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Reflexao~

"Não digas: vingar-me-ei do mal; espera pelo
Senhor e ele te livrará."

Oração: Senhor Deus, por favor, pelo poder do
seu Espírito, ajude-me a perdoar e esperar pela
Sua justiça. Livra-me do veneno de um
coração vingativo que não perdoa. Que a
minha atitude, comportamento e resposta
àqueles que me fazem mal ajudem a levá-los a
conhecer o Seu verdadeiro amor. Em nome de
Jesus. Amém.

Refletindo: Qualquer tipo de vingança, antes
de ser uma realidade, é um coquetel de emo-
ções negativas: ódio, raiva, rancor, ira, mágoa e
desespero. Esses são sentimentos próprios do
coração natural. Mas o fato de serem naturais
não significa que sejam corretos. Ao contrário,
é um aglomerado de veneno que destrói as
coisas mais puras que o ser humano tem. É
como ácido que corrói valores, princípios e
principalmente a paz do coração. Por isso, a
promessa é: “Ele te livrará.”
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Sefaz participa de encontro
com produtores rurais

Secretaria da Fazenda
(Sefaz), por meio da Su-
pervisão de Educação
Tributária, participou, na
ú l t i m a s e m a n a , d o
“Encontro de Oportuni-
dades de Negócios da
Agricultura Familiar”. O
evento foi realizado pelo
Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abasteci-
mento, junto com a Com-
panhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab).

A Sefaz foi represen-
tada pelo coordenador do

Programa Estadual de
Educação Tributária (Pe-
et). O auditor fiscal Thia-
go Duarte Venâncio fa-
lou sobre os documentos
fiscais à disposição do
produtor rural e demais
assuntos voltados à agro-
indústria artesanal.

Acompanhado de
representantes do Institu-
to de Defesa Agropecuá-
ria e Florestal do Espírito
Santo (Idaf) e do Instituto
Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Inca-
per), o auditor fiscal dire-

cionou sua fala para os
agricultores. “Nós estive-
mos presentes falando
sobre assuntos pertinen-
tes aos produtores rurais,
mais especificamente aos
que trabalham na agroin-
dústria artesanal rural, e
também sobre documen-
tos fiscais rurais com foco
para a agroindústria”,
destacou Venâncio.

Venâncio reforçou a
importância da emissão
da nota fiscal. “É preciso
fazer o cadastro junto à
Sefaz, que é a inscrição
estadual de produtor ru-

ral, e emitir nota fiscal em
todas as operações co-
merciais. Esse passo é
importante, porque tem
um papel fundamental
para os municípios, pois
os produtores rurais têm
suma importância no
Índice de Participação
dos Municípios (IPM),
que é o percentual calcu-
lado para saber quanto
cada município do Esta-
do vai receber do repasse
do ICMS, já que, dos
100% que o Estado arre-
cada, 25% são destinados
aos municípios”, disse.

Sefaz

Foto: divulgação
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Procon São Gabriel faz orientação sobre
preços de produtos como álcool em gel

A venda de produ-
tos, em especial álcool
em gel, luvas e másca-
ras, com a elevação de
preço conforme a pro-
cura e demanda tor-
nou-se prática noticia-
da nesta semana em
todo o Espírito Santo e
também no Brasil, em
especial, após as notíci-
as veiculadas na im-
prensa sobre a pande-
mia do novo coronaví-
rus, o COVID-19. O
assunto de aumento

abusivo é amplamente
discutido no meio con-
sumerista e o tema de-
ve ser interpretado à
luz do Código de Defe-
sa do Consumidor
(CDC).

Por este motivo, o
Procon de São Gabriel
da Palha realizou na
terça feira (17), uma
orientação nas farmá-
cias e supermercados,
visando combater qual-
quer prática de aumen-
to abusivo dos preços
em produtos. A ação
tem por objetivo princi-

pal, averiguar se os pro-
dutos estão sofrendo
aumento de preço sem
justa causa, prática con-
siderada abusiva pelo
CDC, do (Art. 39, X):

“Art. 39. É vedado
ao fornecedor de pro-
dutos ou serviços, den-
tre outras práticas abu-
sivas: (Redação dada
pela Lei nº 8.884, de
11.6.1994)

X - elevar sem justa
causa o preço de pro-
dutos ou serviços.

(Incluído pela Lei nº
8.884, de 11.6.1994)”

Segundo o Procon
de São Gabriel, a ação
veio para dar continui-
dade a iniciativa do
Procon Estadual do
Espírito Santo, que en-
viou uma Notificação
Recomendatór ia à
Associação Capixaba
de Supermercados
(Acaps) e ao Conselho
Regional de Farmácia
do Espí r i to Santo
(CRF-ES), pedindo
aos supermercados e

farmácias que não ele-
vem, sem justa causa,
os preços dos produtos.

O órgão de defesa
do consumidor infor-
mou que não foram
encontrados preços
abusivos nos locais visi-
tados e que vai conti-
nuar a orientação nos
estabelecimentos. Vale
ressaltar que até a pre-
sente data (quarta-
feira, 18), não houve
nenhuma denúncia
feita por consumidores
sobre aumento de pre-
ço abusivo.

O consumidor que
deparar com algum
valor de produtos ou
serviços relacionados
ao coronavírus, que
considere abusivo po-
derá registrar denúncia
no Procon. Lembran-
do que o órgão funcio-
na dentro da sede da
Prefeitura de São Ga-
briel da Palha, de se-
gunda a quinta- feira
de 12 às 18 horas e na
sexta-feira, de 7 às 13
horas, atendendo pelo
telefone 3727-1366,
ramais 218 e 236.

Editora Hoje/Procon

ANTT suspende viagens internacionais
por ônibus devido ao coronavírus

A Agência Nacio-
nal de Transportes Ter-
restres (ANTT) deter-
minou ontem (18) a
suspensão de todas as
viagens rodoviárias
internacionais de pas-
sageiros, em decorrên-
cia da pandemia de co-
ronavírus. A medida
vale para os transportes
de fretamento e semi-
urbano em região de
fronteira, realizada por
empresas brasileiras e
estrangeiras.

Segundo a ANTT, a
proibição tem vigência
por 60 dias, podendo
ser prorrogada.

Além da suspensão
das viagens internacio-
nais, a agência também
determinou que as em-
presas adotem medidas
de higienização da fro-
ta, com a utilização de
métodos que impeçam
a proliferação de "ví-
rus, bactérias, fungos,
ácaros e microrganis-
mos nocivos à saúde”.

Entre as medidas,
estão: higienizar ou
esterilizar após cada
viagem, os pega-mãos,
corrimãos, catracas,
equipamentos de bi-
lhetagem e demais su-
perfícies onde há o
constante contato das
mãos dos passageiros,

do motorista e do co-
brador. Também deve
ser disponibilizado
álcool-gel 70% para os
motoristas, cobradores
e passageiros e, se pos-
sível, máscaras.

A agência disse que
o reembolso das passa-
gens será feito de acor-
do com a resolução em
vigor que prevê que o
pagamento terá valor
equivalente em moeda
estrangeira convertida
no câmbio do dia da
efetivação do reembol-
so.

Com relação ao
transporte interestadu-
al de passageiros, a
ANTT disse que conti-

nua em operação. "De-
vido à situação emer-
gencial para evitar situ-

ações que possibilitem
o contágio pelo coro-
navírus, a agência fle-

xibilizou a redução de
frequência de horári-
os”.

Agência Brasil

Foto: divulgação

Fotos: divulgação
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Veja novas medidas para evitar a disseminação
do Covid-19 anunciadas pelo Governador

Coronavírus não deve ser tratado
com ibuprofeno, recomenda a OMS

- Adoção do Proto-
colo de Isolamento Do-
miciliar por 14 dias aos
servidores com casos
de síndromes gripais,
sem sinais de gravida-
de, independentemen-
te de confirmação labo-
ratorial, definidos em
ato médico dentro da
rede pública e privada.

- Todas essas deci-
sões são válidas por 30
dias.

O governador do
Espírito Santo, Renato
Casagrande, anunci-
ou, na terça-feira (17),
novas medidas de pre-
venção à disseminação
do novo coronavírus
(Covid-19). As deci-
sões foram tomadas na
Sala de Situação de
Emergência em Saúde
Pública, que se reuniu
no Palácio Anchieta,
em Vitória. Fica proi-
bida a abertura de espa-
ços culturais (cinemas,
casas de shows e boa-
tes) e a realização de
eventos, além da ado-
ção de novas ações pre-
ventivas no transporte
público coletivo. As
medidas são válidas
por 30 dias.

- Fica proibido a
realização de eventos
de qualquer natureza;

Situação:

- Servidores que re-
tornarem de viagens
internacionais ou de
navios de cruzeiros
deverão permanecer
em trabalho remoto no
seu domicílio por até
sete dias após o retorno
ao Estado;

- Não são alcança-
dos pelas disposições
os servidores localiza-
dos em: hospitais pú-
blicos e Hemocentros;
unidades prisionais e
de internação socioe-
ducativa; unidades ad-
ministrativas prestado-
ras de serviços públicos
essenciais ou que ope-
rem em regime de plan-
tão;

- Fica estabelecida
em caráter excepcional
a possibilidade de tra-
balho remoto, com dis-
pensa do cumprimento
das exigências previs-
tas no Regime de Tele-
trabalho instituído pela
Lei Complementar nº
874, de 14 de dezem-

bro de 2018, aos servi-
dores públicos estadu-
ais dos seguintes gru-
pos de risco: gestantes
e lactantes; maiores de
60 anos, com morbida-
de atestada; portadores
de doenças respiratóri-
as crônicas ou compro-
metedoras de imunida-
de, devidamente com-
provadas por laudo
médico;

Servidores públicospessoas
aglomeração de

Eventos e

tomadas na Sala de

Confira abaixo mais
sobre as medidas

- O protocolo esta-
belece os momentos
em que os servidores
ou prestadores de ser-
viço deverão lavar suas
mãos e os cuidados
que deverão ter nas uni-
dades. Há orientações
gerais de cuidados,
conscientizando-os
sobre os sintomas e
iniciativas de preven-
ção;

- Foram demarca-
das áreas de isolamen-
to para o contingencia-
mento de casos suspei-
tos.

Sistema prisional

- Elaboração de pro-
tocolo contra o novo
coronavírus, seguido
por todas as unidades
prisionais do Estado e
validado pela Secreta-
ria da Saúde, estabele-
cendo as diretrizes de
cuidado com a saúde e
higiene dentro das ins-
talações;

- Dentre as medidas
estão: a aplicação de
um questionário sobre
sintomas respiratórios,

febre, contato com ca-
sos confirmados ou
suspeitos de infecção
pelo coronavírus; pre-
visão de adiamento e
reagendamento de visi-
ta/atendimento;

- Os visitantes estão
sendo orientamos à
lavarem suas mãos ao
acessarem a unidade.
Também estão dispo-
nibilizados álcool em
gel nas áreas de acesso
do presídio;

- Fica proibido a
abertura de cinemas,
casas de shows e boa-
tes;

- Liberadas aglome-
rações de até 100 pes-
soas desde que o local
tenha três vezes a capa-
cidade;

A O r g a n i z a ç ã o
Mundial da Saúde
(OMS) recomendou
nesta terça-feira 17
que pessoas com sin-
tomas do novo coro-
navírus não usem ibu-
profeno para aliviá-
los.

As advertências do
ministro da Saúde da
França, Olivier Veran,
no fim de semana, se-
guiram um estudo re-
cente publicado pela
The Lancet na quarta-
feira, com a hipótese
de que uma enzima

estimulada pelo ibu-
profeno e outras dro-
gas semelhantes pode
facilitar e piorar as in-
fecções por vírus.

Paralelamente, as
autoridades francesas
alertaram que os medi-
c a m e n t o s a n t i -
inflamatórios poderi-
am piorar os efeitos da
covid-19.

O por ta -voz da
OMS em Genebra,
Christian Lindmeier,
disse a repórteres que
especialistas da ONU
“estão analisando o
assunto”. “Enquanto

isso, recomendamos o
uso de paracetamol e
não usar ibuprofeno
como automedicação.
É importante”, disse.

O ministro francês
indicou em um tuíte
que o ibuprofeno e ou-
tras drogas similares
podem ser “um fator
agravante” nas infec-
ções por coronavírus.

Alerta veio depois que o ministro da Saúde da França advertiu
sobre a ação do medicamento na piora dos efeitos da Covid-19

Foto: divulgação

Secom

Carta Capital

Foto: divulgação
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MEC autoriza aulas que utilizem
tecnologias de informação

O Ministério da
Educação (MEC) auto-
rizou a substituição de
aulas presenciais em
universidades por au-
las que utilizem meios
e tecnologias de infor-
mação e comunicação.
A intenção é não preju-
dicar cursos em anda-
mento em decorrência
da pandemia do novo
coronavírus (Covid-
19). A medida vale,
inicialmente, por 30
dias, podendo ser pror-
rogável, dependendo
das orientações do Mi-
nistério da Saúde e dos
órgãos de saúde esta-
duais, municipais e
distrital.

A portaria com as

orientações foi publi-
cada ontem, 18 no Diá-
rio Oficial da União.
As regras valem para
as instituição de educa-
ção superior integran-
tes do sistema federal
de ensino.

O sistema federal é
composto pelas univer-
sidades federais, pelos
institutos federais, pelo
Colégio Pedro II, pelo
Instituto Nacional de
Educação de Surdos
(Ines), Instituto Benja-
min Constant (IBC) e
pelas universidades e
faculdades privadas.

De acordo com a
portaria, as regras não
valem para cursos de
medicina e práticas
profissionais de estági-
os e de laboratório dos

demais cursos, que se-
guem com as aulas pre-
senciais.

A portaria esclarece
que as instituições não
serão obrigadas a ofer-

tar aulas remotas e po-
derão optar por sus-
pender as atividades
acadêmicas presencia-
is. Caso isso seja feito,
as aulas deverão ser

integralmente repostas
posteriormente. Outra
possibilidade é alterar
o calendário de férias.

As instituições de
ensino superior que
optarem pela substitui-
ção de aulas terão 15
dias para comunicar o
MEC. Caberá a elas
definir quais discipli-
nas serão ofertadas nes-
sa modalidade. Além
disso, deverão disponi-
bilizar ferramentas aos
alunos que permitam
que eles acompanhem
os conteúdos oferta-
dos. Deverão ainda
definir as avaliações
que serão feitas duran-
te esse período de aulas
remotas.

Segundo o MEC, o
objetivo é manter a roti-

na de estudos dos alu-
nos. A pasta diz ainda
que disponibilizará
salas virtuais para ins-
titutos e universidades
federais.

ES lança Cadastro Inteligente para facilitar
restituição de celulares roubados, furtados e perdidos

Além disso, a Sesp
divulga uma nova fun-
cionalidade da Delega-
cia Online. Agora o
cidadão poderá solici-
tar o bloqueio do apa-
relho junto à Anatel,
sem precisar ir até uma
delegacia física, facili-
tando o acesso ao ser-
viço e desafogando os
atendimentos nos bal-
cões das unidades poli-
ciais do Estado.

Para se registrar, o
proprietário do smart-
phone irá entrar no por-
tal, com a maior quan-
tidade de informações
sobre o produto em
mãos, preencher os
campos disponíveis e
aquele telefone será
incluído no banco de
dados, onde uma equi-
pe de profissionais da
Segurança Pública fará
o monitoramento.

Funcionamento

Caso o cidadão te-
nha aquele objeto per-
dido, roubado ou furta-
do, imediatamente ele
poderá acessar o perfil
no site do Cadastro
Inteligente e sinalizar
para as forças de segu-
rança, com o registro
do boletim de ocorrên-
cia, item obrigatório,
que o aparelho deve ser
colocado em restrição.

Bloqueio de aparelho
online

Quando aquele tele-
fone for recuperado em

abordagens policiais e
operações, a vítima
poderá receber uma
notificação que chega-
rá em sua conta no Ca-
dastro Inteligente e no
e-mail registrado, in-
formando que o celu-
lar perdido foi encon-
trado, mostrando ain-
da, em qual unidade
policial está e o núme-
ro do Boletim de Ocor-
rência ao qual está liga-
do.

O serviço é uma
realização da Sesp, em
parceira com o Institu-
to de Tecnologia da
Informação e Comuni-
cação do Estado do
Espírito Santo (Pro-
dest). Com o Cadastro
Inteligente, o Estado
cumpre com mais efi-
ciência o papel de de-
volver o bem perdido,
furtado ou roubado do

cidadão.

O governador do
Estado, Renato Casa-
grande, apresentou,
nesta quarta-feira (18),
mais uma tecnologia
inovadora para a popu-
lação capixaba: o Ca-
dastro Inteligente. A
funcionalidade permi-
te que o cidadão regis-
tre o aparelho celular
em um banco de dados
integrado ao sistema
da polícia, que poderá,

assim, informar ao do-
no a recuperação do
objeto e o local onde
ele pode ser resgatado.
O link para o Cadastro
estará disponível nos
sites da Secretaria da
Segurança Pública e
D e f e s a S o c i a l
(www.sesp.es.gov.br) e
d a P o l í c i a C i v i l
(www.pc.es.gov.br).

Em transmissão ao
vivo em suas redes soci-
ais, o governador des-
tacou as vantagens no

uso da tecnologia, que
torna desnecessário o
deslocamento físico
até uma unidade poli-
cial. “Quando o seu
celular é furtado ou
roubado, a pessoa vai
até a delegacia e pede o
bloqueio. Fazendo o
cadastro no site ou pe-
lo aplicativo (App 190)
no próprio aparelho é
possível solicitar o blo-
queio e inutilizá-lo.
Caso o telefone seja
recuperado pela polí-

cia, a pessoa é aciona-
da e tem de volta seu
celular”, afirmou.

Casagrande menci-
onou que foram recu-
perados mais de 11 mil
aparelhos celulares no
ano passado, mas que
ainda não foi possível
identificar os seus do-
nos. “Somente nos do-
is primeiros meses des-
te ano tivemos 1300
aparelhos recupera-
dos”, destacou o go-
vernador, ao lado do
secretário de Estado da
Segurança Pública,
Roberto Sá, e de outras
autoridades policiais.

Secom/SEP

Foto: divulgação

Foto: Hélio Filho/Secom

Agência Brasil

Em transmissão ao vivo em suas redes sociais, o governador
destacou as vantagens no uso da tecnologia, que torna
desnecessário o deslocamento físico até uma unidade policial

De acordo com a portaria, as regras não valem para cursos de
medicina e práticas profissionais de estágios e de laboratório
dos demais cursos, que seguem com as aulas presenciais
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Bandes oferta créditos sob
litígio em plataforma online

A cessão de crédito é
o negócio pelo qual o
credor de uma obrigação
transfere sua posição

ativa a um terceiro. Pos-
sibilita que o cessionário
passe a ter legalmente o
direito de efetuar a co-
brança, por meio da qual
é possível obter retornos
financeiros relevantes
em relação ao valor da
aquisição do crédito e do
mercado financeiro.

O devedor inadim-
plente tem a cobrança
em andamento, porém
as garantias ainda não
foram incorporadas ao
patrimônio do Bandes.

Como participar

No site do Bandes há
uma lista em que são dis-

ponibilizados os núme-
ros dos processos e os
respectivos imóveis da-
dos em garantia, com a
matrícula e a classifica-
ção como urbano, indus-
trial ou rural. Todas as
informações são públi-
cas. Ao conhecer a lista,
o investidor pode estu-
dar cada caso e, então,
basta procurar o Bandes
para realizar uma oferta
pelos créditos pretendi-
dos.

Trata-se de processos
de financiamentos em
atraso que têm como
garantia uma proprieda-
de rural, imóveis urba-
nos e mesmo de uso in-
dustrial. Com a cessão, o
cessionário passa a ter
legalmente o direito de
efetuar a cobrança, po-
dendo realizar ações ex-

trajudiciais e judiciais.

Para atrair investido-
res que estejam dispostos
a assumir negociações

com o devedor e ficar
com a garantia do finan-
ciamento executado,
geralmente um imóvel, o
Banco de Desenvolvi-

mento do Espírito Santo
(Bandes) disponibiliza,
em seu site, a cessão dos
créditos.

Entenda como
funciona

Bandes

CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

A Prefeitura Municipal de VILA
VALÉRIO/ES, torna público que fará
realizar licitação na modalidade de
"Pregão Presencial", tipo "MENOR PREÇO
GLOBAL PO LOTE - REGISTRO DE
PREÇO", OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
para eventual aquisição de Uniformes e
EPIs destinados aos servidores das
Unidades Administrativas da Prefeitura
Mun i c i pa l de V i l a Va l é r i o /ES.
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da
ABERTURA DA SESSÃO, a qual ocorrerá
às 12:00 do dia 02 de abril de 2020. A
Sessão Pública ocorrerá na Sala da
CPL/Pregões, Rua Lourenço de Martins,
nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital
completo está à disposição dos
interessados nos dias úteis de 11às17h,
de segunda à quinta, e, nas sextas-
feiras, de07às12h, e poderá ser
r e q u e r i d o a t r a v é s d o s i t e :
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério, 18 de março de 2020.

GILFARLEI PETRI

000009/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

M RODRIGUES DE OLIVEIRAME – CNPJ Nº 34.239.212/0001-48

Por não ter sido possível encontrá-los, intimo-os na forma do art. 15, § 1º da Lei nº

9.492/97, e não sendo atendido até o dia 19/03/2020, notifico-os do protesto.

São Gabriel da Palha,  18 de Março de 2019.

Tabelião e Registrador

Ricardo Bravo

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS

JURÍDICAS, PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA

PALHA – ES.

BIANCADEAVELAR – CPF Nº 135.194.467-31

COMBONI NEWS CONFECÇ LTDAME – CNPJ Nº 02.476.253/0001-61

Acham-se neste Cartório (Rua Men de Sá, nº 46 – Centro – São Gabriel da Palha -

ES), telefone (27) 3727-1008, o título de responsabilidade das seguintes pessoas:

REIDELPEREIRAPERNES – CPF Nº 144.127.337-93

JOSÉ CARLOS SARACO ME – CNPJ Nº 13.625.890/0001-79

JOÃO LUCAS DASILVABRAZ – CPF Nº 126.555.177-41

WILSON CAVALCANTE DE LIMA– CPF Nº 033.572.718-26

ROGERIO DIAS FERRAZ – CPF Nº 102.523.847-84

JOÃO PIRES GONÇALVES – CPF Nº 065.007.927-26

ANDRE BOLSONI FERREIRA– CPF Nº 126.388.087-84

BRUNO PINTO DE OLIVEIRA– CPF Nº 167.550.297-85

JORGE JANUÁRIO CARDOSO NETO – CPF Nº 148.793.497-12

JULIANO PEREIRAGOMES COSTA– CPF Nº 104.042.337-08

LUCAS SIQUEIRAMIGUEL– CPF Nº 148.190.257-16

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

18 de março de 2020.

LARISSA RUSTER VESPER, nacionalidade brasileira, profissão programadora

plena, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, natural de Aracruz-ES,

residente na Av. Professora Maria Celeste Torezani Storch, s/n, São Vicente em

São Gabriel da Palha-ES.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

GILMAX SOARES DA CRUZ, nacionalidade brasileira, profissão Service Desk

Sênior, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, natural de

Mantena-MG, residente na Rua Senador Atílio Vivacqua, 433, Apto 102, Jardim

de Infância em São Gabriel da Palha-ES eCompre, venda e troque!Compre, venda e troque!

NO

Foto: divulgação
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Vereadores de São Gabriel são
sentenciados pela justiça

Após serem acusa-
dos pelo Ministério
Público de terem en-
volvimento com rece-
bimento de propina, os
vereadores gabrielen-
ses Tiago dos Santos e
Wagner Lucas dos San-
tos, e um funcionário
público, Fábio Júnior
das Neves, foram sen-
tenciados pela justiça.

Na sentença consta
que foi estipulado em
pedido de reparação
moral coletivo, sendo
R$ 200.000,00 para
Tiago dos Santos, R$
150.000,00 para Wag-
n e r L u c a s e R $
100.000,00 para Fábio.

Contudo, conside-
rando a situação eco-
nômica dos acusados,
e as demais circunstan-
cias analisadas em sede

de o cálculo da pena,
reduziu-se o valor para
R$ 8.000,00 a serem
reparados por Tiago e
R$ 8.000,00 a serem
reparados por Wagner
e a R$ 2.000,00 a serem
reparados por Fábio.

Na sentença consta
ainda que os vereado-
res também foram con-
denados, sendo Tiago
a 6 anos e 8 meses de
reclusão e Wagner a 5

anos e 8 meses de re-
clusão. Já Fábio Júnior
foi condenado a 4 anos
e 8 meses de reclusão.
Além disso houve ain-
da a perda do mandato
eletivo de Tiago dos
Santos e Wagner dos
Santos.

Tentamos contato
com os citados para
que pudessem comen-
tar o caso, mas não tive-
mos sucesso.

Atendimento em agências do INSS são suspensas por 15 dias

Em mais uma medi-
da para conter o avan-
ço da Covid-19 — coro-
navírus — e preservar a
saúde dos segurados, o
Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)
publicou no Diário Ofi-
cial da União, desta
quarta-feira (18), a Por-
taria 375, que suspen-
de o atendimento nas
agências pelo período
de 15 dias. Serão man-
tidos apenas atendi-
mentos agendados pa-
ra cumprimento de
exigências de requeri-
mentos de benefícios
previdenciários e assis-
tenciais, perícias médi-
cas previdenciárias e
avaliações e pareceres
sociais dos benefícios

previdenciários e assis-
tenciais.

Segurados que esta-
vam agendados para
comparecer a agência
para outros serviços
deverão ser remarca-
dos para data posterior
à suspensão. Vale des-
tacar que o INSS infor-
mará a todos os segura-
dos a nova data, sem a
necessidade de novo
agendamento.

Além disso, para
evitar aglomerações na
sala de espera das agên-
cias, foi determinado
que o acesso seja limi-
tado apenas aos segu-
rados agendados para
os próximos 20 minu-
tos de cada agenda-
mento, em especial da
perícia médica. Dessa
forma, o acesso ficará

restrito, evitando as-
sim aglomeração de
segurados no mesmo
ambiente. Acompa-
nhantes serão permiti-
dos somente em situa-
ções indispensáveis.

Sem sair de casa

O INSS reitera que
os segurados não preci-
sam se deslocar até
uma agência para ter

acesso aos serviços ou
pedir um benefício.
Basta acessar o Meu
I N S S a t r a v é s d o
gov.br/meuinss ou li-
gar para a Central 135,
que funciona de segun-

da a sábado de 7h às
22h horas. O segurado
só deve buscar atendi-
mento presencial se for
imprescindível, como,
por exemplo, em caso
de perícia médica.

OMS ALERTA: Covid-19 não é doença somente de idosos

A O r g a n i z a ç ã o
Mundial da Saúde
(OMS) alertou ontem
(18) que a Covid-19,
doença causada pelo
novo coronavírus, não
atinge somente idosos.
Medidas de prevenção
e tratamento devem ser
empregadas por gover-
nos e pessoas também
no caso de adultos sau-
dáveis e até mesmo de
crianças.

A entidade reiterou
que a maior taxa de
mortalidade vem ocor-
rendo entre a faixa aci-
ma dos 60 anos, mas
esse fato não pode justi-
ficar uma tranquilidade
e um descuido no res-
tante da população. As
providências, acrescen-
taram os representantes
da organização, devem
ser tomadas por todas
as pessoas.

“Nos dados, o núme-
ro de casos com crian-

ças é mais baixo do que
em adultos. Elas po-
dem desenvolver doen-
ças, mas a maioria está
infectada com doenças
mais leves. Mas sabe-
mos que crianças são
suscetíveis. Na China,
várias evoluíram para
estados mais graves. E
há o registro de uma
morte na China”, de-
clarou a chefe da área
de doenças da OMS,
Maria Van Kerkhove.

“Não é uma doença

somente dos idosos.
Pessoas mais jovens
experimentam doença
menos severa, mas te-
mos que observar to-
dos, até os casos mais
leves. Todo caso suspei-
to deve ser testado. Se
mostrar sintomas deve
ser testado”, acrescen-
tou o diretor executivo
da OMS, Michae l
Ryan. Na Coreia do
Sul, exemplificou, ape-
nas 20% das mortes
tiveram como vítimas

pessoas idosas.
A ampliação dos

testes tem sido um desa-
fio para governos. Mas
para o diretor executi-
vo, a aplicação insufici-
ente de testes está mais
relacionada às estraté-
gias dos governos do
que à ausência de kits e
insumos por parte dos
laboratórios. “Se você
vai testar cada caso sus-
peito os países vão ter a
capacidade”, afirmou.

A chefe da área téc-

nica da OMS ressaltou
que países devem pro-
curar como ampliar a
oferta de testes. “Países
precisam usar os funda-
mentos, mas pensar em
formas inovadoras de
encontrar as pessoas e
enfrentar a dissemina-
ção. Já há casos, por
exemplo, de exames em
drive thru [termo utili-
zado para coleta direta
no carro de alimentos
em lanchonetes]”, disse
Maria Van Kerkhove.

Agência Brasil

INSS

Foto: divulgação
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Editora Hoje
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LEVE O MELHOR EM CONFORTO TÉRMICO !

027 999769544 ALUGUE E SE SURPREENDA COM O RESULTADO!

Deixe seus melhores momentos climatizados!


