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Espírito Santo reduz violência:
índice de homicídios cai

pelo quinto mês neste ano
O governador do Estado, Renato Casagrande, destacou que os trabalhos estão resultando em dados positivos, mas ressaltou que deseja melhorar

os indicadores a cada dia, reduzindo o número de vidas perdidas no Espírito Santo. “Os resultados continuam positivos, mas mortes são mortes.

A gente nunca deve comemorar. Temos que seguir trabalhando e implementando políticas para preservar a vida dos capixabas”, afirmou.
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Junho Vermelho: ônibus do Hemoes circula pelo Estado
Nesta sexta-feira (14) foi 
comemorado o Dia 
Mundial do Doador de 
Sangue. Por isso, o mês 
de junho foi escolhido 
para a campanha Junho 
Vermelho, que tem o 
objetivo de chamar a 
atenção das pessoas 
sobre a importância da 
doação de sangue.
Pensando nisso, algumas 
ações já estão 
programadas pelo 
Hemocentro do Espírito 

Santo (Hemoes), entre 
elas a circulação do 
ônibus para coleta 
externa em algumas 
cidades do Estado.
Na próxima semana, no 
dia 19, será a vez de 
Vitória receber o ônibus. 
A ação acontecerá no 
estacionamento da 
Câmara Municipal da 
cidade, que fica em 
Bento Ferreira. A coleta 
acontecerá na véspera do 
feriado de Corpus 

Christi. “É muito 
importante garantir um 
estoque positivo durante 
o feriado, pois é um 
período que tem maior 
risco de acidentes e 
aumenta a necessidade 
de sangue em hospitais 
de urgência e 
emergência”, destaca.
Além da doação de 
sangue, também será 
possível realizar o 
cadastro para doação de 
medula óssea.A expectativa é reforçar a campanha “Procura-se sangue O-”, da Secretaria de Estado da Saúde
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Se você está lendo isto, seu
cliente também vai ler!
ANUNCIE! 27  9 9995 3478 / 9 9939 5500

(27) 3727-0152

INTERNET ILIMITADA (24H POR DIA); SEM LIMITE DE TRÁFEGO; DISPENSA O USO DE MODEM;

MAIS FLEXIBILIDADE PARA ESCOLHER SEU PLANO; TAXA MENSAL FIXA; VELOCIDADE COM QUALIDADE;

SEM QUEDAS DE CONEXÃO; SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO.

3117- 3136 | 9 9872- 5056 | 9 9943-6066

LIGUE E AGENDE UMA VISITA!



P6 SÁBADO,�15�DE�JUNHO�DE�2019
www.portalextra.com.br

Acesse
o site de
notícias
do jornal
Extra Noroeste.

www. .com.brportalextra

52 anos
é a idade que Maca
completaria no
final deste ano


