúde no que se refere à higieniza-
ção, uso de máscara, distanciamento social, entre outros,
visando a garantir a segurança de todos.

Inscrições para projetos sociais
do Sicoob ES terminam dia 31

Estão abertas, até o dia 31 de março, as inscrições para o 3º Edital de Projetos Sociais
do Sicoob ES, cujas propostas selecionadas deverão ser executadas entre junho de 2021 e
junho de 2022. O objetivo é apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento socioe-
conômico das comunidades em que a cooperativa de crédito está inserida.

Ações para formação profissional e geração de renda para mulheres, por exemplo,
foram alguns dos projetos contemplados no edital anterior, em 2020.

Os interessados devem se inscrever no site sicoobes.com.br. As propostas que forem
selecionadas serão financiadas por meio do Fundo de Investimento Social (FIS), que é
composto por 1% do resultado das cooperativas que integram o Sicoob ES. O resultado
será divulgado até o dia 21 de maio.

Quem pode participar
Para participar do edital, o proponente deve ser pessoa jurídica constituída, sem fins

lucrativos; ser associado a uma cooperativa Sicoob até o último dia do exercício anterior;
estar em dia com a cooperativa; estar com o cadastro da conta corrente atualizado junto à
cooperativa; ter no mínimo um ano de registro do CNPJ e finalidade assistencial expressa
no estatuto ou ato constitutivo da entidade e finalidade voltada para as áreas de ação social,
educação, esporte, cultura, meio ambiente, empreendedorismo, saúde e inovação social.

Uma mesma instituição poderá inscrever até dois projetos por ano e receber aporte
financeiro de até R$ 50 mil pelas duas propostas.

A entidade que tiver interesse em cadastrar um projeto poderá acessar uma plani-
lha financeira padrão para facilitar o processo de planejamento orçamentário da iniciati-
va. Essa planilha deverá ser enviada obrigatoriamente junto com o detalhamento da pro-
posta.

O detalhamento financeiro poderá considerar a utilização de recursos para aquisi-
ção de materiais e de contratação de pessoal, desde que haja um equilíbrio entre eles. Pelas
regras do edital, o dinheiro não poderá ser utilizado 100% para fins de mão-de-obra.

Protagonismo local
“O 3º Edital de Projetos Sociais tem como objetivo acolher e selecionar projetos que

possam ser apoiados pelas cooperativas do Sicoob ES, no intuito de contribuir para a
qualidade de vida e desenvolvimento das comunidades em que estamos presentes, forta-
lecendo o protagonismo local”, destaca a superintendente institucional do Sicoob ES, San-
dra Kwak.

No edital do ano passado, R$ 1,4 milhão foi investido pela cooperativa financeira em
65 projetos de 39 cidades do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Outros esclarecimentos sobre o processo de seleção podem ser solicitados pelo e-
mail responsabilidadesocial.es@sicoob.com.br.

Criminosos matam animais para
furtar carne em Nova Venécia

Três novilhas foram
mortas por criminosos
em menos de uma sema-
na na mesma proprieda-
de em Nova Venécia. Um
animal foi morto no últi-
mo fim de semana e ou-
tros dois foram mortos a
t iros na madrugada de
terça-feira  (23)  numa
propriedade rural  que
fica na rodovia que liga a
sede do município ao pa-
trimônio do Perdido.

Os criminosos não
conseguiram levar um dos
animais, que foi encontra-
do morto no meio do pasto
da propriedade.

Investigadores da P2
estiveram no local e infor-
maram que têm alguns
suspeitos de estarem co-
metendo esse tipo de crime.
A polícia pede que qual-
quer informação relacio-
nada com venda ou estoca-
gem de carnes sem proce-

dência seja repassada atra-
vés do telefone 190 ou 181.

O proprietário infor-
mou que existe o risco de
as pessoas que consumi-
rem essa carne passar mal,
pois são animais vacinados
e precisam cumprir perío-
do de quarentena para que
os efeitos dos medicamen-
tos aplicados nos animas
não prejudiquem a saúde
humana, causando intoxi-
cação. (Correio 9)

Petrobras reduz preço de
gasolina e diesel nas refinarias

A Petrobras
anunciou na quarta-
feira (24) uma redu-
ção de R$ 0,11 nos
preços do litro da
gasolina e do óleo di-
esel em suas refinari-
as. Desde quinta-fei-
ra (25), o preço mé-
dio do litro da gaso-
lina passou a custar
R$ 2,59, uma queda

de 4%.
Já o litro do die-

sel teve uma redução
de 3,8% e passou a
custar R$ 2,75, segun-
do informações divul-
gadas pela empresa.

A nota da Petro-
bras reforça que a
companhia baseia os
preços dos combus-
tíveis em variações

no mercado interna-
cional e na taxa de
câmbio.

O preço para o
consumidor final, no
entanto, ainda sofre o
acréscimo de impos-
tos, da mistura obri-
gatória de etanol e
das margens das dis-
tribuidoras e postos
de combustíveis.
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Novo Coronavírus
Cidades do Noroeste

decretam toque de recolher

Depois de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte, a cidade de São
Gabriel da Palha também adotou medidas mais restritivas e toque de recolher

Em Barra de São Francisco podem funcionar apenas
supermercados e farmácias no sistema delivery

Água Doce do Norte proibiu também
o transporte coletivo municipal

Ruas de Vila Pavão amanheceram vazias ontem

Nesta semana quatro
cidades do Noroeste do Espí-
rito Santo adotaram medidas
extremas para conter o
avanço da pandemia do novo
coronavírus na região.

Depois de Barra de São
Francisco e Água Doce do
Norte, as cidades de São Ga-
briel da Palha e Vila Pavão
também adotaram medidas
mais restritivas e toque de
recolher para evitar a disse-
minação da covid-19 e das
variantes que já circulam
pelo Espírito Santo.

De acordo com o decreto,
publicado na quarta-feira
(24), em São Gabriel da Palha
está suspenso o funcionamen-
to de todos os serviços, ativi-
dades e comércio, com exceção
de farmácias, laboratórios,
hospitais, supermercados, in-
dústrias e postos de gasolina.
Destes, aqueles que comerci-
alizam produtos devem reali-
zar o serviço por meio de deli-
very, sem atendimento ao pú-
blico no local, mesmo com ho-
rário marcado.

Também foi decretado o
toque de recolher entre 20
horas e 6 horas da manhã.
Quem descumprir as regras
pode ser responsabilizado de
forma civil, penal e adminis-
trativamente, podendo res-
ponder por crime contra a
saúde pública. O decreto é vá-
lido até a meia-noite do dia
31 de março, podendo ser
prorrogado conforme situa-
ção sanitária. (Informações:
Folha Vitória)

ÁGUA DOCE DO NORTE
Em Água Doce do Nor-

te, a prefeitura publicou um
decreto proibindo a circula-
ção de pessoas nas ruas das
20h às 6h. Mas, diferente da
cidade de Barra de São Fran-

cisco, Água Doce proibiu
também o transporte coleti-
vo municipal. O decreto pas-
sou a valer na quarta-feira
(24) e suspende todos os ser-
viços e atividades, incluindo
farmácias e supermercados,
que só poderão funcionar
com entregas em domicílio.

Na publicação, a prefei-
tura ainda destacou que fisca-
lizações devem ocorrer e que
serão aplicadas penalidades
para quem não estiver cum-
prindo com as determinações
do decreto, que valem até se-
gunda-feira (29). As medidas,
segundo a prefeitura, foram
adotadas devido à proximida-
de da cidade com Barra de São
Francisco - 16 km -, que foi
considerada um dos epicentros
da variante inglesa do corona-
vírus, mais contagiosa e letal.
(Informações: Folha Vitória)

BARRA DE
SÃO FRANCISCO
Barra de São Francisco

também deu início, na quar-
ta-feira (24), às medidas mais
rígidas. O decreto é válido até

amanhã (28). De acordo com
o secretário municipal de
Saúde, Gustavo Lacerda, no
primeiro dia da medida al-
guns estabelecimentos deso-
bedeceram às restrições e
abriram as portas. No entan-
to, todos foram orientados
pela fiscalização sobre as re-
gras e acataram a decisão.

Na cidade, podem funci-
onar apenas supermercados
e farmácias no sistema de de-
livery. Nos postos de combus-
tíveis, apenas veículos ofici-
ais essenciais estão autoriza-
dos para o abastecimento.
(Informações: Folha Vitória)

VILA PAVÃO
O prefeito de Vila Pavão,

Uelikson Boone, o Bolinha,
decretou lockdown no muni-
cípio, que começou a valer
ontem, até às 06 horas do dia
01 de abril. Com isso, todos
os comércios, incluindo far-
mácias e supermercados, te-
rão que fechar suas portas,
que poderão funcionar com
o serviço de delivery.

Os postos de combustí-

veis somente poderão reali-
zar o abastecimento de car-
ros oficiais nos horários de
07h às 08h, com a presença
dos fiscais e apoio da Polícia
Militar.

O Decreto Municipal nº
1.548/2021, que instituiu o
lockdown na cidade, editado
na tarde de quinta-feira (25),
impõe, ainda, toque de reco-
lher em todo território do
município no horário das
20h às 6h, enquanto dura-
rem as medidas.

Dos serviços listados
no documento, apenas a as-
sistência à saúde, incluindo
serviços médicos, hospita-
lares e odontológicos; assis-
tência social e atendimen-
to à população em situação
de vulnerabilidade e servi-
ços funerários poderão fun-
cionar sem limitação.

Os demais serviços,
atividades, comércios e es-
tabelecimentos estão proi-
bidos de funcionar, inclusi-
ve por meio do sistema de
entregas (delivery).

Governo anuncia suspensão do transporte coletivo no ES
O Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira

(25), a suspensão do transporte coletivo em todo o Espíri-
to Santo a partir deste domingo (28) até o dia 04 de abril,
como medida restritiva adicional visando o enfrentamen-
to ao novo Coronavírus (Covid-19). A medida vai atingir
100% dos coletivos dos serviços metropolitano (Sistema
Transcol), rodoviário (intermunicipal e interestadual) e
os municipais nas cidades que possuem o serviço. O trans-
porte férreo de passageiros também ficará suspenso nes-
te período.

De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e
Infraestrutura, Fábio Damasceno, a decisão foi tomada com
objetivo de reduzir a interação entre as pessoas. "Estamos
em um momento crítico e para frear o avanço da contami-
nação do novo coronavírus precisamos reduzir drastica-

mente a mobilidade das pessoas nas cidades e entre elas. É
uma medida extrema que só está sendo adotada porque veri-
ficamos que a primeira semana de quarentena não reduziu o
deslocamento das pessoas como esperávamos", explicou.

No serviço metropolitano de transporte coletivo (Trans-
col), a redução de passageiros foi em média de 20%, quando
o esperado para o período de quarentena era uma redução
de 50%.

Ainda de acordo com o secretário, a medida foi debati-
da com a Secretaria da Saúde (Sesa). “Esse é um termôme-
tro que demonstra uma baixa adesão à quarentena. Ainda
temos muita gente circulando, indo para outras cidades e
interagindo com pessoas que estão fora do seu círculo resi-
dencial. Quando estão no transporte coletivo, a maioria das
pessoas respeita os protocolos sanitários. Mas ao chegarem

em seu destino, em algum momento, elas relaxam os cui-
dados, tiram a máscara para conversar, descuidam do dis-
tanciamento, etc. Então essa medida tem o objetivo de con-
ter esse deslocamento para reduzir a interação”, pontuou
Fábio Damasceno.

Apoio aos Serviços de Saúde
Uma parte da frota do Sistema Transcol será dispo-

nibilizada para dar apoio aos serviços de saúde para o
transporte exclusivo de profissionais. As Secretarias da
Saúde (Sesa) e de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Se-
mobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos
de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES)
estão montando a logística para garantir que os serviços
não sejam prejudicados pela suspensão temporária do
transporte coletivo.
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Governo anuncia novas medidas
restritivas durante a quarentena

O Governo do Es-
tado anunciou, nesta
quinta-feira (25), a
adoção de novas me-
didas restritivas du-
rante o período de
quarentena, que visa
o enfrentamento ao
novo Coronavírus
(Covid-19) no Espíri-
to Santo. As medidas
de quarentena serão
prorrogadas até o dia
04 de abril (domingo
da Páscoa). O gover-
nador Renato Casa-
grande também
anunciou o início da
vacinação dos traba-
lhadores da seguran-
ça pública e da edu-
cação, a partir do dia
15 de abril.

“Estamos no oita-
vo dia da quarente-
na. Avançamos na re-
dução da interação
entre as pessoas nes-
ses dias, mas é preci-
so reconhecer que
nós precisamos
avançar mais. É im-
portante que a gente
compreenda que os
dados que a gente
tem são dados que
ainda têm de deixar

todos os capixabas
preocupados. É pre-
ciso adotar novas me-
didas para que pos-
samos diminuir a in-
teração e melhorar
os indicadores que
discutimos todos os
dias com a socieda-
de”, afirmou o gover-
nador.

Entre as novas
medidas anunciadas
que serão válidas a
partir deste domingo
(28), estão: a mudan-
ça na classificação
dos serviços e ativi-
dades essenciais que
podem funcionar,
além da suspensão
do transporte coleti-

vo (metropolitano,
intermunicipal, inte-
restadual e munici-
pal) em todo territó-
rio capixaba.

Serão retirados
do rol de atividades e
serviços considerados
como essenciais, por-
tanto, fica suspenso o
funcionamento dos
seguintes estabeleci-
mentos: comércio
atacadista; lojas de
material de constru-
ção civil; casas de pe-
ças e oficinas de repa-
ração de veículos au-
tomotores; comercia-
lização de produtos e
serviços de cuidados
animais (permitido o

funcionamento de clí-
nicas médicas veteri-
nárias); agências ban-
cárias (permitindo o
atendimento presen-
cial para recebimento
de benefícios) e insti-
tuições financeiras de
fomento econômico;
casas lotéricas; e ati-
vidade de pesca de la-
zer no mar (permitida
a pesca comercial).

Foi retirada tam-
bém a permissão
para o atendimento
presencial em con-
cessionárias presta-
doras de serviços pú-
blicos e para a reali-
zação de treinos por
equipes profissionais

de futebol.
O novo decreto

também altera os cri-
térios de classificação
de algumas ativida-
des consideradas
como essenciais. Em
relação aos serviços
de assistência à saú-
de, será permitido o
funcionamento so-
mente de “hospitais,
clínicas e consultóri-
os médicos, odonto-
lógicos e de fisiotera-
pia, laboratórios e
farmacêuticas”. A
campanha de vacina-
ção seguirá normal-
mente. Já os hotéis,
pousadas e afins te-
rão a capacidade de
ocupação limitada a
30% dos quartos.

Também foi
anunciada a suspen-
são do transporte co-
letivo em todo o Espí-
rito Santo a partir
deste domingo (28)
até o dia 04 de abril,
como medida restriti-
va adicional visando
o enfrentamento ao
novo Coronavírus
(Covid-19). A medida
vai atingir 100% dos

coletivos dos serviços
metropolitano (Siste-
ma Transcol), rodovi-
ário (intermunicipal
e interestadual) e os
municipais nas cida-
des que possuem o
serviço. O transporte
férreo de passageiros
também ficará sus-
penso neste período.

A decisão sobre
o transporte coleti-
vo foi tomada com
objetivo de reduzir a
interação entre as
pessoas, visando a
redução na trans-
missão da doença.
No serviço metro-
politano de transpor-
te coletivo (Trans-
col), a redução de
passageiros foi em
média de 20%, quan-
do o esperado para o
período de quaren-
tena era uma redu-
ção de 50%. Uma
parte da frota do Sis-
tema Transcol será
disponibilizada para
dar apoio aos servi-
ços de saúde para o
transporte exclusivo
dos profissionais de
saúde.

Secretaria da Fazenda realiza operação
para proteger produtores de café

Os auditores fiscais
da Secretaria da Fazenda
(Sefaz) realizaram nos
últimos dias fiscaliza-
ções para evitar que os
nomes de pequenos pro-
dutores de café fossem
utilizados de forma ilegal.
A fiscalização aconteceu
nos municípios de Cola-
tina, Governador Linden-
berg e Iúna, onde há
grande produção de café
conilon.

N o r m a l m e n t e ,
numa operação regular
de venda de café, o pro-
dutor rural emite uma
nota fiscal de produtor
para uma empresa ata-
cadista. Num segundo
momento, a empresa
compradora do café emi-
te uma nota fiscal eletrô-
nica contendo, entre ou-
tras informações, o nome
do produtor rural de

quem comprou o produto.
“Recentemente en-

contramos alguns casos
em que as empresas ata-
cadistas estavam colocan-
do nas notas fiscais nomes
de produtores rurais que
não haviam comercializa-
do com essas empresas. As
atacadistas que atuam
dessa forma fazem isso
para acobertar uma com-
pra feita sem nota fiscal e
regularizar o estoque,
mas, com isso elas preju-
dicam o produtor rural”,
explicou o auditor fiscal da
supervisão de café e pro-
dutos agropecuários, Ivar
Marques de Souza Junior,
lembrando que a maior
parte das atacadistas atua
de maneira correta.

“O problema para o
produtor rural pode chegar
quando a Receita Estadual
constatar que o volume de

venda é muito maior do
que a documentada em
nota de produtor. Com
isso, surge a presunção de
venda sem nota fiscal, o
que seria objeto de autu-
ação com cobrança de im-
posto”, acrescentou o au-
ditor fiscal da Receita Es-
tadual.

O secretário de Es-
tado da Fazenda, Rogelio
Pegoretti, parabenizou a
equipe pelo trabalho de-
senvolvido. “Uma das
funções da Receita Esta-
dual é garantir que a co-
mercialização de produ-
tos no Estado aconteçam
de forma legal. Vejo essa
operação como sendo
muito importante tanto
para proteger o peque-
no produtor de café
quanto para evitar as
compras irregulares por
fraudadores”, destacou.
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Com Alzira Regatieri

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


