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Morreu a quarta vítima da
família “Lotério” pela Covid-19

Uma notícia
difícil, na verdade
dolorosa. Morreu
na terça-feira
(30/03) em Águia
Branca, vítima do
novo coronavírus
(Covid-19), Jac-
queline Leôncio
dos Santos Loté-
rio. Ela é a quarta
vítima fatal da fa-
mília “Lotério”,
onde todas as
mortes acontece-
ram no mês de
março passado,
entre os dias 14 e
30/03. Página 02.Página 03

» Centro de Águia Branca. Cidade ficou vazia nos últimos
três dias. Hoje e amanhã comércio continua fechado
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Morreu a quarta vítima da
família “Lotério” pela Covid-19

Augusto, “Seu Dico”, Elizangela e Jacqueline. Todos são membros da
família “Lotério” e vítimas da Covid-19 (Fotos: Redes Sociais)

Uma notícia difícil,
na verdade dolorosa.
Morreu na terça-feira
(30/03) em Águia Bran-
ca, vítima do novo coro-
navírus (Covid-19), Jac-
queline Leôncio dos San-
tos Lotério. Ela é a quar-
ta vítima fatal da família
“Lotério”, onde todas as
mortes aconteceram no
mês de março passado,
entre os dias 14 e 30/03.

A primeira morte
ocorrida foi de Augusto
Lotério, com 63 anos de
idade, no dia 14 de mar-
ço. No dia 20/03, Osval-
do Lotério, o “Seu Dico”,
irmão de Augusto, tam-
bém não resistiu. Ele ti-
nha 80 anos. Em 28 de
março, Elizangela Loté-
rio, filha de “Seu Dico” ex-

secretária de ‘Educação’
e de ‘Saúde’ de Águia
Branca, com 40 anos
também faleceu. E na ter-
ça-feira passada (30/
03), Jacqueline, 41 anos,
que fora transferida do
Hospital Santa Mônica
em Barra de São Fran-
cisco para o Hospital

São José em Colatina no
dia 13/03, não resistiu
aos agravos da doença.
Ela era nora de “Seu
Dico” e deixa o esposo
Valdecir Lotério e dois fi-
lhos, um menino e uma
menina com idades entre
1 e quatro anos mais ou
menos.

O sentimento é de
consternação; de muita
tristeza em todo o muni-
cípio de Águia Branca
pelas vítimas e familia-
res. As manifestações de
pêsames, carinho, con-
forto e orações são in-
contáveis nas redes so-
ciais.

A família “Lotério” é
tradicional em Águia
Branca com todos os
membros bastante en-
gajados na Igreja Católi-
ca. São lideranças com
suas vidas marcadas
com serviços prestados
a Paróquia São José, per-
tencente à Diocese de

São Mateus.
LUTO OFICIAL
A Prefeitura de

Águia Branca decretou
“Luto Oficial” de 03 dias
pelo falecimento de Jac-
queline Lotério que era
servidora do órgão. Ela
exercia a função de psi-
cóloga no CRAS (Centro
de Referência em Assis-
tência Social) “Rosani
Cunha”.

NÚMEROS DE CASOS
EM ÁGUIA BRANCA

De acordo com o
Boletim Epidemiológico
Covid-19 da Secretaria
Municipal de Saúde do dia
31/03, já são 42 óbitos;
155 casos ativos com dez
pacientes hospitalizados.
Somente no mês de mar-
ço foram 27 mortes. As
informações são do Bo-
letim da SEMSA.

Espírito Santo é único Estado a adotar
impostos mais justos para medicamentos

O Espírito Santo é o
único estado brasileiro a
aderir a uma metodologia
mais justa na cobrança de
impostos sobre medica-
mentos. Tal metodologia no
cálculo do Imposto sobre
Operações relativas à Cir-
culação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS) só foi pos-
sível graças ao desenvolvi-
mento de um sistema de co-
leta de preços, desenvolvi-

do por auditores fiscais da
Secretaria da Fazenda (Se-
faz).

“Esse sistema é capaz
de fazer o monitoramento
do preço de 20 mil medica-
mentos todos os meses. A
partir dessas informações é
possível definir as bases de
cálculo de forma muito mais
precisa”, comenta o auditor
fiscal da Receita Estadual
Leandro Pratti.

Sem essa metodolo-
gia, os demais estados utili-
zam a base de dados dispo-

nibilizada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), o que pode
causar distorções no cálcu-
lo do imposto, visto que essa
base de dados é uma refe-
rência que não atinge as pe-
culiaridades dos mercados
locais.

“Nós observamos que
alguns medicamentos fica-
vam com uma base de cál-
culo muito abaixo da real,
enquanto outros eram pe-
nalizados, tendo bases de
cálculo muito mais altas.

Agora, como usamos os
preços realmente vendidos
pelas farmácias, e não o
preço estabelecido na tabe-
la Anvisa, nós aferimos o
preço real para cada tipo de
medicamento para posteri-
ormente aplicar o imposto”,
explicou Pratti.

A melhor avaliação
dos impostos a serem co-
brados favorece a adoção de
medidas que beneficiam a
população. “No Espírito
Santo, conseguimos, após
aprovação do Conselho Na-

cional de Política Fazendá-
ria (Confaz), dar isenção de
impostos sobre o medica-
mento contra a Atrofia Mus-
cular Espinhal (AME), que
é considerado o medica-
mento mais caro do mundo.
Isso, certamente, é algo mui-
to importante para a popu-
lação que necessita dessa
medicação”, comentou o
auditor fiscal da Receita Es-
tadual Luiz Carlos Lessa.

O secretário de Estado
da Fazenda, Rogelio Pego-
retti, destacou que a análi-

se de novas metodologias é
parte frequente do trabalho
dos auditores fiscais. “Esta-
mos sempre trabalhando
para modernizar as formas
de apuração dos impostos e
deixá-las mais justas. Isso
faz com que toda a popula-
ção seja beneficiada ao pa-
gar o tributo sobre o preço
local dos remédios, não so-
bre uma base nacional, que
tende a apresentar valores
maiores. Esse é um belo
exemplo do trabalho que de-
senvolvemos”, afirmou.
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Águia Branca vazia em
feriados antecipados

» Centro de Águia Branca. Cidade ficou vazia nos últimos
três dias. Hoje e amanhã comércio continua fechado

Águia Branca ama-
nheceu vazia na quarta-
feira (31/03) e quinta-fei-
ra (01/04), dias que o
município antecipou feri-
ados como medidas de
conter a disseminação da
Covid-19. Também on-
tem (Sexta-Feira Santa),
como já é de costume
nesse feriado, não houve
movimento de pessoas,
tampouco celebrações
religiosas. Na verdade,
em tempos que a cidade
vive um luto sem prece-
dente, o “silêncio ensur-
decedor” só foi quebrado

nesses dias pelo canto de
centenas de pássaros (ca-
nários) que habitam na
zona urbana.

No comércio, até
amanhã (04) somente
estão funcionando as far-
mácias e postos de com-
bustíveis.

FERIADOS
ANTECIPADOS
Os feriados de 21 de

abril (Tiradentes) e 11 de
maio (Emancipação do
Município) foram anteci-
pados em Águia Branca
para os dias 31/03 e 01/
04, respectivamente.

O Projeto de Lei nº
016/21 que autoriza o

Poder Executivo Munici-
pal a antecipar as datas
comemorativas foi apro-
vado por unanimidade
pelos vereadores aguia-
branquenses em sessão
extraordinária que acon-
teceu na terça-feira (30/
03), tendo sido observa-
do todas as recomenda-
ções das autoridades em
vigilância sanitária em re-
lação ao combate do novo
coronavírus.

Ainda no mesmo
projeto, a Prefeitura Mu-
nicipal está autorizada a
antecipar por decreto,
outros feriados, enquan-
to durar a pandemia.



4  - O Noticiário Águia Branca, sábado, 03 de abril de 2021

PM apreende
arma de fogo

em Vila Valério

Três pessoas foram
detidas, sendo dois

homens de 23 anos e
uma mulher de 21

Na manhã do último
domingo (28), policiais mi-
litares do 2º Batalhão apre-
enderam uma arma de fogo
durante uma ação no mu-
nicípio de Vila Valério.

Os militares realiza-
vam patrulhamento nos
bairros da cidade quando
avistaram um veículo Che-
vrolet Corsa, de cor branca,
com três indivíduos em ati-
tude suspeita. O condutor
ao perceber a aproximação
da viatura policial tentou
realizar uma manobra com

o veículo no intuito de fugir
do local, mas foi alcançado
pelos militares que efetua-

ram a abordagem no veicu-
lo e em seus ocupantes.

Durante as buscas no
interior do carro, foi en-
contrado embaixo do ban-
co do passageiro, um revól-
ver calibre 38, marca Ros-
si, além de oito munições
do mesmo calibre. Três
pessoas foram detidas, sen-
do dois homens de 23 anos
e uma mulher de 21.

Os suspeitos e os ma-
teriais apreendidos foram
encaminhados à Delegacia
de plantão.

Corpo carbonizado é encontrado dentro
de carro na zona rural de Pinheiros

O que sobrou do
veículo foi guinchado e
encaminhado ao pátio

credenciado do DETRAN

Um corpo foi encontrado carbonizado na tarde de
segunda-feira (29) em uma propriedade comercial no
distrito de Vila Fernandes, na zona rural de Pinheiros.

Segundo a Polícia Militar, o corpo estava dentro de
um Fiat Uno que estava totalmente queimado. Não foi
possível a identificação da vítima, que só será feita após
exame de DNA.

Ainda de acordo com a PM, foi feito o acionamento
da perícia da Polícia Civil, que esteve no local, e reco-
lheu o corpo, não sabendo discriminar a identificação e
as causas da morte.

O que sobrou do veículo foi guinchado e encaminha-
do ao pátio credenciado do DETRAN, em Pinheiros, ficando
à disposição da autoridade policial. O caso está sendo in-
vestigado pela Polícia Civil do município. (Rede Notícia)

Governador anuncia reajuste do
valor e ampliação dos

beneficiários do Cartão ES Solidário
O governador do Es-

pírito Santo, Renato Casa-
grande, anunciou, na se-
gunda-feira (29), o reajus-
te no valor do benefício e a
ampliação do rol de bene-
ficiários do Cartão ES Soli-
dário, medida de proteção
social do Governo do Esta-
do que vai atender as famí-
lias mais vulneráveis dian-
te da pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19). O
valor do benefício passa de
R$ 450 para R$ 600, divi-
didos em três parcelas. Se-
rão contempladas até
87.612 famílias capixabas.

As medidas foram
possíveis em decorrência
do repasse de R$ 20 mi-
lhões ao Tesouro Estadual
de recursos oriundos do
superávit financeiro do
Tribunal de Contas do Es-
tado do Espírito Santo
(TCE). O presidente da
Corte, conselheiro Rodrigo
Chamoun, participou, ao
lado do governador, do
anúncio das medidas em
transmissão ao vivo nas
redes sociais. Os demais
membros da Corte acom-
panharam a reunião por
meio virtual. Dessa forma,
o valor total do investimen-
to na proteção social soma-
rá R$ 52.567.200,00.

“O Tribunal de Contas
tomou a decisão de fazer a
devolução de parte do supe-
rávit dos anos anteriores ao
Governo do Estado. Uma de-
cisão importante que mos-
tra o compromisso dos
membros do Tribunal, para
os quais faço os meus agra-

decimentos. São recursos
que vão ser aplicados em po-
lítica social com o Cartão ES
Solidário. Além do aumento
no valor das parcelas, vamos
ampliar o benefício para
mais 17 mil famílias, garan-
tindo mais proteção às pes-
soas mais vulneráveis”, afir-
mou o governador.

Para concessão do be-
nefício, será utilizada a base
de dados do Cadastro Único
para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚni-
co). Assim, nenhuma famí-
lia precisará procurar os
equipamentos da assistên-
cia social nos municípios,
nem qualquer outra insti-
tuição. Inicialmente, o Car-
tão ES Solidário seria desti-
nado às famílias que já es-
tão na base de dados do Ca-
dÚnico, caracterizadas pelo
recorte de renda de extrema
pobreza do Banco Mundial
com crianças de 0 a 6 anos
no grupo familiar. A partir
de agora, as famílias na base
de dados do CadÚnico com
idosos com mais de 60 anos
e com pessoas com deficiên-
cia também serão contem-
pladas. É necessário que os
cadastros estejam atualiza-
dos nos últimos dois anos.

O presidente do Tribu-
nal de Contas também falou
sobre a iniciativa: “Estamos
devolvendo parte de nossas
reservas com o compromis-
so que o senhor aplique na
população mais vulnerável.
Essa devolução somente foi
possível, pois o Tribunal já
vem com administrações
austeras desde o conselhei-

ro Carlos Ranna, assim
como com os conselheiros
Domingos Tauf ner e o
Sergio Aboudib. A auste-
ridade gera economia. A
pandemia abreviou nosso
encontro com a eficiência.
Em 2020 tivemos que re-
estruturar nossa forma de
trabalho e produzimos
muito mais gastando me-
nos”, pontuou Chamoun.

A secretária de Esta-
do de Trabalho, Assistên-
cia e Desenvolvimento
Social, Cyntia Figueira
Grillo, salienta que o tra-
balho de parcerias entres
as Secretarias de Governo
foi crucial para que essa
ampliação da rede de pro-
teção social fosse possível.

“Considero esse apor-
te financeiro feito pelo Tri-
bunal de Contas de extrema
importância, pois ele pos-
sibilita ampliar o atendi-
mento a quem realmente
necessita. Estamos tratan-
do de um público muito
vulnerável: crianças de 0 a
6 anos, idosos e pessoas
com deficiência, que em
um contexto de pandemia,
pedem uma atenção ainda
maior. Assim, fazer com
que esse benefício de trans-
ferência de renda chegue a
essas famílias, dando a elas
a possibilidade de autono-
mia e segurança alimentar,
não só garante a alimenta-
ção dessas pessoas, mas
também as incentiva a ade-
rir ao isolamento social ne-
cessário para reduzir os ín-
dices de contágio”, disse
Cyntia Grillo.

Detran|ES prorroga prazos
para a realização de serviços

Em atendimento a uma solicitação feita pelo diretor-geral do Departamento Esta-
dual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Givaldo Vieira, o Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) autorizou, por tempo indeterminado, a prorrogação dos prazos de
procedimentos de trânsito.

“Ainda que sejamos um dos Detrans mais digitais do País, por disponibilizarmos cerca de
60 serviços eletrônicos que podem ser realizados, em sua maioria, sem o cidadão precisar sair
de casa, o que reduz o impacto das necessárias medidas restritivas, em razão da pandemia do
novo Coronavírus, é imprescindível essa prorrogação. A suspensão desses prazos contribui
para protegermos os interesses dos cidadãos, para que assim possam realizar os serviços de
trânsito com mais tranquilidade após a quarentena”, pondera Vieira.

Portanto, ficam prorrogados por tempo indeterminado:
1. A data final para apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor infrator

encerrada desde 18 de março de 2021, para as notificações de autuação (NA) já enviadas;
2. A data final para apresentação de recurso encerrada desde 18 de março de 2021, para as

notificações de penalidade (NP) expedidas;
3. A data final para apresentação de recurso em processos de suspensão do direito de

dirigir e de cassação do documento de habilitação encerrada desde 18 de março de 2021;
4. O prazo para renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e das Autoriza-

ções para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento a
partir da data da publicação da Portaria do Contran nº 214/21;

5. O prazo de validade das ACC, Permissão para Dirigir (PPD) e CNH vencidas
desde1º de março de 2020 e com vencimento a partir da data da publicação da Portaria do
Contran nº 214/21;

6. O prazo para registro e licenciamento de veículo novo adquirido desde 03 de
março de 2021;

7. O prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de
transferência de propriedade de veículo adquirido desde 12 de fevereiro de 2021.
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A Petrobras
anunciou na quarta-
feira (24) uma redu-
ção de R$ 0,11 nos
preços do litro da
gasolina e do óleo di-
esel em suas refinari-
as. Desde quinta-fei-
ra (25), o preço mé-
dio do litro da gaso-
lina passou a custar
R$ 2,59, uma queda

de 4%.
Já o litro do die-

sel teve uma redução
de 3,8% e passou a
custar R$ 2,75, segun-
do informações divul-
gadas pela empresa.

A nota da Petro-
bras reforça que a
companhia baseia os
preços dos combus-
tíveis em variações

Estado anuncia abertura de 126
leitos exclusivos para Covid-19

Casagrande destacou o trabalho do
Governo do Estado na abertura dos

novos leitos, antecipando em um mês a
previsão feita em dezembro do ano passado

O Governo do Estado reforça o compromis-
so com a população capixaba em garantir o aten-
dimento hospitalar aos casos graves do novo Co-
ronavírus (Covid-19). Na terça-feira (30), o go-
vernador Renato Casagrande anunciou a abertu-
ra de mais 126 leitos exclusivos Covid-19, por
meio do programa Estadual “Leitos para Todos”,
que serão entregues até amanhã (04/04). Ao
todo, serão investidos R$ 13 milhões entre as uni-
dades contratualizadas.

Durante a transmissão ao vivo pelas redes so-
ciais, Casagrande destacou o trabalho do Governo do
Estado na abertura dos novos leitos, antecipando em
um mês a previsão feita em dezembro do ano passa-
do da disponibilização de 900 leitos de UTI exclusi-
vos para tratamento de pacientes da doença até o
final de abril. “Com 30 dias de antecedência estamos
entregando 905 leitos de UTI Covid. Só que a quanti-
dade de internações é mais veloz do que a abertura
de leitos. Em apenas um mês, foram 211 leitos de
UTI e 228 leitos de enfermaria a mais. Só que neste
período, foram 292 pacientes a mais em UTI e 267
internados em enfermarias”, relatou.

O governador prosseguiu: “Apesar dessa ampli-
ação de 439 leitos em apenas um mês, vejo muitas
pessoas, algumas de má fé, falando sobre hospitais
de campanha. Somente esses leitos abertos em 30
dias equivalem a quatro hospitais de campanha. A
diferença é que esses leitos foram abertos em locais
com estrutura física adequada, com insumos, medi-
camentos e profissionais de saúde. Hospitais de cam-
panha não são montados em 30 dias e os leitos des-
sas instalações não são tão eficientes quanto os que
estamos abrindo, além de serem de 60% a 100% mais
caros.”

Diante deste cenário de aumento da demanda
por leitos hospitalares, o governador voltou a fazer
um apelo à população para que respeitem o período
de quarentena e sigam as medidas de biossegurança
para evitar o contágio da doença. “A ocupação dos
leitos está mais rápida do que a abertura. Por isso, a
única forma do sistema de saúde, seja o público ou
privado, não entrar em colapso é mantendo o isola-
mento social. As vacinas estão chegando a conta go-
tas, por isso é fundamental que a gente siga se cui-
dando, usando máscaras, álcool em gel e evitando
aglomerações”, reforçou Casagrande.

Novos leitos
A previsão é de que, ao longo desta semana, se-

jam disponibilizados 69 leitos entre UTIs e suportes
ventilatórios em unidades hospitalares de norte a sul
do Espírito Santo. Na segunda-feira (29), foi anun-

ciado a abertura de 10 leitos no Hospital Estadual de
Urgência e Emergência. No restante da semana, se-
rão abertos novos leitos no Hospital Evangélico de
Vila Velha; Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Vitória; Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itape-
mirim; Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário;
Hospital Rio Doce, em Linhares; e Hospital Santa
Casa de Misericórdia de Castelo.

Para enfermaria Covid-19, está prevista a am-
pliação de mais 57 leitos entre as unidades do Hospi-
tal Estadual João Santos Neves, em Baixo Guandu;
Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São
Mateus; Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cas-
telo; Hospital São Camilo, em Aracruz; Hospital Ma-
dre Regina Protmann, em Santa Teresa; e no Hospi-
tal Menino Jesus, em Pedro Canário.

Também haverá a ampliação das unidades hos-
pitalares da rede própria. O Governo do Estado, por
meio da Secretaria da Saúde (Sesa), realizou a rees-
truturação de leitos no Hospital João Santos Neves
(HJSN), em Baixo Guandu, transformando o ambula-
tório em enfermaria Covid-19. Já no Roberto Silva-
res foi realizada a adequação da estrutura física da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), convertida
em leitos de enfermaria Covid-19.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde,
Nésio Fernandes, a ampliação de leitos desta semana
faz parte também do planejamento estratégico do
Governo estadual. “Ainda no mês de dezembro pre-
vimos o que poderia ocorrer no futuro e estabelece-
mos uma agenda robusta de ampliação de leitos sob

a liderança do governador para que o Sistema Único
de Saúde capixaba fosse fortalecido. Mas não com es-
trutura de campanha, e sim com estruturas de en-
frentamento e resistência à Covid-19. Nesse momen-
to, o esforço do Estado é ampliar leitos de maneira
robusta e leitos qualificados”, disse.

Ainda em sua fala, o secretário da Saúde expli-
cou sobre a opção de investir na ampliação de leitos
em hospitais contratualizados e da rede própria ao
invés de hospitais de campanha. “Vale destacar que o
custeio dessas unidades é de 60 a 100% mais cara
que o custeio de leitos em estruturas que estamos
abrindo, além de serem menos eficientes. O hospital
de campanha não é uma estratégia para se evitar a
pandemia ou que a doença se propague. Precisamos
entender que o que evita as internações e os óbitos
pela Covid-19 é a prevenção”, explicou.

Nésio Fernandes fez ainda um apelo à população
capixaba: “Reforçamos a necessidade de que a qua-
rentena precisa ser respeitada, que o Mapa de Risco
precisará ser respeitado e precisamos da disciplina
da população e do apoio da comunidade para de fato
vencer a pandemia e passar dessa etapa difícil.”

O subsecretário de Estado de Regulação, Contro-
le e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, destacou
que o Estado não está medindo esforços para garan-
tir assistência à população capixaba no enfrentamen-
to ao Covid-19. “Além de leitos, o Governo do Estado
também está investindo no programa “SAMU para
Todos”, garantindo transporte sanitário seguro aos ca-
pixabas, principalmente nesse momento difícil de en-
frentamento a pandemia”, afirmou.

Leitos para Todos
O Programa Estadual “Leitos para Todos” foi

instituído pelo Governo do Espírito Santo em abril
de 2020, por meio da Portaria Nº 071-R, como es-
tratégia de qualificação e reestruturação da rede
de atenção à saúde e fortalecimento do papel da
regulação do Estado, com o objetivo de garantir o
acesso à atenção hospitalar a todos os pacientes
que desenvolverem formas graves da Síndrome
Respiratória Aguda Grave, entre elas, o novo Co-
ronavírus (Covid-19).Deste modo, a Secretaria da
Saúde (Sesa) estruturou uma ampla reforma nas
áreas físicas das unidades hospitalares próprias e
também um processo de contratualização de lei-
to s  e m  h o s p i ta i s  f i la n tró p i c o s ,  f edera i s  e
privados.Diariamente, o Governo do Estado atua-
liza os dados da ocupação de leitos hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, disponí-
vel no link: https://coronavirus.es.gov.br/painel-
ocupacao-de-leitos-hospitalares
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Rio Branco-ES pega o
Aquidauanense na fase
preliminar da Série D do

Campeonato Brasileiro 2021

Vice-campeão capixaba, o time
Capa-Preta disputa a competição nacional

pela quarta vez (Foto: Rio Branco AC)

A Diretoria de
Competições da
C o n f e d e r a ç ã o
Brasileira de Fu-
tebol (CBF) divul-
gou os confron-
tos da fase preli-
minar da Série D
do Campeonato
Brasileiro 2021.
Um dos represen-
tantes do Espírito
Santo, o Rio Bran-
co-ES,  vai  enca-
rar o Aquidaua-
nense,  do Mato
Grosso do Sul.

O jogo ida
acontece nos dias
26 ou 27 de maio,
no estádio Noro-
este, em Aquidau-
ana. A volta está
marcada para os
dias 29 ou 30 de

maio,  no Kleber
Andrade, em Cari-
acica.

De acordo
com o regulamen-
to da competição,
em caso de igual-
dade na soma dos
resultados das
duas part idas,  a
d isputa da vaga
será nas cobran-

ças de pênaltis.
Caso avance,

o Rio Branco-ES
entra no Grupo 6,
ao lado de Rio
Branco VN,  Cal-
dense, Boa Espor-
te, Águia Negra-
MS, Ferroviária-
SP, Uberlândia e
Patrocinense. (GE
/ ES)

Clubes seguem treinando no
aguardo do retorno do

Campeonato Capixaba 2021
O Campeonato Capixaba está paralisado por conta do agravamento da pan-

demia da Covid-19 no Estado. Inicialmente, seu retorno era previsto para o dia
1º de abril, mas a data foi transferida para dia 10, do mesmo mês, após um novo
decreto do Governo do ES que determina mais restrições para combater a con-
taminação do coronavírus.

Apesar das duras medidas do Governo do Estado, os treinos não foram
proibidos e os clubes seguem tentando minimizar o tempo sem poder efetiva-
mente jogar.

Quando foi suspenso, o Capixaba estava na terceira rodada, com Vitória-
ES e Rio Branco-VN, na liderança, com 9 pontos. Na terceira colocação está o
Real Noroeste, com 7 pontos conquistados, na sequência, vem o Rio Branco-
ES com 6, Estrela do Norte e Desportiva com 4, Serra com 3 e Pinheiros com
1. Na zona de rebaixamento, sem pontuar, estão Vilavelhense e São Mateus.

Situação da equipes
Rio Branco-VN: após a eliminação na Copa do Brasil, o elenco teve fol-

ga de quatro dias e se reapresentou na última segunda-feira. Agora, a prepara-
ção para a retomada da Capixaba seguirá exclusivamente no Olímpio Perim,
em Venda Nova.

Estrela do Norte: quando foi paralisado, a equipe se preparava no China
Park, em Domingos Martins, para a partida contra o Serra. Devido as novas
restrições, o time retornou a Cacheiro, onde seguirá com os treinos fechados
no CT e no Sumaré.

Vitória-ES: equipe de Bento Ferreira vai seguir a programação normal
de treinos no Salvador Costa. Os jogadores que moram longe do estádio fica-
rão alojados no clube.

Real Noroeste: como aconteceu no pior momento da pandemia em 2020,
os Merengues Capixabas continuarão treinando isolados no José Olímpio da
Rocha, em Águia Branca.

Desportiva: a Locomotiva Grená continuará usando os domínios do En-
genheiro Araripe para a preparação do retorno do Estadual.

Pinheiros: o Verdão do Norte segue treinando no estádio João Soares
De Moura Filho. No entanto, caso a paralisação do Capixaba se estenda além
do dia 10 de abril, existe a possibilidade do clube liberar os atletas, por conta
da dificuldade de arcar com os compromissos financeiros.

Rio Branco-ES: após a surto de Covid-19, o elenco Capa-Preta seguirá
treinando visando a 2ª fase da Copa do Brasil, contra o Vitória-BA, e a retoma-
da do Campeonato Capixaba. Todos os atletas que testaram positivo, no surto,
já estão de volta aos treinos, exceto o meia-atacante Paulinho. Outro nome que
desfalca é a equipe é técnico Andre Visser, que teve grande parte dos seus
pulmões comprometidos, após contrair o vírus.

São Mateus: o Pitbull do Norte continua treinando no Sernamby. Porém,
se a data do retorno ultrapassar o dia 10, a questão financeira começará a pesar,
com as taxas de prorrogação de contratos, salários e outros compromissos.

Vilavelhense: o Vila também segue treinando no CT do clube, no Ibes,
em Viva Velha, seguindo orientações de combate ao Covid-19.

Serra: após a partida contra o Rio Branco-ES, e o surto do coronaví-
rus no adversário, o elenco do Serra realizou o exame e teve como resul-
tado 100% negativo. Assim, a equipe segue treinando para a retomada do
Capixaba. (GE / ES)



O Noticiário - 7Águia Branca, sábado, 03 de abril de 2021

O jornalismo profissional escreve a nossa história
José Carlos Corrêa (*)

Há pouco mais de um
século, nascia o jornalismo
profissional e, com ele, a
técnica jornalística que tem
como princípios a publica-
ção da informação confir-
mada por checagem prévia
que confronta as várias ver-
sões dos acontecimentos, a
prestação de serviços à co-
munidade e a mediação,
com ética, entre os fatos e
a população. Por essas ra-
zões a imprensa é conside-
rada uma conquista da ci-
vilização indispensável à de-
mocracia, que garante ao
cidadão o acesso ao direito
à informação.

Praticado cada vez
mais no conceito de multi-
plataforma – no qual o con-
sumidor obtém a informa-
ção na forma por ele prefe-
rida, seja no papel impres-
so, na internet, no rádio ou
na TV – o jornalismo se tor-
nou essencial à vida das
pessoas, principalmente nes-

sa época de proliferação exa-
cerbada das fake news, as
notícias falsas que se espa-
lham como vírus nas redes
sociais digitais, deformando
as informações.

Na passagem do sécu-
lo XIX para o século XX, as
notícias e reportagens publi-
cadas pelo jornalismo profis-
sional cumpriram o importan-
te papel de separar os boatos
e versões tendenciosas da in-
formação correta. Atualmen-
te, essa relevante missão do
jornalismo se renova, como
contraponto às fake news

que, com clara motivação
política espalham a desinfor-
mação e prejudicam a socie-
dade.

A trajetória do jornalis-
mo profissional é marcada
por um processo permanente
de atualização decorrente dos
avanços tecnológicos e mu-
danças nos hábitos das pes-
soas. Foi assim com as rota-
tivas que potencializaram a
capacidade de impressão dos
jornais e revistas multiplican-

do a quantidade de leitores. Foi
assim com a invenção do rá-
dio e da TV, meios que trans-
formaram o mundo em uma
aldeia global, como escreveu
Marshall McLuhan. Está sen-
do assim com a popularização
da internet que abriu novas
possibilidades de dissemina-
ção das informações.

É um equívoco pensar,
contudo, que a internet é um
concorrente capaz de liquidar
a mídia impressa, o rádio ou
a TV. A história ensina que as
inovações tecnológicas, na
maioria das vezes, mais do
que criar concorrências,
abrem novas possibilidades
de mudanças e adequações
para os agentes que atuam no
mercado. Os jornais e as re-
vistas, assim como as emis-
soras de rádio e TV passa-
ram a ganhar novas audiên-
cias graças à internet.

É natural que em um
ambiente de tão significativas
e rápidas mudanças, os agen-
tes que atuam no meio expe-
rimentem perdas e ganhos

com relação à participação no
mercado. É o caso, por
exemplo, dos jornais e revis-
tas impressos que tiveram re-
duções nas suas tiragens en-
quanto crescia o número de
assinaturas digitais. Mais do
que uma transição do impres-
so para o digital o fato repre-
senta uma adequação do jor-
nalismo profissional que pas-
sa a ser acessado no concei-
to multiplataforma.

Basta verificar que o
conteúdo editorial dos jor-
nais e revistas impressos –
aprofundado, contextuali-
zado, interpretativo, que
leva o leitor à reflexão – é
inteiramente diferente do
conteúdo veiculado pelos
jornais e revistas digitais,
que utilizam textos e pará-
grafos mais curtos que
conduzem a leituras mais
rápidas como são próprias
do meio. Ou seja, o impres-
so e o digital mais se com-
plementam do que concor-
rem entre si. Não é por ou-
tra razão que os grandes

jornais do país mantêm, si-
multaneamente a edição im-
pressa em papel e a digital.

O jornalismo profissio-
nal, nessa primeira quadra do
século XXI, se mostra capaz
de desenvolver linguagens
distintas para cada uma das
plataformas que utiliza para
alcançar os seus fiéis leitores
e consumidores de informa-
ção, sem prejuízo do legado
cultural que deixa para as co-
munidades onde atua. Não é
sem razão que a ANJ, Asso-
ciação Nacional de Jornais,
veiculou a campanha “Nun-
ca se leu tanto jornal”, res-
saltando o conceito das múl-
tiplas plataformas. É também
a ANJ que, baseada nas mé-
tricas auditadas pelo IVC, in-
forma que o acesso aos jor-
nais cresceu 40% durante a
pandemia da Covid-19, com
os leitores ávidos por infor-
mações confiáveis.

A importância do jorna-
lismo profissional pode ser
avaliada pela voracidade com
que os bolsões políticos radi-

cais que se espalham pelas
redes sociais da internet – e
que são os maiores dissemi-
nadores das fake news – se
voltam contra ele. Esses gru-
pos sabem, mais do que nin-
guém, que o jornalismo pro-
fissional é o antídoto capaz
de neutralizar a desinforma-
ção e as mentiras. Sabem que
a imprensa profissional é a
fonte procurada pelos con-
sumidores quando buscam
informação de qualidade e
com credibilidade e pelos
pesquisadores que desejam
reconstituir a história recen-
te da sociedade.

No dia 7 de abril se
comemora o Dia do Jorna-
lista. Essa data motivou a
elaboração desse artigo que
procura resgatar o valor do
jornalismo profissional – e
de todos os meios e plata-
formas por ele utilizados –
e o papel que ele desempe-
nha de historiador da traje-
tória da sociedade contem-
porânea.
(*) Jornalista e professor

Fabricante de carros
elétricos sinaliza interesse
em ter unidade no Estado

Dando continuidade
às atividades de atração de
novos investimentos para
o Espírito Santo, represen-
tantes da Secretaria da Ci-
ência, Tecnologia, Inova-
ção, Educação Profissional
e Desenvolvimento Eco-
nômico (Sectides) visita-
ram a empresa Keyton
Motors, instalada no Cen-
tro de Operações Logísti-
cas Porto Engenho (Cope-
de), em Cariacica. O encon-
tro faz parte do projeto
“Missões Capixabas” que
visa a promover a aproxi-
mação do Governo do Es-
tado com o setor produti-
vo, fortalecendo, assim, sua
atuação e crescimento.

O fato de o Espírito
Santo ser competitivo, ter
equilíbrio fiscal e disponi-
bilizar incentivos tributári-
os e fiscais desperta segu-
rança no setor produtivo e
empresas têm buscado in-
formações para instalar
novos projetos no Estado. É
o que aponta o secretário de
Estado da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Educação

Profissional e Desenvolvi-
mento Econômico, Tyago
Hoffmann.

“A fabricante de car-
ros elétricos apresentou in-
teresse em instalar uma
unidade fabril no Espírito
Santo. Estamos em negoci-
ação com os responsáveis
sobre a possibilidade de
ampliar sua atuação no Es-
tado, e esperamos que esta
parceria de negócios seja
um sucesso. Vale destacar
que a Secretaria está à dis-
posição de todos aqueles
que já operam ou desejam
instalar um empreendi-
mento em território capi-
xaba, estamos empenhados
em atrair cada vez mais
empresas e gerar mais em-
pregos para os capixabas”,
destacou Hoffmann.

O CEO da Keyton Mo-
tors no Brasil, Cadu Barbo-
sa, agradeceu a visita e fa-
lou sobre o diferencial elé-
trico que a empresa tem
produzido. “A reunião foi
muito produtiva, tivemos a
oportunidade de conversar
sobre uma possível parce-

ria para a instalação da in-
dústria no Espírito Santo. O
Estado tem incentivos tri-
butários que nos chamam
atenção, temos o interesse
de ficar no local, mas tudo
vai depender de outras
questões. Um dos nossos
diferenciais é a minivan
100% elétrica, do modelo
EX7, com capacidade para
sete passageiros. Além dis-
so, a vinda da fábrica para a
região pode trazer outros
fornecedores da cadeia au-
tomotiva, como autopeças,
pneus, vidros, entre outros,
para o Espírito Santo”, res-
saltou Barbosa.

Durante a visita técni-
ca, o subsecretário de Esta-
do de Atração de Investi-
mentos e Negócios Interna-
cionais da Sectides, Gabriel
Feitosa, esteve no local jun-
to com o secretário de De-
senvolvimento Econômi-
co, Inovação e Turismo do
município de Cariacica, Ar-
mando Garcia.

“Atuamos com o intui-
to de manter o diálogo per-
manente com o setor pro-

dutivo para conhecer suas
demandas, seus principais
desafios, acompanhar pro-
jetos inovadores e, desta for-
ma, contribuir para que no-
vos negócios sejam anunci-
ados em todas as regiões do
Estado. Estive no local, co-
nheci a qualidade dos carros
e fiquei impressionado com
o potencial do projeto. Te-
mos o total interesse que o
projeto se concretize no Es-
tado”, disse Feitosa.
Sobre a Keyton Motors

A marca pertence ao
Grupo Fujian Motor Indus-
try e mantém joint venture
com Mercedes Benz e Mit-
subishi, seguindo os padrões
alemães e japoneses de fa-
bricação e qualidade, com
capacidade de produção de
300.000 unidades/ano. O
Grupo também é proprietá-
rio da King Long Bus, marca
líder na produção de ônibus
na China. A gama de produ-
tos da Keyton inclui SUV,
mini trucks, minivan de pas-
sageiros ou carga e pick up,
que serão incluídos no por-
tfólio em breve.

Sedu vai entregar
cestas básicas a alunos

da Rede Estadual
O Governo do Estado, por meio da Secretaria

da Educação (Sedu), publicou, no Diário Oficial do
Estado, de segunda-feira (29), a Portaria Nº 076-
R, que dispõe sobre as regras sobre a liberação de
cestas básicas para os alunos da Rede Estadual de
Educação, durante o período da quarentena, em
virtude da suspensão das aulas presenciais. O in-
vestimento será de mais de R$ 11,5 milhões e be-
neficiará cerca de 115.558 alunos, inscritos no Ca-
dÚnico. O benefício equivale ao período de 18 de
março a 16 de abril, totalizando 20 dias úteis.

O valor será repassado aos Conselhos de Es-
cola por meio do Programa Estadual de Gestão
Financeira Escolar (Progefe). As escolas ficarão
responsáveis em comprar os gêneros alimentícios,
contatar as famílias e realizar a entrega.

O secretário de Estado da Educação, Vitor
de Angelo, destacou os próximos passos para a
efetivação da ação. “Vamos distribuir mais ces-
tas básicas, correspondentes aos dias de sus-
pensão das aulas presenciais. Ainda precisamos
de mais alguns dias para que o recurso seja li-
berado, chegue às escolas e, por fim, seja en-
tregue às famílias”, afirmou.
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Com Alzira Regatieri

O QUE VIMOS E CURTIMOS NAS
REDES SOCIAIS NESTA SEMANA!!!


