
A Prefeitura de Municipal de Afonso Claudio informa que diante das ortentacoes do 
Governo do Estado do ES, algumas provldencias seriio tomadas para ajudar a impedir que 
o coronavirus se espalhe. 

suspensao das aulas escolares 

Estiio suspensas as aulas escolares da rede municipal de ensino de Afonso Claudio. como 
forma de prevenir a disseminacao do coronavirus. A medida e valida a partir desta quarta 
feira (18). No entanto, as escolas estariio funcionando ate sextafeira (20), para atender os 
alunos e apoiar familias nesse momento de adaptacao das rotinas. Entre os dias 23/03 e 
04104 todas as escolas do municiplo estarao fechadas, antecipando o recesso de julho. 

Suspensiio das atividades do Centro de Convivencia do ldoso 

Para evitar aglomeracoes que facilitem a transmissiio do coronavlrus para os idosos, estiio 
suspensas temporariamente as atividades do Centro de Convivencia, atividades da 
hidroginaslica e do grupo de geslantes do CRAS. 

suspensao das atividades da Secretaria Municipal de Turismo 

suspensao das aulas da Banda Lira Sao Sebastiiio e 
Suspensiio do uso do Centro Cultural Jose Ribeiro Tristao 

suspensao de atividades da Secretaria Municipal de Esportes 

Projetos campeees do Futuro (Nata~ao e Futsal) 
Esoolinha de Futebol Municipal lnfantil 
Jogos escolares 
Campeonato de Futebol Municipal Adulto 
Atividades no Ginasio de Esportes "Eurico Vieira Rezende" 
Atividades do Ginasio "Pacifico Vieira de Medeiros" 
Atividades do Ginasio "Oto Guedes• de Serra Pelada 
Atividades do Ginasio de Francisco Correia Mata Fria 
Atividades da Quadra de Esportes do Distrilo de Piracema 
Alividades das Academias Populares 
E todas as outras atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte. 

E importante deixar claro que tais medidas sao necessarias nesse momento para 
evitar a dtssemtnacao do virus. As suspensoes objetiva evitar o transito de pessoas 
em meio publico. Portanto, orientamos para que a populacao diminua o maxlrno de 
circutacao nas ruas. 
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