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Mais três mortes por
Covid-19 em Águia Branca

Rio São José na quinta-feira (11) após grande quantidade
de chuva ter caído em Águia Branca durante a semana

Vereador
Walace

protocola
pedido de

serviços para
o Rio São José
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Estado recebe mais de
50 mil doses de vacina

contra a Covid-19

O número de
mortes pelo
novo coronaví-
rus (Covid-19)
em Águia Bran-
ca não para de
subir.

Na semana
passada foram
duas e nesta, mais
três pessoas per-
deram suas vidas
pela doença. Pá-
gina 05.
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Vereador Walace
protocola pedido
de serviços para
o Rio São José

Walace afirma que os serviços já realizados no Rio
São José impediram inundações em Águia Branca

O vereador aguia-
branquense, Walace
Antônio da Silva Souza,
o “Dois”(PSB), proto-
colou na última quarta-
feira (10), na Câmara
Municipal, uma indica-
ção solicitando ao Exe-
cutivo Municipal, a
continuidade dos servi-
ços de limpeza das mar-
gens do Rio São José,
no bairro Nossa Se-
nhora Aparecida em
Águia Branca se esten-
dendo até a estação ele-
vatória da CESAN.

O edil também pede
no documento que a
municipalidade mante-
nha as margens do rio
limpa no centro da cida-
de no sentido a área de
festas na saída para as
comunidades Santa Lu-
zia e São Pedro.

Walace diz que os
serviços iniciados no
ano passado foram sus-
pensos devido a uma de-
núncia anônima feita ao
Ministério Público impe-
dindo a conclusão da
obra. Ele, porém, afirma
que apesar da grande
quantidade de chuvas

que caiu no município
nos últimos dias, o rio
só não invadiu ruas, re-
sidências ou comércios
graças à ação já realiza-
da, o que, segundo o ve-
reador, justifica o empe-
nho da administração
em concluir o trabalho
e manter as margens
sempre limpas para evi-
tar novos prejuízos
para a população que
há anos sofre com o

problema. “Dois” ainda
enfatiza que o serviço
evitará a proliferação
de animais peçonhen-
tos e do Aedes aegypti,
transmissor da dengue e
outras doenças.

O documento será
lido, dando ciência ao
Plenário da Casa de Leis
na próxima sessão or-
dinária do Legislativo
Municipal na terça-feira
(16/03) que foi anteci-

pada das 19:00 horas
para as 08:00h e, pro-
vavelmente será enca-
minhado à Prefeitura
Municipal no mesmo
dia.

MAIS PEDIDOS
Na sessão ordinária

da Câmara Municipal que
aconteceu na terça-feira
(09/03), o vereador Wa-
lace também indicou ou-
tras obras ao Executivo
Municipal. Ele solicitou a
troca de toda a rede de es-
goto da Rua Farid Hitte,
justificando que a atual
não está dando conta de
escoar totalmente os de-
jetos, uma vez que vári-
as novas residências fo-
ram construídas, aumen-
tando o volume de excre-
mentos. Também foi so-
licitada obras de reestru-
turação da Praça Elza Pi-
rola Ramos. As duas soli-
citações também são
para melhorias no bair-
ro Nossa Senhora Apa-
recida.

O vereador ainda
pediu o reajuste nos
valores das diárias dos
motoristas da munici-
palidade para viagens
superiores a 200 qui-
lômetros.

Niquim quer saber quem são as pessoas
que foram beneficiadas com exames
da Covid-19 através do Cim-Noroeste

REDAÇÃO ON

Niquim Bruni faz
requerimento

solicitando informações

O vereador Amarildo
Franskoviak, o Niquim
Bruni (PSD) solicitou atra-
vés do Requerimento nº
003/2021, cópia da lei
sancionada na administra-
ção anterior que estabe-
leceu novos valores das di-
árias dos motoristas da
Prefeitura de Águia Bran-
ca. No mesmo documento
ele também pede a relação
das pessoas que foram
contempladas até o mo-
mento com exames labo-
ratoriais da Covid-19 pa-
gos pela municipalidade
através do convênio com o
Cim-Noroeste.

A proposta do legisla-
dor foi aprovada por una-
nimidade pelos vereadores

aguiabranquenses na últi-
ma terça-feira (09) na ses-
são ordinária da Câmara
Municipal e foi encami-
nhada ao Executivo Muni-
cipal na quarta-feira (10/
03). De acordo com o Regi-
mento Interno da Casa de
Leis, a prefeitura tem 15
dias para responder os
questionamentos.

Niquim esclarece
que fiscalizar é uma das
atribuições dos legisladores
garantido na Lei Orgânica
do município e na Consti-
tuição Federal e que o pe-
dido de informações atra-
vés de requerimento apro-
vado pelos edis é importan-
te para dar transparência
aos serviços prestados pela
administração pública, ga-
rantindo os direitos da po-
pulação.
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Sicoob Norte apresenta
resultados de 2020
para os cooperados

Prestação de contas Sicoob Norte
Início: 11 de março
Quem pode participar: todos os associados ao Si-

coob Norte (conforme calendário de reuniões de cada lo-
calidade)

Datas: cada associado pode consultar a data da sua
reunião pelo aplicativo Sicoob Moob

Confira as datas das reuniões
 11/03/2021 - Laginha (Pancas)

12/03/2021 - Águia Branca
15/03/2021 - São Domingos do Norte

16/03/2021 - Boa Esperança
17/03/2021 - Nova Venécia

18/03/2021 - São Gabriel da Palha
19/03/2021 - Vila Valério

22/03/2021 - Barra de São Francisco
23/03/2021 - Vila Pavão

24/03/2021 - Ecoporanga
25/03/2021 - São Mateus, Guriri e Nestor Gomes

26/03/2021 - Conceição da Barra
29/03/2021 - Governador Lindenberg e Novo Brasil

30/03/2021 - Pedro Canário
31/03/2021 - Pinheiros e Montanha

O Sicoob Norte
real iza,  entre esta
quinta-feira (11), e o
próximo dia 31, 15
encontros virtuais de
prestação de contas
referente a 2020 para
seus associados. Em
função da pandemia,
os encontros serão
realizados pela inter-
net, por meio do apli-
cativo Sicoob Moob,
disponível na Play
Store e na App Store.

“Ainda não é pos-
sível realizar eventos
presenciais por causa
da necessidade de evi-
tar aglomerações.
Graças à tecnologia,

podemos realizar es-
ses encontros de for-
ma virtual, que per-
mitem aos nossos co-
operados serem infor-
mados sobre os resul-
tados de 2020 com
toda comodidade e
sem correr riscos”,
afirma Bento Ventu-
rim, presidente do Si-
coob Norte e do Si-
coob ES.

As reuniões vão
contemplar os coope-
rados nas cidades de
Pancas, Águia Branca,
São Domingos do
Norte, Boa Esperan-
ça, Nova Venécia, São
Gabriel da Palha, Vila

Valério, Barra de São
Francisco, Vila Pavão,
Ecoporanga, São Ma-
teus, Conceição da
Barra, Governador
Lindenberg, Pedro
Canário, Pinheiros e
Montanha.

Para facil itar o
acesso dos associados
aos serviços, o Sicoob
Norte tem auxil iado
pessoas e empresas
com informações so-
bre os canais digitais,
que foram aperfeiço-
ados para atender os
cooperados de forma
completa, diminuindo
a necessidade de ir até
a agência.

Sedu
libera

mais de
R$ 1,2
milhão

para
Conselhos
de Escola
da Rede
Estadual

A Secretaria da
Educação (Sedu) li-
berou o repasse ex-
traordinário de re-
cursos financeiros
aos Conselhos de Es-
cola, por meio da
conta do Programa
Estadual de Gestão
Financeira Escolar
(Progefe), no valor
de R$ 1.235.000,00.
Ao todo, 52 escolas
receberão o recurso
para manutenções
emergenciais.

O Progefe tem
por finalidade garan-
tir às escolas os re-
cursos financeiros
necessários ao seu
funcionamento ple-
no e será executado
de acordo com as
normas estabeleci-
das na Portaria 056-
R, publicada no Diá-
rio Oficial do Estado
de terça-feira (09).

Com essa Porta-
ria, os recursos do
Progefe serão libe-
rados para a cober-
tura de despesas de
custeio, devendo ser
empregados na ma-
nutenção da Rede
Escolar e no desen-
volvimento do pro-
cesso de ensino-
aprendizagem, de
acordo com as ações
previstas no plano de
ação de cada escola.
Os recursos serão
destinados aos esta-
belecimentos de en-
sino representados
por Conselhos de Es-
cola, constituídos
como unidades exe-
cutoras.

IBGE: previsão da safra 2021 é
de 263,1 milhões de toneladas

O total de cereais,
leguminosas e oleagino-
sas produzido no país
este ano deve atingir
263,1 milhões de tone-
ladas. A safra nacional
de grãos para 2021 deve
ficar 9 milhões de tone-
ladas acima da safra de
2020, com crescimento
de 3,5% em relação ao
ano passado, que já ha-
via sido recorde na sé-
rie histórica da pesqui-
sa que teve início na
década de 70.

As informações
constam do Levanta-
mento Sistemático da
Produção Agrícola, di-
vulgado na quinta-feira
(11) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Em relação à esti-
mativa de janeiro, a soja
teve ligeiro aumento
(0,1%) e continua ba-
tendo recordes, devendo
alcançar 130,4 milhões
de toneladas. O milho

caiu um pouco (-0,2%),
mas continua em pata-
mares recordes em re-
lação aos anos anterio-
res, devendo chegar a
103,5 milhões de tone-
ladas.

Em relação a 2020,
a produção de soja deve
ser 7,3% maior, com
aumento de 3,1% na
área a ser colhida; e a de
milho 0,3% maior, com
aumento de 3,4% na
área a ser colhida.

“Embora o plantio
da soja tenha atrasado
este ano em função da
estiagem, a partir de de-
zembro, com a volta das
chuvas as lavouras se
recuperaram na maior
parte do país e a produ-
tividade da leguminosa
deve ser elevada. Os pre-
ços estão bastante favo-
ráveis no mercado in-
ternacional e a deman-
da continua alta, por
isso os produtores con-
tinuam ampliando as

áreas de plantio dessa
commodity pelo país”,
disse, em nota, o geren-
te da pesquisa, Carlos
Barradas.

Segundo ele, os
produtores estão preo-
cupados com as condi-
ções climáticas, pois
estão previstos grandes
volumes de chuvas em
importantes regiões
produtoras, o que pode
atrasar ainda mais a co-
lheita e comprometer a
qualidade dos grãos.

“As reduções nas
estimativas do milho
estão associadas à me-
nor produtividade esti-
mada para a cultura, de-
vido à falta de chuvas no
decorrer do ciclo da 1ª
safra. A produção do
milho vem, a cada ano,
dependendo mais da
produção de 2ª safra,
mas essa vem crescen-
do à medida que a tec-
nologia de produção
avança no campo. Atu-

almente, em alguns es-
tabelecimentos agrope-
cuários, já é comum o
plantio do cereal con-
comitante à colheita,
otimizando, assim, a ja-
nela de plantio da safra
e possibilitando maior
segurança climática
durante o ciclo da cul-
tura”, disse Barradas.

Em relação a janei-
ro, houve aumentos ain-
da nas estimativas da
produção do trigo
(16,8% ou 965,8 mil to-
neladas), do café cane-
phora (12,1% ou 98,1
mil toneladas), da ceva-
da (9,0% ou 32,9 mil
toneladas), da aveia
(2,2% ou 21,3 mil tone-
ladas), do café arábica
(1,6% ou 30,6 mil tone-
ladas), do milho de 2ª
safra (0,3% ou 262,8
mil toneladas) e da soja
(0,1% ou 117,2 mil to-
neladas).

Segundo o IBGE,
são esperadas quedas na

produção do arroz (-
0,1% ou 8,8 mil tonela-
das), do feijão 3ª safra (-
0,1% ou 810 toneladas),
do feijão 2ª safra (-0,7%
ou 8,6 mil toneladas), do
tomate (-1,2% ou 46,0
mil toneladas), do milho
1ª safra (-1,7% ou 441,3
mil toneladas) e do fei-
jão 1ª safra (-3,6% ou
46,8 mil toneladas).

As  regiões Sul e
Nordeste tiveram
acréscimos em suas es-
timativas de 14,1% e
0,9%, respectivamente.
A primeira deve produ-
zir 31,7% do total de
grãos do país e a segun-
da, 8,7% do total. Já o
Centro-Oeste, maior re-
gião produtora do país,
que responde por
45,8% da safra nacional,
teve decréscimo em sua
estimativa (-0,9%),
bem como o Sudeste (-
0,6%) e o Norte (-
2,2%)”, afirmou o IBGE.
(Agência Brasil)
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Estado recebe
mais de 50 mil
doses de vacina

contra a Covid-19
O Governo do Espírito

Santo recebeu na noite de
terça-feira (09), 50.200 do-
ses da vacina Coronavac (Si-
novac/Butantan) para dar
continuidade à vacinação
contra a Covid-19. Essa é a
sétima remessa de doses
encaminhada pelo Ministé-
rio da Saúde.

O Estado fez o envio dos
imunizantes aos municípi-
os com o quantitativo de
15% da D1 para iniciar a va-

cinação de idosos de 75 a 79
anos (que possui 66.902
mil de população total no Es-
tado); doses para completar
100% da D1 de idosos de 80
a 84 anos (atual cobertura
de 81%); doses para comple-
tar 100% da D2 de idosos de
90 anos ou mais e 3% de D1
para trabalhadores da saú-
de, totalizando 94% de co-
bertura.

Os imunizantes foram
encaminhados à Central Es-

tadual de Frio para organi-
zação e cadastramento. A
distribuição aos municípios
da Região Metropolitana da
Grande Vitória e às regio-
nais de saúde Norte, Sul e
Central aconteceu no meio
desta semana.

Fluxo de entrega
de doses em março

O Ministério da Saúde
definiu para o mês de mar-
ço, dentro Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI),

que as entregas das doses
seguirão um fluxo semanal.

As doses foram enca-
minhadas ao órgão federal
entre a quarta-feira da se-
mana anterior e a segunda-
feira da semana vigente. Na
terça-feira vigente, o PNI
organizou a planilha de dis-
tribuição aos Estados e Dis-
trito Federal, tendo a quarta
e quinta-feira destinadas
para entregas nas unidades
federadas.

Especialistas
alertam para
aumento dos

casos de doenças
respiratórias nos
próximos meses

O Espírito Santo entra, nos próximos dias,
no chamado período de sazonalidade das doen-
ças respiratórias, que no território capixaba
se estende até o final do inverno. Diante deste
cenário, especialistas alertam para o aumento
de casos de outras doenças respiratórias, como
gripes, pneumonias, além do novo Coronaví-
rus (Covid-19).

“Quando falamos de sazonalidade tem a
ver com o mecanismo de transmissão, referin-
do-se a um período em que as doenças com o
mesmo tipo de transmissão acontecem com
mais frequência. No caso das doenças respira-
tórias, o agente infeccioso encontra cenário
ideal no período de chuvas e frio, que no Esta-
do ocorre entre os meses de março e junho”,
explicou o infectologista e referência técnica
do Núcleo Especial de Vigilância Epidemioló-
gica da Secretaria da Saúde (Sesa), Raphael Lu-
biana Zanotti.

Segundo o profissional, além de determi-
nações ambientais, com a chegada do outono
e do inverno, o aumento de casos ocorre tam-
bém devido às características comportamen-
tais da sociedade, que são observadas em todo
o mundo.

“É o período em que as pessoas tendem a
ficar mais tempo em locais fechados, e quanto
mais próximas estiverem, mais efetiva é a
transmissão. Esse é o mecanismo de sazonali-
dade das doenças respiratórias: clima mais
ameno, pessoas mais próximas facilitando o
comportamento desses agentes”, declarou o es-
pecialista.

Com os elementos favoráveis à circulação
das doenças respiratórias, a médica e referên-
cia estadual da Influenza, Silvana Guasti, res-
salta que o aprendizado que a população teve
em relação aos cuidados para enfrentamento
da Covid-19, é essencial e precisa ser manti-
do: “Um dos maiores aprendizados que esta-
mos tendo nesse último ano foi compreender,
na prática, que a prevenção de doenças respi-
ratórias é essencial e funciona. Lavar as mãos,
usar máscaras, ter uma etiqueta respiratória,
manter distanciamento, evitar aglomerações e
locais fechados, são coisas que já sabíamos,
mas aprendemos com a Covid-19. Esse cuida-
do precisa permanecer”, observou.

A profissional também ressaltou a impor-
tância da vacina, como método de prevenção
às doenças do sistema respiratório e também
como forma de se evitar que tenhamos aumen-
to das Síndromes Respiratórias Agudas Gra-
ves (SRAG).  “A imunização é uma das melho-
res formas de se prevenir casos graves das
doenças respiratórias. Já temos na nossa roti-
na, disponível aos grupos prioritários, a vaci-
na da gripe, e agora, estamos incluindo a da
Covid-19”, pontuou.

Sete estados tiveram
alta da produção

industrial em janeiro
A produção indus-

trial cresceu em sete dos
15 locais pesquisados
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), na passagem
de dezembro para janei-
ro. A alta nesses estados
sustentou o crescimen-
to de 0,4% da indústria
nacional no período.

A maior alta foi
observada no Pará
(4,4%). Outros estados
que tiveram desempe-
nho positivo da indús-
tria no mês foram Per-
nambuco (3,6%), Rio de
Janeiro (2,9%), Rio de
Grande do Sul (1,9%),
Paraná (1,5%), São Pau-
lo (1,1%) e Santa Cata-
rina (1%).

Por outro lado, oito
locais apresentaram
queda na passagem de
dezembro para janeiro:
Espírito Santo (-
13,4%), Amazonas (-
11,8%), Bahia (-3,2%),
Mato Grosso (-3,2%),
Região Nordeste (-
2,1%), Ceará (-1,1%),
Minas Gerais (-0,5%) e

Goiás (-0,5%).
Além de divulgar

separadamente os resul-
tados de Pernambuco,
Bahia e Ceará, o IBGE
também calcula a produ-
ção industrial consolida-
da dos nove estados da
Região Nordeste. É a úni-
ca região que tem seu
desempenho avaliado
pelo instituto.

Na comparação
com janeiro de 2020,
oito dos 15 locais pes-
quisados tiveram resul-
tados positivos, com
destaque para os estados
do Pará (13,3%), Para-
ná (11,5%) e Santa Ca-
tarina (10,1%). Sete lo-
cais tiveram queda,
sendo as maiores delas
na Bahia e no Mato
Grosso (ambos com re-
cuo de 13,9%).

No acumulado de
12 meses, 13 locais tive-
ram quedas, com desta-
que para Espírito Santo
(-13,2%). Dois estados
tiveram alta: Pernambu-
co (3,9%) e Pará (1,5%).
(Agência Brasil)

SAMU para Todos:
municípios da Região
Centro-Norte de Saúde
participam de oficina

Em mais uma etapa para a implementação do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU
192), representantes de municípios da Região Cen-
tro-Norte de Saúde se reuniram, em Colatina, na
quarta-feira (10), para a realização da oficina “Re-
gulação de urgência e responsabilidades dos entes
municipais e estaduais”.

Participaram do encontro, coordenadores de hos-
pitais de pequeno porte, de UPA’s e PA’s dos municípi-
os de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Ba-
nanal, São Roque do Canaã e Sooretama, contempla-
dos pelo Consórcio Cim Polinorte, responsável pela a
operacionalização do serviço nestes municípios.

“Para a implementação e ativação do SAMU 192
é essencial que todos os atores estejam cientes e em-
penhados na melhor prática, e com isso possam co-
nhecer e dominar todos os processos que o serviço
confere. Entre eles, dominar as responsabilidades
inerentes a cada um, como ao Estado, a quem cabe à
regulação do serviço, e aos municípios, no fortaleci-
mento da Atenção Primária e na organização dos ser-
viços pré-hospitalares”, explicou o subsecretário de
Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde,
Gleikson Barbosa, durante a oficina.

Segundo a coordenadora do Programa Samu
para Todos, Élida Ierke, a oficina ocorre como etapa
de pré-ativação e é a segunda a ser realizada pela
Secretaria da Saúde (Sesa). “É um tipo de etapa que
irá acontecer para todos os municípios e consórcios
que participarão da expansão do SAMU no Estado. Já
realizamos, em janeiro, com os municípios do CIM
Norte e futuramente realizaremos com os municípi-
os do CIM Polo Sul e CIM Noroeste”, informou.

Além dos coordenadores municipais de unida-
des pré-hospitalares de urgência, estiveram presen-
tes na oficina a superintendente de Saúde de Colati-
na, Maricelis Caetano; a referência técnica regional
da rede de Urgência e Emergência, Denise Bubach;
representantes do Consórcio CIM Polinorte, e profis-
sionais de Regulação do SAMU 192 da Região Metro-
politana.
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Covid-19: Número de mortes
nesta semana assusta

população de Águia Branca
O número de mortes

pelo novo coronavírus (Co-
vid-19) em Águia Branca
não para de subir. Na sema-
na passada foram duas e
nesta, mais três pessoas per-
deram suas vidas pela doen-
ça.

Na quarta-feira (11)
um homem morreu com 57
anos de idade, morador do
centro da cidade que sentiu
os sintomas da doença no dia
25/02 quando procurou
atendimento na USIII São
José (Hospital) na sede do
município, sendo encami-
nhado a um hospital de Bar-
ra de São Francisco. No dia
seguinte o paciente foi trans-
ferido para o Hospital São
José, em Colatina onde foi a
óbito por complicações e
pneumonia viral ocasionado
pela doença.

Na noite de ontem (12)
um paciente do sexo mascu-
lino, de 56 anos, morador do
Córrego do Café também não
resistiu. Ele foi atendido na
Unidade de Saúde Piotr Wru-
blewski, na segunda-feira
(08/03) e no mesmo dia en-
caminhado para o Hospital
Dr. Alceu Melgaço Filho, em
Barra de São Francisco e na
terça (09) transferido para a
Santa Casa de Misericórdia
em Colatina, onde faleceu.

Ainda nesta semana,
uma mulher de 68 anos resi-
dente no Córrego São João
que foi internada em Barra
de São Francisco no dia 04 de
março e transferida no dia
06/03 para o HGL, em Linha-
res, morreu no domingo pas-
sado, dia 07/03.

Com essas três mortes
o município chegou a 20 ví-
timas fatais pelo novo coro-
navírus.

PREOCUPAÇÃO
Autoridades munici-

pais e a população de modo
geral, estão preocupadas com
a grande quantidade de mor-
tes e pessoas que estão sen-
do contaminadas pelo novo
coronavírus nos últimos
dias, bem como o número de
pacientes que estão sendo
hospitalizados e até mesmo
intubados.

O total de pacientes in-
ternados era de 13 até ontem
a noite (12/03). 1.342 pes-
soas contraíram o novo co-
ranavírus desde o início da
pandemia e 1.184 foram cu-
radas, de acordo com o Bole-
tim Epidemiológico Covida-
19 da Secretaria Municipal
de Saúde que é atualizado di-
ariamente. Até sexta-feira
(12), 134 pessoas estavam
ativas com a doença de acor-
do com a SEMSA.

A equipe de vigilância
sanitária apela para que as
pessoas mantenham o isola-
mento e o distanciamento
social, bem como se esfor-
cem nas práticas de assepsia
e o uso de máscaras.

NOVO DECRETO
A Prefeitura Municipal

de Águia Branca divulgou
ontem (12/03), o Decreto Nº
9.275/2021, que estabelece
medidas sanitárias e admi-
nistrativas para prevenção,
controle e contenção de ris-
cos, danos e agravos decor-
rentes do surto de coronaví-
rus (COVID-19) no âmbito do
município, enquanto durar o
estado de emergência em
saúde pública no Estado do
Espírito Santo.

VACINA
A Secretaria Municipal

de Saúde continua vacinando
os grupos prioritários de acor-
do com o Programa Nacional
de Imunizações (PNI) confor-
me as doses são disponibili-
zadas pelo Governo do Estado.

Mapa Covid-19: Águia Branca
mais 16 municípios no "Risco Alto"

O Governo do Estado
anunciou, nesta sexta-feira
(12), o 48º Mapa de Risco
Covid-19, que terá vigência
desta segunda-feira (15) até
o próximo domingo (21).
Dos 78 municípios capixa-
bas, 61 estão classificados
em Risco Moderado e 17 es-
tão em Risco Alto. Não há
municípios classificados em
Risco Baixo.

A Matriz de Risco de
Convivência considera no
eixo de ameaça: o coeficien-
te de casos ativos por mu-
nicípio dos últimos 28 dias,
além da quantidade de testes
realizados por grupo de mil
habitantes e a média móvel
de óbitos dos últimos 14
dias. Já o eixo de vulnerabi-
lidade considera a taxa de
ocupação de leitos potenci-
ais de UTI exclusivos para
tratamento da Covid-19, isto
é, a disponibilidade máxima
de leitos para tratamento da
doença. A estratégia de ma-
peamento de risco teve em
abril do ano passado.

O Mapa de Risco se-
gue as orientações dos bole-
tins epidemiológicos do Mi-
nistério da Saúde e recomen-
dações da equipe de especi-
alistas do Centro de Coman-
do e Controle (CCC) Covid-
19 no Espírito Santo, que é
composto pelo Corpo de
Bombeiros Militar, Defesa
Civil, Secretaria da Saúde
(Sesa), Instituto Jones dos
Santos Neves (IJSN), da Uni-
versidade Federal do Espíri-
to Santo (Ufes) e do Institu-

to Federal do Espírito Santo
(Ifes). As decisões adotadas
pelo Governo do Estado se-
guem parâmetros técnicos.

Confira a classificação
de todos os municípios capi-
xabas:

RISCO ALTO: Afonso
Cláudio, Águia Branca, Ara-
cruz, Barra de São Francisco,
Boa Esperança, Brejetuba, Ca-
choeiro de Itapemirim, Ibati-
ba, João Neiva, Muqui, Pedro
Canário, Piúma, Presidente
Kennedy, Santa Teresa, Serra,
Vila Pavão e Vila Velha.

RISCO MODERADO:
Água Doce do Norte, Alegre,
Alfredo Chaves, Alto Rio
Novo, Anchieta, Apiacá, Atí-
lio Vivácqua, Baixo Guandu,
Bom Jesus do Norte, Cariaci-
ca, Castelo, Colatina, Concei-
ção da Barra, Conceição do
Castelo, Divino de São Lou-

renço, Domingos Martins,
Dores do Rio Preto, Ecopo-
ranga, Fundão, Governador
Lindenberg, Guaçuí, Guara-
pari, Ibiraçu, Ibitirama, Ico-
nha, Irupi, Itaguaçu, Itapemi-
rim, Itarana, Iúna, Jaguaré,
Jerônimo Monteiro, Laran-
ja da Terra, Linhares, Man-
tenópolis, Marataízes, Ma-
rechal Floriano, Marilândia,
Mimoso do Sul, Montanha,
Mucurici, Muniz Freire,
Nova Venécia, Pancas, Pi-
nheiros, Ponto Belo, Rio Ba-
nanal, Rio Novo do Sul, San-
ta Leopoldina, Santa Maria de
Jetibá, São Domingos do
Norte, São Gabriel da Palha,
São José do Calçado, São Ma-
teus, São Roque do Canaã,
Sooretama, Vargem Alta,
Venda Nova do Imigrante,
Viana, Vila Valério e Vitó-
ria.
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REDAÇÃO ON

SINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DE
JORNAIS E REVISTAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Re-
vistas no Estado do Espírito Santo, CNPJ nº 02.380.599/0001-
61, na conformidade com o que dispõe o seu Estatuto Social,
convoca os associados no gozo de seus direitos e prerrogati-
vas estatutárias para participar da Assembleia

Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de março de
2021, às 10h30 em primeira convocação e às 11 horas em
segunda convocação, obedecidos os quoruns estatutários, na
Rua Fortunato Ramos, 30, sala 115, Edifício Cima Center, Santa
Lúcia, Vitória (ES), para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:

a) Apreciação da prestação de contas dos administrado-
res e o parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de
2020.

b) Fixação da mensalidade de que trata o Artigo 8º alínea
&#39;a&#39; dos Estatutos Sociais.

Vitória, 5 de março de 2021
Julio Cesar Santana FernandesPresidente

CAPIXABÃO 2021: Jogos da 3ª
rodada acontecem hoje (13)

TABELA DE JOGOS / 3ª RODADA
DIA HORÁRIO JOGO LOCAL
13/03 (Sáb) 15:00 h Real Noroeste X São Mateus José Olímpio da Rocha (Águia Branca)
13/03 (Sáb) 15:00 h Rio Branco-VN X Desportiva Olímpio Perim (Venda Nova do Imigrante)
13/03 (Sáb) 15:00 h Estrela X Pinheiros Sumaré (Cachoeiro de Itapemirim)
13/03 (Sáb) 15:00 h Vitória X Vilavelhense Salvador Costa (Vitória)
13/03 (Sáb) 15:00 h Rio Branco-ES X Serra Kleber Andrade (Cariacica)

Se na 1ª rodada do
Campeonato Capixaba
2021 todos os mandantes
fizeram o dever de casa
vencendo seus adversári-
os, na 2ª foi exatamente
o contrário: dos cinco jo-
gos, quatro equipes visi-
tantes saíram vencedores
dos confrontos. Apenas o
Real Noroeste não ven-
ceu fora,  mas também
não perdeu para a Des-

portiva. O jogo terminou
empatado em 0 a 0.

O São Mateus foi go-
leado em casa por 4 a 0
pelo Estrela; o Serra, no
Robertão perdeu por 2 a
0 para o Vitória; mandan-

do seu jogo em Nova Ve-
nécia, o Pinheiros foi der-
rotado pelo Rio Branco-
ES pelo placar de 1 a 0 e o
Vilavelhense como man-
dante no Kleber Andrade
também saiu perdedor

para o Rio Branco-VN por
3 a 1.

Com esses resulta-
dos, Vitória e os “xarás”
Rio Branco-ES e Rio
Branco-VN l ideram a
competição, ambos com 6

pontos.
Os cinco jogos da 3ª

rodada acontecerão hoje:
Real Noroeste X São Ma-
teus;  Rio Branco-VN X
Desportiva; Estrela X Pi-
nheiros; Vitória X Vilave-

lhense e Rio Branco-ES X
Serra.  Todos previstos
para as 15:00 horas.

Na 1ª fase da compe-
tição as equipes jogam
todas contra todas em
apenas um turno e dos 10
times que estão na com-
petição, 8 avançarão para
as quartas de final,  das
quais 4 irão à semifinal de
onde sairão as finalistas.

A final será decidida
em dois confrontos (ida e
volta) previstos para os
dias 15 e 22 de maio.

Aprovada integração das Secretarias de
Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia

A integração das Secretarias de Desenvolvi-
mento (Sedes) e da Ciência, Tecnologia, Inovação
e Educação Profissional (Secti) foi aprovada nesta
quarta-feira (10), pela Assembleia Legislativa do
Espírito Santo. A partir de agora, surge a Secreta-
ria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Pro-
fissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).

Com a mudança, o Governo do Estado preten-
de potencializar ainda mais a atuação das duas Se-
cretarias integradas e suas ações estratégicas, em
sintonia com diretrizes da política de gestão públi-
ca do Estado. À frente da Sectides estará o ex-se-
cretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann.

Segundo Hoffmann, a Sectides terá papel fun-
damental para a promoção do desenvolvimento
de projetos voltados para a economia do Estado:

“O Governo busca o constante fortalecimen-

to de suas ações e, por isso, este é mais um passo
estratégico. Ao unificar as Secretarias, o desejo é
de ampliar estudo; buscar novas ações voltadas
para produtividade, competitividade e qualidade
dos bens e serviços; avaliar a economia do Estado
para atrair, localizar e manter investimentos indus-
triais; buscar parcerias com investidores instituci-
onais na formulação de novos programas de apoio
ao setor produtivo; promover o do desenvolvimen-
to científico e tecnológico com vistas a priorizar a
inovação e a melhoria da qualidade de vida”, decla-
rou.

A estrutura organizacional da Sectides será
composta pelo secretário de Estado da Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Educação Profissional e Desen-
volvimento Econômico; pelo Conselho de Desen-
volvimento da Região Norte do Espírito Santo (Co-

denor); pelo Conselho Estadual de Ciência e Tec-
nologia (Concitec); e pelo Comitê Integrado de Edu-
cação Profissional (Cointec).

A nova Secretaria terá cinco áreas de atuação
contempladas pelas Subsecretarias de Competitivi-
dade; Integração e Desenvolvimento Regional; Ges-
tão e Parcerias; Educação Profissional; e Ciência,
Tecnologia e Inovação.

As entidades vinculadas à nova Secretaria se-
rão a Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás);
a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo (Fapes), o Banco de Desenvolvimen-
to do Espírito Santo (Bandes); a Agência de Desen-
volvimento das Micro e Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo (Aderes); o Instituto de Pesos
e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem) e a
Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp).
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Operação prende 40 homens
por crimes contra mulher no ES

A “Resguardo” começou no dia 1º de janeiro e foi encerrada
na segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher

A Polícia Civil do Es-
pírito Santo prendeu 40
suspeitos de praticarem
crimes de violência contra
mulher na segunda-feira
(8), Dia Internacional da
Mulher, na operação Res-
guardo. Em todo Brasil, a
estimativa do Ministério da
Justiça é de que mais de 9
mil agressores tenham
sido presos na data.

A operação Resguar-
do acontece simultanea-
mente em outros estados
desde o dia 1º de janeiro.
Apenas no Espírito Santo,
foram presos 510 suspei-
tos de crimes de violência
contra mulher no período.

Em todo o país, mais
de 9 mil pessoas foram
presas. De acordo com o
Ministério da Justiça, essa
foi a maior ação já realiza-
da com foco no combate à
violência contra a mulher.

“Essa operação foi fi-
nalizada no dia 8 de mar-

ço e resultou na prisão de
514 homens autores de vi-
olência contra mulher. En-
quanto nós tivermos essa
cultura machista que leva
homens a praticarem cri-

mes contra mulher, nós
temos muita luta ainda”,
destacou a delegada-chefe
da Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher
(Deam).

A ação também re-
sultou em medidas pro-
tet ivas  para garantir
que essas mulheres não
sejam vítimas novamen-
te. (G1 / ES)

Jovem é baleado
em troca de tiros
com a polícia em

Barra de São Francisco
Um foragido da Justiça de 19 anos, foi baleado pela polícia

na manhã de quarta-feira (10) durante a 1ª fase da Operação
Estado Presente realizada em Barra de São Francisco e Ecoporan-
ga, resultando na apreensão de 2 revólveres, 1 espingarda, 13
munições, 198 pedras de crack, 461 gramas de crack, 10 buchas
de maconha, 25 gramas de maconha, dinheiro, celulares e outros
materiais usados para o tráfico de entorpecentes e prática de cri-
mes contra a vida. O nome dele não foi divulgado pela policia.

No decorrer da operação um foragido da justiça que estava
armado enfrentou os policiais e foi alvejado com três disparos
sendo socorrido no Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho.

Segundo a PM, o indivíduo possui histórico de envolvi-
mento com tráfico e crimes letais. Nenhum policial ficou ferido
durante a ação.

A operação contou com a participação de policiais milita-
res do 11º BPM, da CIOC e policiais civis da 14ª Delegacia Regi-
onal de Polícia Civil (DRPC) de Barra de São Francisco.

O tenente Coronel Rômulo Souza Dias, comandante do 11º
BPM, e o delegado titular da 14ª DRPC, Leonardo Forattini, ressal-
taram que os criminosos que atentarem contra a vida, patrimô-
nio e bem estar da comunidade no noroeste do Estado serão en-
quadrados com rigor e prontamente levados à justiça para res-
ponderem por seus crimes.

Acrescentaram que, com ações deste porte, a sensação de
impunidade diminuirá e em contrapartida a sociedade disporá de
um aumento na sensação de segurança. (Gazeta do Norte / Com
informações: 11º BPM)

ES volta a ser 1º lugar em
transparência no País

O Espírito Santo é novamente 1º lugar em transpa-
rência pública no País. A Escala Brasil Transparente – Ava-
liação 360°, da Controladoria Geral da União (CGU), divul-
gada na manhã desta sexta-feira (12), mostra que o Estado
recebeu nota máxima (10), ocupando o topo do ranking
entre os 27 Estados.

A retomada da liderança é fruto do compromisso as-
sumido pelo Governo do Estado em promover a transparên-
cia e o controle social como instrumentos fundamentais
para a prevenção e o combate à corrupção. O Estado, que
havia sido 1º lugar de 2014 a 2017, havia caído para a 8ª
colocação em 2018.

“No mesmo dia em que lançamos essa ferramenta mo-
derna e importante que é o Plano de Integridade, na véspera
do Dia Estadual Contra a Corrupção, o Espírito Santo retoma
a liderança em transparência no Brasil, pela Escala Brasil
Transparente, da CGU”, comemorou o secretário de Estado de
Controle e Transparência, Edmar Camata.

A subsecretária de Estado de Transparência, Mirian
Porto do Sacramento, ressalta que o 1º lugar no ranking é o
reconhecimento à missão dada pelo governador Renato Ca-
sagrande no início desta gestão, de ser pautada na transpa-
rência. “Para isso, a equipe da Subsecretaria de Transpa-
rência trabalhou incansavelmente para apoiar os órgãos,
que não mediram esforços para entregar o resultado espe-
rado”, observa a subsecretária.

A avaliação
A análise da CGU foi realizada no período de 01 de

abril a 31 de dezembro de 2020, e avaliou todos os Estados,
as capitais e os municípios com mais de 50 mil habitantes.
Ao todo, foram avaliados 691 entes.

A Avaliação 360º é composta de dois blocos, sendo um
para análise de quesitos de transparência ativa (informa-
ções publicadas nos sites oficiais e portais de transparên-
cia) e outro para os quesitos de transparência passiva (res-
postas a pedidos de acesso à informação).

A conquista da nota máxima significa que o Estado
atingiu todos os requisitos avaliados, cumprindo em
totalidade as exigências em transparência.

Sefaz moderniza site oficial e dá mais
transparência para as informações

O site oficial da Secretaria da Fazenda (Se-
faz) vai ganhar uma cara nova na próxima quar-
ta-feira (17). Elaborado pelo Instituto de Tecno-
logia da Informação e Comunicação do Estado do
Espírito Santo (Prodest), em parceria com a Ge-
rência de Tecnologia (Getec) da Sefaz, o novo site
segue o mesmo padrão utilizado nas demais Se-
cretarias do Governo do Estado, é mais moderno
e apresenta as informações de maneira ainda
mais transparente aos contribuintes e usuários.

Apesar da mudança de visual, o endereço
para acessar o site continua sendo o
www.sefaz.es.gov.br.

As equipes vêm trabalhando no desenvol-
vimento do novo produto desde o fim de 2019.
Desde então, foi feito o inventário das informa-
ções que constavam no site antigo, a adequa-
ção do conteúdo de uma plataforma para ou-
tra, a inclusão de novas informações, o treina-
mento das equipes responsáveis por cadastrar
as informações, entre outros pontos.

“O novo site está com um visual mais bo-
nito, mais moderno e apresenta um ambiente
mais amigável para as pessoas que precisam
buscar alguma informação junto à Secretaria
da Fazenda. Foram meses de muito trabalho e
é uma satisfação muito grande ver a disponi-
bilização deste produto para a sociedade”, ava-
lia a líder do projeto de atualização do site,
Maria de Lourdes Vasques Amim.

Como toda mudança pode causar algumas
dificuldades iniciais, foi disponibilizado o
“Mapa do Site”, no canto superior direito da

tela, para que os usuários busquem pelos ser-
viços que, por ventura, não encontrem na tela
inicial. “Não houve perda de conteúdo. Todas
as informações seguem disponíveis, normal-
mente, para os contribuintes, contadores, para
a imprensa e para quem desejar conhecer o
trabalho da Sefaz”, acrescenta o gerente de Tec-
nologia da Sefaz, Marcelo Azeredo Cornélio.

A nova plataforma também apresenta al-
gumas melhorias para os geradores de conteú-
do. “Como o novo site está no mesmo padrão
das demais Secretarias, os editores do site con-
seguirão fazer a inclusão de links de maneira
mais fácil e rápida, criar galerias de fotos nas
matérias, além de conseguir acompanhar a au-
diência dos conteúdos”, pontua Lucas Caetano,
o web designer do Prodest responsável por
concluir o projeto.

Para o secretário de Estado da Fazenda, Ro-
gelio Pegoretti, a disponibilização do novo site
é um dos exemplos de modernização da Sefaz.
“O site tem muitos serviços que ajudam a des-
burocratizar o sistema. Podem ser feitas emis-
sões de DUAs, Certidões Negativas de Débito,
há espaço para o esclarecimento de dúvidas e
até para o agendamento do atendimento em
agências. É um exemplo de modernização que
buscamos em todas as áreas da Sefaz. Por fim,
parabenizo todas as equipes que se dedicaram
para a conclusão deste projeto. Este foi mais
um trabalho com grande participação da Ge-
rência de Tecnologia, que tem nos dado suporte
em diversas áreas”, destaca Pegoretti.
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Com Alzira Regatieri

VIMOS E CURTIMOS NAS REDES SOCIAIS!!!


