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Sessão na Câmara
de Vereadores é

marcada por
elogios e críticas
à administração

A Prefeitura de
Águia Branca, por meio
da Assessoria de Plane-
jamento, Setor de Conta-
bilidade e Controladoria
Interna, vai realizar nes-
te ano uma Audiência
Pública da Lei de Dire-
trizes Orçamentária
(LDO) para o Exercício
2021, exclusivamente
pela internet.   O formu-
lário para sugestões es-
tará disponível a partir
da próxima segunda-fei-
ra (19/04) até o domin-
go (25/04). Página 03.
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VENDE – SE
01 quitinete em Águia Branca com quarto, banhei-

ro, pia e tanque instalados, com espaço de terraço con-
cluído de aproximadamente 100m² exclusivos e dispo-
nibilidade para ampliação do “quitinete”.

Telefone: (27) 99903-1573

Governo do ES divulga 51º
Mapa de Risco Covid-19; Águia
Branca continua no “extremo”

O Governo do Estado
anunciou ontem (16/04),
o 51º Mapa de Risco Co-
vid-19, que terá vigência
desta segunda-feira (19)
até o próximo domingo
(25). Dos 78 municípios
capixabas, 30 estão classi-
ficados em Risco Extremo,
39 em Risco Alto e outros
nove em Risco Moderado.
Não há municípios classi-
ficados em Risco Baixo.

Durante o anúncio
do novo Mapa, o gover-
nador Renato Casagrande
informou que os postos
de combustível passarão
a ser considerados como
atividade essencial, po-
dendo funcionar todos os
dias, de acordo com as
med idas qual ificadas
para cada grau de risco.
Além disso, as escolas lo-
calizadas nos municípios
classificados em Risco
Alto poderão real izar
atendimentos presenci-
ais de forma individual,
conforme os critérios a
serem estabelecidos pela
Secretaria da Educação
(Sedu).

Outra mudança será
nos dias de funcionamen-
to dos estabelecimentos
comerciais e de serviços
não essenciais na próxima
semana. Em decorrência
do feriado de Tiradentes,
na próxima quarta-feira
(21), esses estabelecimen-
tos poderão funcionar, ex-
cepcionalmente, na terça-
feira, além de quinta e sex-
ta-feira, como previsto
atualmente nas medidas

qualificadas.
A Matriz de Risco de

Convivência considera no
eixo de ameaça: o coefi-
ciente de casos ativos por
município 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 vulnerabilidade
considera a taxa de ocu-
pação de leitos potenciais
de UTI exclusivos para
tratamento da Covid-19,
isto é, a disponibilidade
máxima de leitos para tra-
tamento da doença. A es-
tratégia de mapeamento
de risco teve início em
abril do ano passado.

O Mapa de Risco se-
gue as orientações dos bo-
letins epidemiológicos do
Ministério da Saúde e re-
comendações da equipe de
especialistas do Centro de
Comando e Controle (CCC)
Covid-19 no Espírito San-
to, que é composto pelo

Corpo de Bombeiros Mili-
tar, Defesa Civil, Secreta-
ria da Saúde (Sesa), Insti-
tuto Jones dos Santos Ne-
ves (IJSN) e da Universi-
dade Federal do Espírito
Santo (Ufes). As decisões
adotadas pelo Governo do
Estado seguem parâme-
tros técnicos.

Confira a classifica-
ção de todos os municípi-
os capixabas:

RISCO EXTREMO:
Águia Branca, Anchieta,
Barra de São Francisco,
Cachoeiro de Itapemirim,
Cariacica, Castelo, Colati-
na, Domingos Martins,
Ecoporanga, Guarapari,
João Neiva, Linhares, Ma-
rataízes, Marechal Floria-
no, Mimoso do Sul, Monta-
nha, Muniz Freire, Muqui,
Pancas, Pedro Canário, Pi-
nheiros, Presidente Ken-
nedy, Rio Novo do Sul,
Santa Teresa, São José do
Calçado, Serra, Vargem
Alta, Viana, Vila Velha e
Vitória.

RISCO ALTO: Afon-
so Cláudio, Água Doce do
Norte, Alegre, Alfredo Cha-
ves, Alto Rio Novo, Apia-
cá, Aracruz, Atílio Vivác-
qua, Baixo Guandu, Boa
Esperança, Bom Jesus do
Norte, Conceição do Cas-
telo, Fundão, Governador
Lindenberg, Guaçuí, Ibati-
ba, Ibiraçu, Irupi, Itagua-
çu, Itapemirim, Iúna, Ja-
guaré, Jerônimo Montei-
ro, Mantenópolis, Marilân-
dia, Mucurici, Nova Vené-
cia, Piúma, Ponto Belo, Rio
Bananal, Santa Leopoldi-
na, Santa Maria de Jetibá,
São Domingos do Norte,
São Gabriel da Palha, São
Mateus, São Roque do Ca-
naã, Sooretama, Venda
Nova do Imigrante e Vila
Valério.

RISCO MODERA-
DO: Brejetuba, Conceição
da Barra, Divino de São
Lourenço, Dores do Rio
Preto, Ibitirama, Iconha,
Itarana, Laranja da Terra
e Vila Pavão.

Câmara: relator
apresenta nova

proposta para Código
de Processo Penal
O relator da comissão

da Câmara dos Deputados
que analisa mudanças no
Código de Processo Penal
(CPP), João Campos (Repu-
blicanos-GO), apresentou
na terça-feira (13) um novo
parecer sobre a proposta,
em substituição ao apresen-
tado por ele em 2018. O novo
texto traz 30 novas propos-
tas apensadas ao projeto de
lei original que veio do Se-
nado em 2010.

Entre as alterações, o
novo texto apresentado es-
tabelece prazo de 5 anos para
a efetivação da figura do juiz
das garantias, aquele a
quem caberá apenas a su-
pervisão da investigação
criminal, sem qualquer par-
ticipação no julgamento da
ação. A figura do juiz de ga-
rantias foi aprovada junta-
mente com o chamado pa-
cote anticrime, em 2019,
mas acabou suspensa por
determinação do ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Luiz Fux.

O novo parecer tam-
bém define prazos para as
prisões preventivas, que
poderão ser de 180 dias, se
decretada no curso da inves-
tigação ou antes da senten-
ça condenatória recorrível,
e de 360 dias, se decretada
ou prorrogada por ocasião
da sentença condenatória re-
corrível, e estabelece que a
prisão temporária passa a
ser possível para qualquer
tipo de crime.

O texto também propõe
alterações no tempo de defe-
sa do réu. Caso a proposta seja
aprovada, o tempo será dado
logo após a apresentação da
denúncia. De acordo com o
relator, o objetivo é eliminar
a atual primeira fase do Tri-
bunal do Júri, incluindo a sen-
tença de pronúncia, por meio
da qual o juiz atesta a neces-
sidade de haver o júri popu-
lar, o que diminuiria o tempo
do processo.

O parecer também

prevê a inclusão no código
da possibilidade de acordo de
não persecução penal. A me-
dida permite que o acusado,
caso confesse formal e cir-
cunstanciadamente a prática
de infração penal sem violên-
cia ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a qua-
tro anos, possa assinar ter-
mo de confissão de dívida em
favor da vítima.

Outro instrumento in-
troduzido no CCP é o do cha-
mado julgamento antecipa-
do, caso em que, em nome
da redução da pena, o acu-
sado concorda com o julga-
mento antecipado de mérito
e com a aplicação imediata
de pena.

Campos também pro-
põe que o CCP preveja o uso
de novas tecnologias, como
videoconferências para in-
terrogatórios de presos e
audiências de custódias vir-
tuais, como forma de confe-
rir agilidade e reduzir os
custos do funcionamento do
sistema judiciário.

Presidente da comis-
são especial, o deputado Fá-
bio Trad (PSD-MS) infor-
mou que, como o período
para emendas já se encerrou,
ficou acertado com o relator
um prazo de quatro sessões
do Plenário, cerca de 2 sema-
nas, para que Campos rece-
ba sugestões de deputados e
possa, em seguida, dentro de
10 sessões, propor o rela-
tório final ao colégio

No começo de março,
a comissão já havia aprova-
do a prorrogação dos traba-
lhos pelo prazo de 30 ses-
sões do Plenário.

“O interesse do relator
é evitar qualquer tipo de con-
trovérsia, na forma de desta-
ques, e de enfrentamento,
uma vez que se trata de tema
técnico-jurídico. Quanto
mais consenso melhor para
a comissão. Isso vai dar se-
gurança para que o Plenário
possa votar”, destacou Trad.
(Agência Brasil)
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Prefeitura fará audiência
pública on-line para discutir LDO

A realização da audiência cumpre a legislação
e respeita o princípio da transparência

A Prefeitura de Águia Branca, por meio da
Assessoria de Planejamento, Setor de Contabili-
dade e Controladoria Interna, vai realizar neste
ano uma Audiência Pública da Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO) para o Exercício 2021, ex-
clusivamente pela internet.   O formulário para
sugestões estará disponível a partir da próxima
segunda-feira (19/04) até o domingo (25/04).

O edital pode ser acessado através do site
www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br

A realização da audiência cumpre a le-
gislação e respeita o princípio da transparên-
cia, mas que, neste momento, alinhado a to-
dos os esforços que o município vem adotan-
do para evitar a disseminação do coronaví-
rus, o formato do encontro foi adaptado para
ser realizado pela internet.

A audiência da LDO será realizada como de-
termina a Lei Orgânica do município, objetivan-
do estimular a democracia e a participação da
população na gestão dos recursos públicos.

Os cidadãos podem participar on-line e fa-

zer sugestões exclusivamente pela internet atra-
vés do endereço eletrônico  https://forms.gle/
tyNya8xAma2Fesko7

Uma vez recebidas, as contribuições serão
analisadas e poderão ser incluídas no Projeto de
Lei das Diretrizes Orçamentárias 2021, que será
enviado para Câmara Municipal.

Com a classificação de pandemia da CO-
VID-19 pela Organização Mundial de Saúde, a
Prefeitura de Águia Branca adotou medidas
preventivas, sanitárias e administrativas,
através do Decreto Municipal nº 9.207/2021,
prorrogado pelo Decreto 9.288/2021. Em
atendimento ao decreto, foram canceladas, por
prazo indeterminado, as audiências presenci-
ais, mas foram resguardas a realização de au-
diências com determinação legal, como as re-
lacionadas ao orçamento público.

O que é a LDO?
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um

dos instrumentos legais de planejamento do
poder público estabelecidos pela Constituição
Federal. Seu objetivo é determinar diretrizes
orçamentárias, objetivos e metas da adminis-
tração pública, fazendo a ligação do Plano Plu-
rianual (PPA) do município com a LOA, com
foco em uma gestão inteligente, humana e sus-
tentável. (Informações: Asessoria de Comu-
nicação PMAB)



4  - O Noticiário Águia Branca, sábado, 17 de abril de 2021

Casagrande articula Carta de
‘Governadores Pelo Clima’

para o presidente Joe Biden

O objetivo é impulsionar a regeneração
ambiental, o equilíbrio climático, a redução de

desigualdades e desenvolver cadeias
econômicas de “menos carbono” nas Américas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagran-
de, articulou, em conjunto com os demais chefes dos
Executivos Estaduais e a organização não governa-
mental Centro Brasil no Clima (CBC), a criação de uma
carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abrin-
do canais de parcerias para promover a economia ver-
de no continente. A ação faz parte da iniciativa Gover-
nadores Pelo Clima, promovida pelo CBC.

O objetivo é impulsionar a regeneração ambien-
tal, o equilíbrio climático, a redução de desigualdades e
desenvolver cadeias econômicas de “menos carbono”
nas Américas. Um texto preliminar foi estruturado com
a participação de especialistas ambientais e foi enca-
minhado aos governadores para aprimoramento, con-
solidação e assinaturas.

Cofundador da iniciativa Governadores Pelo Cli-
ma, o capixaba Renato Casagrande, atendendo ao con-
vite do CBC e entidades parceiras, está coordenando a
interação com os demais governadores para a conso-
lidação do texto, bem como a formalização das assina-
turas e a entrega da Carta ao embaixador dos Estados
Unidos no Brasil, Todd Chapman.

“Os governadores precisam compensar com
ações em seus Estados por conta da posição negacio-
nista do Governo Federal. Temos motivação pela ne-
cessidade de sobrevivência, e ainda mais, por conta da
posição do Governo Federal, de construir um plano. No
Espírito Santo, desde meu primeiro governo, temos pro-
gramas importantes e que se destacam na área ambi-
ental, inclusive, com a participação de empresas, insti-
tuições públicas e da sociedade civil. É fundamental tra-
balharmos na direção da proteção ambiental, criando
estratégias sustentáveis, investindo em energias reno-
váveis e preparando o mundo para as próximas gera-
ções”, destacou o governador Casagrande.

Até quarta-feira (14), governadores de 22 esta-
dos confirmaram assinatura: Acre, Alagoas, Amazonas,
Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e
Tocantins.

A articulação destaca quatro pontos:
(1) A criação da “maior economia de descarboni-

zação do mundo” entre os Estados Unidos e o Brasil,
integrando a maior capacidade de investimentos do pla-
neta, representada pela economia americana, com a
maior base florestal da Terra (somando Amazônia, Cer-
rado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa), cri-
ando referências práticas para a regulamentação do
artigo 6 do Acordo de Paris, a partir de créditos de des-
carbonização (CBIOs) e créditos de carbono, aceleran-
do a transição da economia mundial para um modelo
carbono neutro.

De acordo com o Conselho Empresarial Brasilei-
ro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), com
a atração de investimentos, o setor empresarial brasi-
leiro tem a expectativa de certificar 1,5 bilhão de tone-
ladas de CO² por ano, 300 vezes mais do que é feito
hoje, gerando cerca de 45 bilhões de dólares.

Os Estados brasileiros têm enormes capacidades
de contribuir com a captura de emissões globais atra-
vés de programas de preservação de matas nativas e
reflorestamento de baixo custo, combinados com o
aumento da ambição da NDC nacional (metas voluntá-
rias do país no Acordo de Paris), a redução da pobre-
za, o desenvolvimento de novos arranjos bioeconô-
micos e o fortalecimento das comunidades indígenas.

(2) Desenvolvimento de Planos Integrados e pro-
gramas de capacitação para que os recursos investi-
dos no Brasil, com foco na regeneração florestal, im-
pulsionem rapidamente e consolidem cadeias econô-

micas sustentáveis.
É possível criar canais estruturados e descen-

tralizados para viabilizar ações em larga escala, em
múltiplos pontos do território brasileiro, possibili-
tando a proteção de vegetação nativa; a restaura-
ção de áreas degradadas; a inclusão de comunida-
des locais com capacitação planejada e geração de
muitos empregos; e a incorporação de empresas,
em diversas cadeias econômicas verdes, integrando
as economias do Brasil e dos EUA, nos eixos de  bio-
economia, bioenergia, agricultura de baixo carbo-
no, energias renováveis, promovendo práticas sus-
tentáveis de comércio internacional.

(3) Uso de mecanismos já disponíveis para apli-
cação segura e transparente dos recursos internacio-
nais, garantindo resultados rápidos e descentralizados
(fundos estaduais, integração com iniciativas não go-
vernamentais e novos arranjos institucionais com me-
nos burocracia e maior impacto).

(4) Integração de todos os Biomas brasileiros
no esforço de reflorestamento, regeneração ambi-
ental e desenvolvimento socioeconômico regional,
ampliando a ambição da NDC do Brasil, despertando
nova cultura ecopolítica e criando oportunidades de
um efetivo desenvolvimento inclusivo e sustentável
em todos os Estados. O Brasil pode ampliar o verde
da Terra não apenas na Amazônia, mas também em
biomas de grande capacidade de captura de carbo-
no e inestimável biodiversidade, como o Cerrado, a
Mata Atlântica, a Caatinga e o Pantanal – que per-
deu grandes áreas em incêndios em 2020.

“O texto básico para apreciação e consolida-
ção dos governadores foi construído pelo Centro
Brasil no Clima (CBC), com a participação de lide-
ranças e especialistas do Instituto Clima e Sociedade
(iCS), Conselho Empresarial Brasileiro para o De-
senvolvimento Sustentável (CEBDS), SOS Mata Atlân-
tica, Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS),
Grupo de Economia do Meio Ambiente (GEMA), The
Climate Group, Under2 Coalition e Instituto Tana-
loa, com contribuições técnicas do cientista Carlos
Nobre e do engenheiro florestal Tasso Azevedo”,
apontou Sérgio Xavier, articulador da iniciativa Go-
vernadores Pelo Clima no CBC.
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Sessão na Câmara de Águia
Branca é marcada por elogios e

críticas à administração municipal
Na última terça-

feira (13/04) os ve-
readores de Águia
Branca se reuniram
em sessão ordiná-
ria. Todos os cuida-
dos e recomenda-
ções sobre a pre-
venção e combate à
disseminação do
novo coronavírus
(Covid-19) foram
cumpridos.

Dos 9 legislado-
res, foi registrada a
ausência da verea-
dora Aparecida Cas-
sundé (PSB), com
sequelas pós-covid.

Dos presentes,
cinco discursaram e
a tônica dos pro-
nunciamentos foi
de elogios e críticas
a atual administra-
ção.

Fizeram uso da
tribuna do Órgão, os
vereadores Lenilson
da Fonseca Lacer-
da/PSD (Presidente
da Casa), Walace da
Silva Souza, o
“Dois” (PSB), Ni-
quim Bruni (PSD),
Geovane Ronconi
(PP) e Marta Farias
(PSDB).

LENILSON DA
FONSECA LACERDA

- Cobrou o cum-
primento e melhor fis-
calização em relação
aos decretos do Poder
Executivo em relação à
pandemia da Covid-19;

- Pediu atenção à
Notificação Recomen-
datória do Ministério
Público ao Executivo e
Legislativo Municipal;

- Solicitou a divul-
gação da quantidade de
doses de vacinas e do
quantitativo de pesso-
as vacinadas no muni-
cípio;

- Fez cobranças
em relação ao funcio-
namento da Unidade de
Saúde do distrito de
Águas Claras;

- Solicitou à Secre-
taria de Obras a troca de
lâmpadas queimadas
em Águas Claras;

- Concluiu expli-
cando as conquistas de
direito dos Agentes
Comunitários de Saúde
que já estão sendo exe-
cutadas.

WALACE ANTÔNIO
DA SILVA SOUZA

- Agradeceu ao se-
cretário de ‘Obras’ e ao
prefeito pela construção
do muro no Cemitério
São Benedito e pelos re-
paros no calçamento da
Rua Francisco Alves do
Couto;

- Agradeceu e para-
benizou à secretaria de
‘Agricultura’ pelos servi-
ços de manutenção de
estradas realizados;

- Cobrou da Secre-
taria de Assistência So-
cial maior agilidade na
distribuição de alimen-
tos às famílias carentes,
acentuando que “quem
tem fome tem pressa”;

- Denunciou que
uma máquina da Prefei-
tura de Águia Branca
prestou serviços na re-
gião de Alto Muniz, no
município de Nova Ve-
nécia;

- Pediu a continui-
dade das obras e servi-
ços nas margens do Rio
São José, conforme indi-
cação de sua autoria.

MARTA FARIAS
- Agradeceu a Se-

cretaria de Obras por
serviços realizados na
Rua Francisco A. Cou-
to;

- Reforçou o pedi-
do de iluminação no Ce-
mitério São João Batis-
ta;

- Parabenizou a Se-
cretaria de Saúde pelo
atendimento à popula-
ção;

- Solicitou a reso-
lução de problemas ad-
ministrativos que estão
acontecendo na Unida-
de de Saúde no distrito
de Águas Claras;

- Pediu voto/apoio
dos demais vereadores
em um projeto de lei de
sua autoria que será vo-
tado, possivelmente na
próxima sessão, dando
nomes às salas de Vaci-
nação (Ana Maria Tava-
res) e Raio X (Mauro
Sérgio Pessi), na US III
São José;

- Solicitou mais in-
formações sobre a
pandemia no município.

GEONANE RONCONI
- Lamentou pelas vidas

perdidas pela Covid-19 no
município;

- Comentou erros e
acertos dos decretos muni-
cipais em relação ao corona-
vírus;

- Fez esclarecimentos
em relação ao Mapa de Ris-
co do Governo do Espírito
Santo;

- Cobrou do Executivo
Municipal a falta de envolvi-
mento do Poder Legislativo
nas ações administrativas;

- Comunicou que a
CDL também foi notificada
pelo Ministério Público em
relação à Covid-19;

- Pediu a conscientiza-
ção da população em relação
às normas de combate e dis-
seminação do coronavírus;

- Agradeceu a Secreta-
ria de Obras por serviços rea-
lizados no bairro João Paulo II;

- Comunicou a chega-
da de uma emenda parla-
mentar do deputado Renzo
Vasconcelos para a compra
de implementos agrícolas;

- Reforçou o pedido do
vereador “Dois” sobre a lim-
peza das margens do Rio São
José;

- Comunicou o aniver-
sário de 30 anos de funda-
ção da Loja Maçônica Vigi-
lantes da Águia.

NIQUIM BRUNI
- Cobrou ações mais efe-

tivas da Secretaria Municipal de
Saúde em relação à Covid-19,
enfatizando que o número de
casos ativos e mortes no mu-
nicípio é um absurdo, sendo ne-
cessário atitudes mais eficien-
tes no combate a pandemia;

- Criticou a falta de “tes-
tagens” para o novo coronaví-
rus no auge da doença e a libe-
ração de exames em sua maio-
ria para supostos cabos eleito-
rais da atual administração;

- Elogiou a locação de um
imóvel para atendimento ex-
clusivo para os doentes com
sintomas do novo coronavírus,
porém criticou a falta de estru-
tura, onde os pacientes aguar-
dam embaixo de árvores para
se esconderem do sol;

- Pediu, reforçando um pe-
dido do vereador “Dois” e da ve-
readora Marta Farias, a instala-
ção de um refletor no Cemitério
São João Batista para facilitar se-
pultamentos à noite no local;

- Agradeceu ao secretário
de ‘Obras’, Yuri Bragança, pela
reposição das lâmpadas quei-
madas na “pista de caminhada”;

- Pediu uma maior pre-
sença dos membros da adminis-
tração nos cortejos fúnebres dos
aguiabranqueses vítimas do co-
ronavíus, dizendo que a dispu-
ta política já acabou e que o mo-
mento é de unir forças de todas
as formas para vencermos este
momento difícil.

Águia Branca mais 13 municípios da região Centro-
Norte de Saúde recebem ambulâncias do SAMU 192

Mais 14 municípios capixabas receberam,
na tarde de quarta-feira (14), ambulâncias para
o cumprimento de uma das etapas para o iní-
cio da efetivação do Programa Estadual SAMU
para Todos na região Centro-Norte de Saúde.

Está prevista, para os próximos dias, a im-
plementação do Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU 192) – por meio do Con-
sórcio CIM Noroeste e pela a organização so-
cial contratada – para 14 municípios da região.
São eles: Água Doce do Norte, Águia Branca,
Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São

Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governo Lin-
denberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São
Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila
Valério.

A solenidade de entrega das 16 ambulâncias
aconteceu em Águia Branca. Cada município con-
tará com uma base para as unidades móveis. A
expectativa é de que com a implementação do ser-
viço nesses 14 municípios, cerca de 378 mil ha-
bitantes passem a ser atendidos pelo SAMU 192.

Atualmente, o SAMU 192 atende 51 municí-
pios, com uma cobertura de 85,04% no Estado.

SAMU para Todos
O Governo do Estado instituiu em 2019,

por meio do Decreto Nº 4548-R, a política es-
tadual para a Rede de Urgência e Emergência,
do componente Serviço Móvel de Urgência
(SAMU 192), denominada “SAMU para Todos”.

O “SAMU para Todos” é uma estratégia de
fortalecimento da regionalização e municipa-
lização do Sistema Único de Saúde com ampli-
ação da governança e coparticipação triparti-
te da expansão do SAMU 192 para todo o ter-
ritório do Espírito Santo.
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CAPIXABÃO 2021: Jogos da
6ª rodada neste fim de semana

Na quarta-feira (14) o Real Noroeste
venceu o Pinheiros por 2 a 0 em Águia Branca

REDAÇÃO ON

JOGOS DA 6ª RODADA
Hoje (17/04) / 15:00h
Vitória X Real Noroeste

Serra X Pinheiros
Rio Branco-VN X Rio Branco-ES

Desportiva X Estrela
Amanhã (18/04) / 15:00h

Desportiva X São Mateus

Acontece hoje (17) e
amanhã (18/04) os cinco jo-
gos da 6ª rodada do Campe-
onato Capixaba 2021.

O líder Rio Branco-VN
recebe o “xará” Rio Branco-
ES no Olímpio Perim hoje às
15:00h. O vice líder, Vitória-
ES encara o Real Noroeste
no Estádio Salvador Costa,
também hoje às 15:00 ho-
ras. Ainda para este sábado
estão previstos os duelos
entre Serra e Pinheiros e
Desportiva e Estrela. Ama-
nhã (18) a rodada se com-
pleta com o jogo entre Vila-
velhense e São Mateus no
Kleber Andrade.

Faltando 4 rodadas
para o término da 1ª fase, o
Rio Branco-VN tem 15 pon-
tos seguido pelo Vitória-ES
com 12. O Real Noroeste é o
terceiro colocado com 10
pontos. Com a mesma pon-
tuação está o Rio Branco-ES.
Na sequência, o Estrela tem

8 pontos; Serra (6); Despor-
tiva (4); São Mateus (3); Vi-
lavelhense (2) e na lanterna
está o Pinheiros com apenas
1 ponto.

Na primeira fase, oito
equipes passarão para as
quartas de final. As duas úl-
timas serão rebaixadas para
a Série B.

Incaper apresenta relatório
de perdas na agropecuária

devido aos eventos climáticos

A principal atividade atingida pelos eventos climáticos
foi a cafeicultura, com a ocorrência de 87% nos municípios

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Inca-
per) elaborou um relatório contendo as perdas e prejuízos na agropecuária do Es-
pírito Santo em razão dos ventos fortes, granizo e chuva excessiva. Os eventos
climáticos ocorreram entre os dias 30 de março e 01 de abril e atingiram 29 muni-
cípios do Estado. Desses, 89% relataram a ocorrência de ventos fortes, 79% foram
atingidos por granizo e 36% relataram chuvas excessivas.

As perdas na agricultura foram apontadas em 23 municípios que relataram
prejuízos em atividades rurais, enquanto danos no segmento de agroindústria fo-
ram registrados em dez municípios, seguido das perdas na pecuária em oito municí-
pios e no turismo rural, cujos prejuízos que foram relatados em quatro municípios.
A principal atividade atingida pelos eventos climáticos foi a cafeicultura, com a
ocorrência de 87% nos municípios, seguida pela fruticultura com 78% e a horticul-
tura com 70% de ocorrência de danos.

Muitas agroindústrias foram prejudicadas, assim como atividades ligadas ao
turismo rural, principalmente em função de danos às estruturas causadas pelo ven-
to, interrupção do fornecimento de energia elétrica e dos serviços de telefonia e
internet, além da interdição de estradas de acesso aos empreendimentos. Houve
significativo prejuízo ambiental em decorrência da queda de árvores nativas em
remanescentes florestais, assim como nas atividades de silvicultura (eucalipto).

A região sul do Estado foi a mais atingida pelos eventos, principalmente as
microrregiões central sul e Caparaoì, seguidas das regiões sudoeste serrana, central
serrana e Metropolitana. As regiões central e norte do Estado foram menos afetadas,
havendo relatos de danos na agricultura apenas nos municípios de São Domingos do
Norte, São Roque do CanaãÞ, Jaguaréì e São Gabriel da Palha. Em Bom Jesus do
Norte, com as estradas afetadas por quedas de barreiras, devido à movimentação de
terra, houve dificuldade na coleta de leite em parte das propriedades.

Os dados foram levantados pela coordenadora de Segurança Alimentar e Estru-
turação da Comercialização do Incaper, Rachel Quant Dias, e pelo agente de Exten-
são e Desenvolvimento Rural do Incaper, João Marcos dos Santos Júnior, junto aos
Escritórios Locais de Desenvolvimento Rural (ELDRs) do Incaper, com contribui-
ções das prefeituras municipais, sindicatos e produtores rurais.

“Estive nas regiões afetadas e vi de perto os estragos causados pelos for-
tes ventos e chuva de granizo. Neste momento, mais do que nunca, estamos ao
lado da agricultura familiar. Colocamos nossos técnicos à disposição dos agri-
cultores que sofreram com as perdas. Vamos dar todo o suporte técnico para
recuperarmos a produção. Com esse relatório feito pelo Incaper, o agricultor
também tem respaldo para buscar crédito e prorrogar financiamentos”, desta-
cou o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado.

“O trabalho eficiente do Incaper nesse levantamento foi fundamental para
nortear nossas ações em apoio ao produtor rural. Estivemos nas áreas afeta-
das juntamente com a Setades, a Defesa Civil e as prefeituras para analisarmos
o que de imediato poderia ser feito. O Governo do Estado não mediu esforços
para resolver a situação e acabamos de anunciar, junto ao Banestes, um paco-
te de auxílio emergencial. Dentre as ações estão a disponibilização de linha
para recuperação de lavouras, prorrogação de contratos e acesso a microcré-
dito emergencial”, disse o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, Paulo Folleto.

Lei que obriga escolas a ter Bíblia
é inconstitucional, decide STF

O plenário do Supre-
mo Tribunal Federal
(STF) decidiu, por unani-
midade, ser inconstituci-
onal lei estadual que obri-
gue escolas e bibliotecas
a manterem ao menos um
exemplar da Bíbl ia em
seus acervos. Com a deci-
são, foi derrubado trecho
de uma lei do Amazonas
que impunha a obrigato-
riedade.

O julgamento foi re-
alizado em plenário virtu-
al, ambiente digital em
que os ministros têm uma
janela de tempo para vo-

tar por escrito, sem deba-
te oral. Nesse caso, a ses-
são se encerrou às 23h59
de segunda-feira (12). A
ação direta de inconstitu-
cionalidade foi aberta pela
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) em 2015.

Todos os ministros
seguiram o voto da rela-
tora, ministra Cármen Lú-
cia. Para ela, o Estado não
pode exigir uma obra sa-
grada em detrimento de
outras, pois precisa ser
neutro e independente em
relação a todas as religi-
ões. Exigir somente a Bí-

blia violaria os princípi-
os da laicidade estatal, da
liberdade religiosa e da
isonomia dos cidadãos,
argumentou.

“Na determinação
da obrigatoriedade de ma-
nutenção de exemplar so-
mente da Bíblia, a lei ama-
zonense desprestigia ou-
tros livros sagrados quan-
to a estudantes que pro-
fessam outras crenças re-
ligiosas e também aos que
não têm crença religiosa
alguma”, escreveu Cár-
men Lúcia. (Agência
Brasil)

França suspende
voos provenientes e

com destino ao Brasil
A França suspendeu

todos os voos de e para o
Brasil, disse o primeiro-
ministro francês, Jean Cas-
tex, ao Parlamento do país.

“Tomamos conhe-
cimento de que a situa-
ção está piorando e de-
cidimos suspender todos

os voos entre a França e
o Brasil até segunda or-
dem”, afirmou Castex.

Vários importantes
médicos franceses vi-
nham pedindo há dias que
o governo do país suspen-
desse todo o tráfego aéreo
com o Brasil.

Há um mês, o minis-
tro da Saúde da França, Oli-
vier Verán, disse que cer-
ca de 6% dos casos de co-
vid-19 no país eram de va-
riantes mais contagiosas
do coronavírus originadas
no Brasil e na África do Sul.
(Agência Brasil)
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Novo coronavírus: Número
de casos positivos está

caindo em Águia Branca
REDAÇÃO ON

O município de
Águia Branca registrou,
lamentavelmente, 11
mortes pela Covid-19 en-
tre os dias 1º e 10 de abril
deste ano. Porém, para um
pouco de alívio para toda
a população, entre os dias
11 e 14/04, nenhuma
morte foi registrada.

Infelizmente no dia
15 de abril (quinta-feira
passada), uma mulher
morreu em conseqüência
do novo coronavírus, ele-
vando para 54 o número
de mortes na cidade.

Outra notícia que pode
trazer esperanças é que o
número de pessoas ativas
com a Covid-19 vem caindo
bastante durante este mês.
No dia 1º de abril eram 140
doentes, reduzindo para 32
até o dia 16/04. As infor-
mações são do Boletim Epi-
demiológico da SEMSA.

Também a quantidade
de pessoas que ainda estão
contraindo a doença está sen-
do menor em relação aos
que estão sendo curadas.

Atribui-se a redução

do avanço da pandemia às
medidas de quarentena to-
madas nas esferas, Estadu-
al e Municipal, bem como a
conscientização das pesso-
as em relação ao uso de
máscaras, higienização das
mãos e isolamento e distan-
ciamento social.

ALERTA
As autoridades em vi-

gilância sanitária, porém,
afirmam que não é hora de
relaxar, pois a pandemia
ainda é bastante agressiva
e a vacina não está disponí-
vel para todos. Salientam
que para vencer a doença é
necessário cada um fazer a
sua parte nos cuidados e
obediência às normas esta-
belecidas.

Brasil deve receber mais de 842 mil
doses da vacina da Pfizer em junho

O Brasil vai rece-
ber 842.400 doses da
vacina da farmacêuti-
ca Pfizer/BioNTech
contra a covid-19. A
informação foi dada
pelos coordenadores
da Covax Facility ao
Itamaraty. A previsão
de entrega é para o
mês de junho.

O Ministério da
Saúde tem 42,5 mi-
lhões de doses de vaci-
nas contratadas com a
Covax Facility. A quan-
tidade é suficiente para
vacinar 10% da popu-
lação brasileira. Até o
momento, o Brasil já
recebeu mais de 1 mi-
lhão de doses da vacina
da AstraZeneca/
Oxford por meio dessa

iniciativa chegou ao
Brasil no dia 21 de mar-
ço. “Cabe ressaltar que
essas 842.400 doses
não fazem parte das
100 milhões já contra-
tadas pelo Ministério da
Saúde diretamente com
a farmacêutica”, ressal-
tou o Itamaraty em nota
à imprensa na noite de
ontem.

 A Covax-Facility
é uma aliança interna-
cional da Organização
Mundial de Saúde
(OMS) que tem como
principal objetivo ace-
lerar o desenvolvimen-
to e a fabricação de
vacinas contra a co-
vid-19. Trata-se de um
consórcio internacio-
nal com o objetivo de

garantir acesso iguali-
tário à imunização. De
acordo com o contra-
to de adesão do Brasil
à iniciativa, firmado
em 25 de setembro de
2020, o país terá aces-
so a 42,5 milhões de
doses de vacinas con-
tra a covid-19.

De acordo com o
comunicado do con-
sórcio, a projeção é
que sejam enviadas
330 milhões de doses
das vacinas da Pfizer/
BioNTech e da
Oxford/AstraZeneca
na primeira metade de
2021 para 145 países
integrantes da alian-
ça, que reúne mais de
150 nações. (Agência
Brasil)

Covid-19: Estado recebe
190 mil testes de antígeno

A Secretaria da Saú-
de iniciou nesta semana a
distribuição de 190 mil
testes de antígenos adqui-
ridos em compra recente.
O material foi entregue
pelo fornecedor na tarde do
último sábado (10). De
acordo com a programação
da Subsecretaria de Vigi-
lância em Saúde, 60% dos
testes serão distribuídos
para os municípios e 40%
entregues nas unidades de
atendimento de urgência e
emergência.

Segundo o secretário
de Estado da Saúde, Nésio
Fernandes, a testagem por
meio de antígeno é uma
nova estratégia do Gover-
no para identificar e isolar
rapidamente novos casos

positivos do novo Coronavi-
rus. “É uma testagem nunca
antes feita no Espírito San-
to, que deve ser adotada pe-
los municípios e que vai im-
pactar no número de novos
casos. A expectativa é de que
ainda em abril, e no próxi-
mo mês, haja um período de
testagem massificada no Es-
tado”, disse.

Nésio Fernandes ori-
enta que qualquer paciente,
no momento da consulta,
realize o teste e aguarde a
janela para fazer o RT-PCR.
“O resultado sai em até 20
minutos. Caso o antígeno
apresente o resultado posi-
tivo deverá ser feita a testa-
gem dos contatos mais pró-
ximos e indicado o isola-
mento; caso dê negativo,

tem a indicação de preser-
var o isolamento e fazer o
RT-PCR na janela de três a
oito dias”, explicou.

O teste
O teste rápido de cap-

tura de antígeno  deve ser
realizado por profissional
treinado. A coleta deve ser
feita utilizando material
nasofaringeo e/ou orofa-
ringeo. O resultado do exa-
me fica pronto entre 15 e
20 minutos após a coleta.
Período ideal para coletar
o material para exame en-
tre o 4º e o 7º dias a partir
do primeiro dia dos sinto-
mas. O paciente com resul-
tado positivo deve iniciar/
manter o isolamento, as-
sim como seus contatos
domiciliares.

Detran|ES divulga resultado
do programa CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou a lista com os nomes dos
3 mil selecionados na 1ª fase do programa CNH Social. A relação está disponível no site www.detran.es.gov.br.

O programa atraiu 59.064 interessados em obter de forma totalmente gratuita a Primeira Habilitação
nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E
(caminhão e carreta) ou para a adição de categoria A ou B.

A lista contempla candidatos selecionados de forma eletrônica, de acordo com os critérios estabelecidos
pelo programa, que consideram, com base nos dados informados pelo cidadão no Cadastro Único, a menor
renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental
completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoa
com Deficiência (PCD), poderão ser contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da
CNH, na forma da legislação de trânsito vigente.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, reforça o papel do programa CNH Social especialmente
neste ano, como parte do pacote de medidas sociais apresentadas pelo governador Renato Casagrande como
uma das ações de proteção social de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. “Em cada etapa do
programa CNH Social disponibilizamos habilitação gratuita para os capixabas com baixa renda não apenas
para formar mais condutores, mas também para que essas pessoas assumam o compromisso com um
trânsito mais seguro, já que temos uma etapa de sensibilização que não acontece no processo tradicional, e,
principalmente, como um diferencial no mercado de trabalho. Quem não foi selecionado agora ainda tem a
chance de ser chamado na lista de suplentes e também de se inscrever nas etapas seguintes”, afirma.

O programa CNH Social é uma iniciativa para que as pessoas de baixa renda no Estado possam ter
formação e serem sensibilizadas sobre a importância da proteção da vida no trânsito, além de capacitação a
partir da obtenção de uma carteira de motorista, com vistas ao mercado de trabalho.

Também serão abertas, ainda neste ano, mais 2.500 vagas na 2ª fase do programa, em junho, e
outras 2.500 na 3ª fase, em setembro, totalizando 8 mil carteiras de motorista e um investimento de R$
11 milhões em 2021.

Prazos
Os candidatos selecionados nesta fase deverão obedecer aos prazos de abertura e conclusão das

etapas do processo de Habilitação. A partir da publicação da relação final dos selecionados, nesta terça-
feira (13), o candidato à Habilitação selecionado no programa terá 15 dias para realizar a matrícula
on-line no site www.detran.es.gov.br, na aba ‘CNH Social’. O interessado deverá preencher os requisitos
solicitados para ter acesso à informação de em qual Centro de Formação de Condutor (CFC) realizará
a abertura do seu processo de habilitação, junto ao Sistema RENACH, bem como os documentos
necessários que deverá providenciar.

O candidato que não respeitar os prazos estabelecidos será desclassificado, perderá o benefício
e o Detran|ES convocará os candidatos suplentes, em ordem classificatória.

Chance para suplentes

Para aqueles candidatos que não forem selecionados nessa lista, haverá uma nova oportunidade
de ser contemplado. No dia 1º de junho, às 12 horas, será divulgada uma chamada única de suplentes
no site do Detran|ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação de candi-
datos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.
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Com Alzira Regatieri

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


