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Reflexao~

"Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união. É como o óleo precioso
sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a
barba de Arão, e que desce à orla das suas
vestes. Como o orvalho de Hermom, e como
o que desce sobre os montes de Sião, porque
ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para
sempre."

Refletindo: Viver em comunhão no lar, no
trabalho, na igreja e na sociedade deve ser
nossa motivação diária. Precisamos nos
relacionar bem com as pessoas ao nosso redor,
ajudando uns aos outros, vivendo sempre em
união, pois é na unidade que o Espirito Santo
de Deus derrama seu óleo sobre nós. E ainda
mais, é na unidade e na comunhão que o
Senhor ordena Sua benção e a vida para
sempre.

Oração: Pai querido, eu peço que o Senhor
ajude a me relacionar bem com a minha
família, meus colegas e com meu próximo.
Ajuda-me a entender que não há ninguém
perfeito, e as pessoas cometem erros, e caso
alguém falhe, e me cause alguma ofensa ou
algum dano, que eu possa estar pronto para
perdoar. Ajuda-me a não me deixar envolver
em intrigas, discussões e confusão que causam
inimizades e desunião. Eu oro em nome de
Jesus. Amém.
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Detran disponibiliza serviço on-line
de 2ª via de CNH sem ônus

O Departamento Esta-
dual de Trânsito do Espírito
Santo (Detran|ES) disponi-
biliza mais um serviço on-
line para os condutores capi-
xabas. É o processo de se-
gunda via de Habilitação,
sem ônus, nos casos de rou-
bo ou furto da Carteira Naci-
onal de Habilitação (CNH),
além da Permissão para
Dirigir (PPD).

Para fazer a solicitação,
o interessado deve acessar o
link do serviço na opção "2ª
via da CNH - sem ônus
'Roubo ou Furto", na área
de serviço on-line de "Habi-
litação". O usuário será
direcionado para o "Acesso
Cidadão", página que reúne
serviços e programas do
Estado do Espírito Santo.
Caso o condutor ainda não
tenha uma conta, será ne-
cessário criá-la.

Na página do serviço, o
interessado deverá validar
seus dados pessoais, infor-
mando seu nome, nome da
mãe e data de nascimento,
conforme consta na sua
CNH. Para garantir a segu-
rança, após a abertura da
solicitação, o usuário rece-
berá um código verificador,
via SMS, no número de
celular que está no seu ca-
dastro no órgão para mar-
car as opções de autentici-

dade e concordar com os
termos.

Após validação, ele de-
verá digitalizar a versão
original e anexar cópia dos
seguintes documentos no
formato PDF: Boletim Uni-
ficado de furto ou roubo
(BO); documento de identi-
ficação oficial, com foto
(Carteira de Identidade,
Carteira de Trabalho, cartei-
ra de conselho de classe
profissional ou passaporte)
e CPF, caso essa informa-
ção não esteja presente no
documento de identifica-
ção. A documentação será
avaliada pela equipe do

órgão e, cumprindo as exi-
gências do serviço, o docu-
mento será emitido e envia-
do para o endereço registra-
do sem custos. O processo
também poderá ser acom-
panhado pelo usuário no
site do Detran|ES.

“Esse é mais um serviço
on-line que acrescentamos
ao programa Detran 100%
Digital e acreditamos que,
nesse momento que passa-
mos de intensificação dos
serviços online do órgão,
sobretudo para evitar a aglo-
meração de pessoas devido
ao avanço do novo Corona-
vírus, ele será muito impor-

tante e vai garantir que os
condutores que tiveram a
sua CNH roubada ou furta-
da possam solicitar a 2ª via
de forma mais rápida e fá-
cil”, disse o diretor geral do
Detran|ES, Givaldo Vieira.

O Detran|ES destaca
que o serviço só poderá ser
requerido uma vez a cada
12 meses, conforme Instru-
ção de Serviço N 18, de 20
de janeiro de 2020.

A emissão da segunda
via da CNH ou PPD, por
motivos de perda ou dano,
também já é disponibilizada
online no site do De-
tran|ES.

Foto: divulgação

Detran

Na página do serviço, o interessado deverá validar seus dados pessoais, informando
seu nome, nome da mãe e data de nascimento, conforme consta na sua CNH
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Cortes de energia por inadimplência
são suspensos por 90 dias

As medidas, apro-

vadas em reunião ex-
traordinária de direto-
ria do regulador reali-
zada por meio de vide-
oconferência, incluem
também a flexibiliza-
ção pelo mesmo prazo
de algumas obrigações
das distribuidoras de
energia, como de aten-
dimento presencial a
clientes e entrega de
faturas a domicílio.

O diretor-geral da
agência, André Pepito-
ne, disse que ainda ha-
verá uma avaliação à

parte, em discussão
junto ao governo, de
medidas adicionais em
benefício de consumi-
dores de baixa renda.

"Nos foi demanda-
do que se avaliasse a
possibilidade de haver
um suporte maior ao
(consumidor de) baixa
renda, e isso vai ser tra-
tado nos canais de go-
verno, com o Ministé-
rio de Minas e Energia
e da Economia, com
coordenação da Casa
Civil", afirmou.

A Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica
(Aneel) aprovou na
terça-feira (24) um pa-
cote de medidas espe-
ciais em resposta à pan-
demia de coronavírus,
incluindo a suspensão
por 90 dias de cortes do
serviço de eletricidade
por inadimplência pa-
ra consumidores resi-
denciais e serviços es-
senciais.

Boa notícia: 12 pacientes
diagnosticados com Covid-19
já estão curados no ES

De 40 casos confir-
mados do COVID-19
no Espírito Santo, (nes-
se número está incluso
um paciente que é mo-
rador do Rio de Janei-
ro, mas que buscou
atendimento em Vitó-
ria). Ao todo 12 paci-
entes já estão curados
da doença. Outras 25
pessoas continuam em
isolamento domiciliar
e dois estão internados

em hospitais.
Os dados são do

boletim divulgado pela
Secretaria de Saúde do
Estado (Sesa), na noite
de terça-feira (24). Em
pronunciamento, o
governador Renato
Casagrande informou
que um morador do
estado do Rio de Janei-
ro que tem empresa em
solo capixaba buscou o
serviço de saúde local.
Por isso, o número é
contabilizado.

Editora Hoje

Validade das DAPs é prorrogada por seis meses

A validade das De-
clarações de Aptidão
ao Programa Nacional
de Fortalecimento da
Agricultura Familiar
(Pronaf) foi prorrogada
por seis meses. A medi-
da foi publicada no Diá-
rio Oficial da União
desta quarta-feira (25),
em decorrência da pan-
demia causada pelo
novo Coronavírus.

De acordo com o
documento, a prorro-
gação vale para todas
as DAPs ativas que ven-
cem entre 25 de março
e 31 de dezembro de
2020. Para ter acesso
ao conteúdo do docu-
mento na íntegra, aces-
se: http:// www.in.-
gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-24-de-24-
de-marco-de-2020-
249616950

A DAP, como é co-

nhecida a declaração, é
o documento usado
para identificar os agri-
cultores familiares e os
empreendimentos fa-
miliares rurais organi-
zados, como associa-
ções, cooperativas e
agroindústrias. Dados
do Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistên-
cia Técnica e Extensão
Rural (Incaper) apon-

t a m q u e e x i s t e m
42.580 DAPs ativas no
Espírito Santo.

Para acessar as li-
nhas de crédito do Pro-
naf e outras políticas
públicas, o agricultor
deve estar com a DAP
ativa. Entre os benefí-
cios disponibilizados
por meio do programa
nacional estão assis-
tência técnica, crédito

rural, seguro e comer-
cialização da produ-
ção, com acesso aos
programas nacionais
de Alimentação Esco-
lar (Pnae) e de Aquisi-
ção de Al imentos
(PAA), entre outros
direitos e benefícios
sociais, como aposen-
tadoria rural e auxílio
emergencial financei-
ro.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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União e responsabilidade é o pedido de
Casagrande em reunião com Jair Bolsonaro

Sobre as medidas ado-
tadas no Estado do Espí-
rito Santo, que seguem as

recomendações da OMS,
Casagrande comentou:
“Gostaria que essa pan-
demia que atingiu a Ásia,
a Europa, os Estados Uni-
dos e tem atingido o Bra-
sil não tivesse impacto à
saúde das pessoas e na
economia. Mas, por ques-
tão de responsabilidade,
não posso pagar para ver
e as decisões que temos
tomado são na direção
para que possamos con-
ter a proliferação do ví-
rus, que possamos acha-
tar a curva e que o sistema
de saúde possa dar con-
ta”, destacou.

Casagrande colocou
o Espírito Santo à dispo-
sição para trabalhar em
um ambiente de coopera-
ção: “Queremos com
essas ações mais fortes,
fazer a barreira ao vírus e,
que daqui uns dias, pos-
samos atuar verticalmen-
te como sugere o presi-
dente”, disse, recebendo
a concordância dos go-
vernadores de Minas Ge-
rais, Romeu Zema; do
Rio de Janeiro, Wilson
Witzel; e de São Paulo,
João Dória, que partici-
param da videoconferên-
cia.

O governador do Espí-
rito Santo, Renato Casa-
grande, participou, na
manhã desta quarta-feira
(25), de uma reunião por
meio de videoconferên-
cia entre os governadores
dos estados da região Su-
deste e o presidente da
República, Jair Bolsona-
ro. Os chefes dos Executi-
vos Estaduais trouxeram
questões sobre o enfren-
tamento ao novo Corona-
vírus (Covid-19) nas áre-
as de saúde e econômica.
Em sua fala, Casagrande

pediu a união dos entes
federados sob a liderança
do Governo Federal.

“Temos seguido a
Organização Mundial da
Saúde (OMS) e na hora
que o presidente opina e
tira o valor da pandemia,
causa confusão e dúvida
nas pessoas, dificultando
nossa ação. É muito bom
que a gente possa ter essa
reunião para que o Go-
verno Federal assuma a
responsabilidade e, jun-
tos, diminuamos o im-
pacto social, econômico
e na saúde”, pontuou o
governador capixaba.

Para Casagrande é
importante uma coorde-
nação nacional para re-
solver algumas dificulda-
des que afetam hoje os
Estados, como a distribu-
ição de vacinas contra a
influenza e a aquisição de
testes rápidos para o diag-
nóstico novo Coronaví-
rus e de respiradores para
a abertura de novos leitos
de UTI. “Estamos traba-
lhado em conjunto com o
Ministério da Saúde, que
tem seguido as orienta-
ções da OMS e com o mi-
nistro [da Infraestrutura]
Tarcísio Freitas para ga-

rantir o transporte de car-
ga para que não se inter-
rompa o abastecimento
das cidades”, disse.

O impacto da crise
sobre as pessoas mais
pobres e o fortalecimento
da área social também
foram colocados em pau-
ta pelo governador Casa-
grande, que pediu o forta-
lecimento do valor desti-
nado à área social e a re-
composição do Fundo de
Participação dos Esta-
dos.

Veja como acessar linhas de crédito emergencial do Bandes

A nova linha emergen-
cial funcionará em parale-
lo com o “Fundo Recons-
trução ES”, operado pelo
Bandes e parte da estraté-

gia do Governo do Espíri-
to Santo para contribuir
com a recuperação econô-
mica dos municípios e
apoiar a reestruturação
dos empresários capixabas
que tiveram prejuízos com
as últimas chuvas.

O financiamento da
linha “Bandes Reconstru-
ção ES” é direcionado
para empreendedores for-
mais que comprovada-
mente tiveram prejuízos e
danos materiais causados
pelas fortes chuvas e en-
chentes, tendo perda de
estoque, máquinas, equi-
pamentos ou avarias nas
estruturas físicas dos em-
preendimentos situados
nos municípios em situa-
ção de calamidade ou de
emergência decretada.

Neste caso, para solici-
tar o crédito, o interessado
também deve acessar o site
e seguir os passos indica-
dos, com o envio da docu-
mentação e proposta de
financiamento pelo e-mail
reconstruir@ bandes.-
com.br. O financiamento
será liberado de acordo

com a capacidade de paga-
mento de cada empresário.
O empreendimento deve
estar localizado em área de
município em situação de
emergência ou calamida-
de pública. A condição de
enquadramento do empre-
endimento deverá ser ates-
tada por laudo do Corpo
de Bombeiros ou da Defe-
sa Civil ou órgão público
do município. Mais infor-
mações no site:

reconstrucao-
es

www.ban-
des.com.br/

Condições operacionais
Bandes Reconstrução ES

Valor máximo financiado:
R$ 20 mil*
Carência: até 12 meses;
Prazo de amortização: até
48 meses;

Condições operacionais
Bandes Emergencial

Valor do financiamen-
to: conforme capacidade
de contratação da empresa

Taxa: a partir de 0,32%
ao mês + CDI

Carência: até 6 meses
Prazo de pagamento:

até 48 meses

Reconstrução ES

Prazo total do financia-
mento: até 60 meses;
Correção: Selic fator diá-
rio (equivalente a CDI).
* Valores superiores a R$
20 mil serão analisados
individualmente com pos-
sibilidade de exigência de
garantia.

O Banco de Desenvol-
vimento do Espírito Santo
(Bandes), visando a cola-
borar com a disponibilida-
de de recursos para empre-
endedores em meio à pan-
demia do novo Coronaví-
rus (Covid-19), está com
uma linha de crédito emer-
gencial disponível on-line.

O objetivo é reduzir os
impactos econômicos do
Covid-19 para as empresas
capixabas. O Bandes, em
conjunto com o Banestes,
dispõe de recursos para as
empresas de todos os por-
tes afetadas economica-
mente pelo recuo da eco-
nomia. A iniciativa faz
parte das medidas adota-
das pelo Governo do Espí-
rito Santo.

O empresário terá à
disposição atendimento
remoto personalizado da
equipe do banco, via web-
site, por meio do link ban-
des.com.br/emergencial
ou pelo Bandes Atende
(0800 283 4202) ou SAC
do Banestes (0800 727

0474).
No site do Bandes,

inclusive, é possível baixar
o roteiro para preenchi-
mento e envio de propos-
tas que, após concluídas,
podem ser enviadas para o
e - m a i l : e m e r g e n c i-
al@bandes.com.br. Os
interessados devem ficar
atentos à documentação
solicitada e enviá-la, com-
pleta, junto com a propos-
ta de financiamento.

Incaper atende produtor
remotamente em
tempos de quarentena

Passamos por uma
pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19), em
que a melhor forma de
prevenção é o distancia-
mento social. Em outras
palavras, evitar o contato
com outras pessoas. No
entanto, o Instituto Capi-
xaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper), mes-
mo não prestando aten-
dimento pessoalmente
ao agricultor, continua
assistindo por meios re-
motos disponíveis, como
telefone e redes sociais.

Esse tipo de atendi-
mento já vinha sendo
feito por alguns técnicos
do Incaper, como o ex-
tensionista do Escritório
Local de Desenvolvi-
mento Rural de Rio Ba-
nanal, Bruno Pella. “Pra

gente está sendo uma
experiência tranquila,
uma vez que a gente já
disponibilizava os nos-
sos canais privados para
que o agricultor entrasse
em contato, além dos
meios institucionais. É
muito importante conti-
nuarmos a ajudar o pro-
dutor nesse momento
complicado que estamos
passando”, afirmou Pel-
la.

O extensionista ga-
rante a boa aceitação
deste tipo de atendimen-
to por parte do produtor.
“Tem um entendimento
por parte da população
de modo geral e dos agri-
cultores da necessidade
dessa comunicação re-
mota nesse momento.
Então a aceitação e a
fluidez do atendimento
têm sido muito legais”,
explicou.

Secom

Incaper

Bandes
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Brasil registra 200 casos de tuberculose por dia

O Brasil ainda re-
gistra 200 novos casos
de tuberculose por
dia, segundo dados do
Ministério da Saúde.
No Dia Mundial de
Combate à Tuberculo-
se, a pasta realiza uma
ação para alertar so-
bre importância de
completar o tratamen-
to da doença, evitan-
do a transmissão para
outras pessoas e o au-
mento dos casos de
morte.

A tuberculose é
uma doença grave e

está entre as 10 causas
de morte no mundo:
são 10 milhões de ca-
sos por ano e mais de 1
milhão de óbitos.

N o B r a s i l , e m
2019, foram registra-
dos 73.864 mil casos
novos da doença. A
taxa de mortalidade
caiu cerca de 8% na
última década. Foram
4 . 8 8 1 m o r t e s e m
2008, contra 4.490 em
2018.

Em tempos de pan-
demia do novo coro-
navírus, a tuberculose,
se não for tratada ade-
quadamente, pode ser

uma causa de agrava-
mento de um quadro
de infecção pela co-
vid-19. Médicos ouvi-
dos pela Agência Bra-
sil fazem recomenda-
ções a pacientes com
quadros respiratórios
graves. Eles devem
estar mais atentos a
cuidados básicos de
higiene e acompanha-
mento especializado.

Apesar de ter cura,
é justamente o aban-
dono do tratamento o
principal motivo para
a tuberculose ainda
continuar causando
mortes no país. O tra-

tamento oferecido no
Sistema Único de Saú-
de (SUS) dura, em mé-

dia, seis meses. Ape-
sar da melhora dos
sintomas já nas prime-

iras semanas após iní-
cio, a cura só é garanti-
da ao final da terapia.

Deputado Da Vitória
defende isolamento social

O Deputado Esta-
dual Da Vitória usou
suas redes sociais para
se pronunciar quanto
as manifestações do
Presidente da Repúbli-
ca, acerca do isola-
mento social.

Da Vitória reforça
que as medidas de iso-
lamento social como
forma de conter a dis-
seminação do COVID-
19 são recomendadas
por especialistas e enti-
dades de saúde de todo
o mundo, incluindo
pelo Ministério da Saú-
de.

“Este momento exi-
ge que todos sigam esta
determinação e fiquem
em casa para todos jun-
tos enfrentarmos esta
pandemia. O momen-
to exige também res-
ponsabilidade por par-
te de todos, principal-

mente do Presidente
da República, a quem
cabe liderar as ações a
serem adotadas no Bra-
sil. A situação econô-
mica é preocupante e
no Congresso estamos

debatendo as medidas
necessárias para mini-
mizar os impactos.
Mas a prioridade agora
deve ser salvar vidas de
brasileiros”, pontuou o
Deputado Da Vitória.

Fique esperto, álcool em gel
não é bom para o seu óculos

Em meio a pande-
mia do Covid-19, mui-
tos são os cuidados diá-
rios a serem tomados
para evitar a contami-
nação pelo vírus. O uso
do álcool em gel 70% é
um dos produtos essen-
ciais nesta fase de com-
bate, contudo é impor-
tante saber que embora
ele seja um dos aliados
a prevenção do Covid-
19, o produto não é reco-
mendado para a limpe-
za dos óculos de grau.

A composição quí-
mica do álcool em gel
pode ocasionar alguns
problemas indesejáveis,
pois além de danificar
as suas lentes, pode dei-
xar seu óculos marcado
prejudicando sua visão.

Limpeza do objeto

Para limpar o óculos
de grau, nada melhor
que o uso do sabonete
ou detergente neutro e
água em temperatura
ambiente. Eles são pro-
dutos que agem de mo-

do direto na lente, lim-
pando as mais variadas
camadas de sujeira. E
isso sem estragar os tra-
tamentos.

Recomenda-se que a
limpeza com esse tipo
de produto seja realiza-
da com água em tempe-
ratura ambiente. A
água quente jamais de-
ve ser utilizada para lim-
par as lentes de óculos,
pois ela estraga os trata-
mentos como anti risco,
antirreflexo e até mes-
mo a proteção UV das
lentes.

Editora Hoje
Editora Hoje

Foto: divulgação

Leve conforto térmico para
sua academia!

Bem melhor se exercitar em um lugar
climatizado!

027 999769544 ALUGUE E SE SURPREENDA COM O RESULTADO!

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Agência Brasil
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Idaf apoia ações de controle sanitário
nas divisas do Espírito Santo

As equipes dos Pos-
tos de Fiscalização do
Instituto de Defesa
Agropecuária e Flores-
tal do Espírito Santo
(Idaf), localizados nas
divisas do Estado, ini-
ciaram, na manhã des-
ta quarta-feira (25), a
operação de controle
sanitário, anunciada
pelo governador Rena-
to Casagrande na últi-
ma reunião da Sala de
Situação de Emergên-
cia em Saúde Pública.
A ação é necessária
para os trabalhos de

prevenção e combate
ao novo coronavírus
(Covid-19).

As barreiras sanitá-
rias serão realizadas na
BR-101 Sul (Mimoso
do Sul), BR-101 Norte
(Pedro Canário) e BR-
262 (Iúna). Participam
do trabalho, neste mo-
mento, profissionais de
saúde do Corpo de
Bombeiros (com ambu-
lâncias), tropas da Polí-
cia Militar, além de
servidores do Idaf.

Os veículos, tanto
de passageiros quanto
de cargas, estão sendo
abordados e os ocu-

pantes respondem a
um questionário com
perguntas sobre ori-
gem e destino da via-
gem, além de ser feita a
medição de temperatu-
ra. Caso a pessoa apre-
sente febre, será orien-
tada a procurar uma
unidade de saúde.

De acordo com o
diretor-presidente do
Idaf, Mário Louzada,
o Instituto tem tido
uma atuação relevante
nesta situação de pan-
demia. “O Idaf realiza
um trabalho essencial,
que não pode parar.
Nosso corpo técnico

está ciente e compro-
metido com a causa. O
controle nas barreiras é
extremamente impor-
tante para garantir e
monitorar o controle
de pessoas e cargas que
chegam e saem do nos-
so Estado. Além disso,
também estamos man-
tendo em funciona-
mento outros serviços
essenciais prestados
pelo órgão no que se
refere à defesa sanitá-
ria e inspeção animal e
vegetal. Estamos nos
mantendo vigilantes
para contribuir para
que a economia do

Estado continue ativa,
com a adoção de todos
os cuidados sanitários
necessários”, disse
Louzada.

Para o técnico do
Idaf, Ademar Leandro
de Souza, que atua no
Posto de Fiscalização
Agropecuária de Pe-
quiá, em Iúna, a popu-
lação brasileira passa
por um momento ím-
par. “Nesta hora, acre-
dito que podemos fa-
zer a nossa parte, como
servidores públicos e
como seres humanos.
Estamos dando a nos-
sa contribuição, sobre-

tudo na questão de se-
gurança dos alimentos,
que tanto preocupa as
pessoas. A contenção
de qualquer risco sani-
tário, que poderia pio-
rar ainda mais este ce-
nário atual, é funda-
mental. Estamos, sim,
preocupados, mas es-
tar na linha de frente é
motivo de orgulho.
Além disso, é uma
grande satisfação po-
der mostrar pra socie-
dade a importância
desse trabalho que o
Idaf realiza diariamen-
te em todas as divisas”,
disse.

Pedidos por telefone aumentam em supermercados
de São Gabriel, Vila Valério e São Domingos

A precaução é a
melhor aliada no com-
bate ao novo corona-
vírus (Covid-19). De
acordo com a Organi-
zação Mundial da Saú-

de (OMS), a perma-
nência em locais de
grande fluxo de pesso-
as deve ser evitada.
Diante disso, os su-
permercados dos mu-
nicípios de São Gabri-
el da Palha, Vila Valé-

rio e São Domingos
do Norte, decidiram
por ampliar suas ven-
das e inovaram na for-
ma de atender ao cli-
ente.

Ao invés de ir até o
supermercado como o

de costume, o cliente
poderá fazer seu pedi-
do pelo telefone ou
pelo apl icat ivo do
WhatsApp, o que aju-
da a evitar aglomera-
ções e diminui o risco
de contágio pelo ví-

rus.
Ao fazer o pedido,

uma equipe especiali-
zada separa as merca-
dorias escolhidas e
entrega no domicílio
do cliente, com a máxi-
ma segurança no ma-

nuseio das embala-
gens. Basta o cliente
informar ao funcioná-
rio na hora do seu con-
tato a quantidade de
itens, a sua marca de
preferência, nome e
endereço completos.

Editora Hoje

Ao fazer o pedido, uma equipe separa as mercadorias escolhidas e entrega no domicílio do cliente
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Procon-ES orienta sobre pagamento
de contas durante a quarentena

Como forma de pre-
venção e controle do
Covid-19 foram neces-
sárias medidas de fe-
chamento de estabele-
cimentos comerciais e
suspensão do atendi-
mento ao público. A
dúvida que permeia os
consumidores atual-
mente é sobre o paga-
mento das contas. Por
essa razão, o Instituto
Estadual de Proteção e
Defesa do Consumi-
dor (Procon-ES) pre-
parou algumas orien-
tações.

A situação atual é
delicada no País intei-
ro, mas não isenta o
consumidor do paga-
mento das contas. Para
evitar a cobrança de
juros e multas, o Pro-
con-ES orienta o con-
sumidor a buscar um
meio alternativo para

quitar as dívidas.
Para evitar se endi-

vidar, o consumidor
deve pagar as contas
até a data de vencimen-
to. Na impossibilidade
de quitação de todas as
contas, diante do cená-
rio delicado que temos
enfrentado, que seja
priorizada a quitação
das contas que possu-
em alta cobrança de
juros e multas, em caso
de atraso, como cartão
de crédito, cheque espe-
cial e aluguel, por
exemplo, e busque ne-
gociar com as empre-
sas a dilação de prazo
para pagamento ou o
parcelamento das de-
mais contas.

O d i r e t o r -
presidente do Procon-
ES, Rogério Athayde,
informou que algumas
empresas já estão for-
necendo condições
facilitadas para o paga-

mento das contas. A
Cesan, por exemplo,
está isentando famílias
que participam de al-
gum programa social
do Governo do paga-
mento das faturas de
março e abril. Os ban-
cos associados à Fede-
ração Brasileira de Ban-
cos (Febraban) estão
prorrogando por 60
dias os vencimentos de
dívidas dos consumi-
dores para os contratos
vigentes e em dia.

“Diálogo, bom sen-
so e negociação são
palavras de ordem nes-
se momento. Sugeri-
mos que o consumidor
esgote todas as possibi-
lidades para pagamen-
to das contas. Impor-
tante manter contato
com o fornecedor, por
meio dos seus canais
de atendimento digita-
is e telefônicos, para se
informar sobre as for-

mas de pagamento dis-
poníveis para a quita-
ção das dívidas, a fim
de evitar o desloca-
mento até os caixas
eletrônicos. É obriga-
ção da empresa forne-
cer todas as informa-
ções. Caso não existam
formas de pagamento
alternativas ou caso
ocorra dificuldade pa-
ra que o consumidor
possa usufruir desses
canais de atendimento,
neste caso, não poderá

haver a cobrança de
encargos por suposto
atraso pelo não paga-
mento” , re s sa l tou
Athayde.

Ele disse ainda que
essa é a recomendação
atual, mas que podem
haver mudanças. “Re-
comendamos que os
consumidores façam
contato com o Procon-
ES, em caso de dúvi-
das, e acompanhe as
redes sociais”.

O atendimento pre-

sencial do Procon-ES
está temporariamente
suspenso, mas conti-
nua atendendo à popu-
lação pela internet e
pelo telefone. Dúvidas,
denúncias e reclama-
ções podem ser regis-
tradas por meio do
A p p P r o c o n - E S
(Android), do Fale Co-
n o s c o , p e l o s i t e

(iPhone) ou pelos tele-
fones 151, 3332-4603,
3332-2011, 3381-6236.

www.procon.es.gov.br

Castan relata rotina em casa, pede paciência e elogia cartilha do Vasco

Tenho muitos amigos
na Itália sim, principal-
mente em Roma, que é
uma região que não foi
muito afetada, mas estão
todos na quarentena. É
uma preocupação total. A
gente fica triste por esse
momento em que eles es-
tão vivendo, principalmen-
te no Norte da Itália, onde
muitas pessoas morreram.
O que eu posso passar é
uma palavra de fé, de espe-
rança e que vai dar tudo
certo e que as coisas vão
melhorar.

Resenha com os
jogadores

- Temos conversado
mais por mensagem. Cha-
mada de vídeo acho que
falei só com o Fellipe Bas-
tos até agora. Nós treina-
mos juntos e quase todo
dia nos falamos por men-
sagem de vídeo. No nosso
grupo do Vasco temos con-
versado quase que diaria-
mente, principalmente
sobre essa situação, nos
atualizando. Estamos mui-
to preocupados, então te-
mos nos falado quase todo
dia por mensagem, vídeo e
tentando manter esse rela-
cionamento estreito.

Mensagem para a torcida

A mensagem que deixo
pra vocês é para que se cui-
dem, cuidem da família e
que desse momento difícil
vocês consigam tirar algu-
ma coisa boa e fiquem com
Deus. Com certeza, logo
logo vamos estar de volta
em São Januário com mui-
tas vitórias.

O que vai fazer quando
acabar a quarentena

Acho que a primeira
coisa que vou fazer quando
a quarentena acabar é agra-
decer a Deus pela oportu-
nidade de voltar a traba-
lhar, sair de casa, pois é ele
quem controla e permite
todas as coisas e eu tenho
comigo que ele é bom o
tempo todo, mesmo nos
momentos difíceis. Depois
vou levar minha família
pra passear. Comer fora de
casa, pegar uma praia e aí
voltar com tudo para hon-
rar a camisa do Vascão.

Rotina

Tenho muita saudade.
Desde o convívio diário
com os funcionários do
clube no CT, passando
claro que pelos jogos, a
torcida, São Januário lota-
do. Isso nos faz muita falta
e não vejo a hora de voltar
ao normal e poder voltar a
ser tudo como era antes.

Situação na Itália

Um dia depois do fim
da grave nas entrevistas, os
jogadores do Vasco volta-
ram a falar. Em quarentena
com a família por conta da
pandemia do novo corona-
vírus, o zagueiro Leandro
Castan conversou com o
site oficial do clube e rela-
tou a rotina de treinos em
casa. O capitão vascaíno
destacou também o tempo
em casa com os filhos e a
esposa.

- Está sendo um desafio
grande, principalmente
para minha esposa, que
está tendo que ser profes-
sora, mãe, dona de casa e
eu estou ajudando do jeito
que posso. Estou tentando
fazer algumas atividades
com eles, jogando Uno,
videogame, brincando na
piscina. Tem sido legal,
porque antes eu viajava
bastante e eles na escola
era difícil ter esse tipo de
relacionamento. Agora,
trancado em casa, temos

que ver as coisas boas e
esse ponto é positivo. Ficar
mais perto da família - dis-
se Castan.

O zagueiro pregou pa-
ciência de todos e recordou
o problema de saúde que
teve em 2014, quando des-
cobriu que tinha um caver-
noma, uma malformação
vascular do sistema nervo-
so central - um tumor de
três centímetros no cére-
bro. Ele voltou a jogar dois
anos depois após passar
por cirurgia.

- O momento é difícil.
Acredito que o futebol vai
ser retomado. Acho que
agora é momento de pen-
sar na saúde e de se cuidar.
Temos que ter paciência.
Nós temos que continuar
trabalhando, pois nosso
corpo é nosso instrumento
de trabalho e é hora de ter
muita paciência e sabedo-
ria. Eu já passei por um
momento muito difícil na
minha carreira, que não
sabia se ia voltar a jogar
futebol, então acho que

tenho um pouquinho de
experiência sobre isso. É
perseverar e continuar com
muita fé que tudo vai voltar
ao normal - afirmou.

Para o período sem
jogos, o Vasco montou
uma cartilha com orienta-
ções para os jogadores em
todas as áreas. Castan elo-
giou a iniciativa e falou
sobre a rotina em casa.

- Queria até parabeni-
zar todo o departamento
médico e a comissão técni-
ca do Vasco que tem feito
um grande trabalho neste
momento, disponibilizan-
do uma cartilha. Particu-
larmente, eu tenho uma
equipe por trás que me
auxiliam nos treinamen-
tos. Acho que esse conjun-
to vai fazer a gente chegar
ao nosso objetivo que é
manter a forma. Não se
tem previsão e eu como
atleta preciso estar sempre
em forma. Não penso que
treino só pra jogar. Treino
pela minha saúde, ter meu
corpo bem. Acho que co-

mo atleta profissional, esse
é meu dever. Até depois
também, acho que não vou
conseguir parar de treinar,
mas enquanto for atleta
vou procurar manter o ní-
vel e um nível alto - com-
pletou.

Zagueiro relembra antigo problema de saúde que o deixou longe do futebol por dois anos e detalha o que tem feito durante a quarentena

Foto: divulgação

Lance!

Procon-ES
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