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CEIER Águia Branca promove
ações educacionais pautadas

na transformação sociocultural
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VACINA:
1.728 PESSOAS

FORAM
IMUNIZADAS

EM ÁGUIA
BRANCA

O Centro Estadual
Integrado de Educação
Rural (CEIER) Águia
Branca, por meio da
Educação do Campo,
vem atuando na busca
por uma educação efe-
tiva e eficaz, com prá-
ticas educacionais
pautadas na transfor-
mação sociocultural, a
partir de abordagens
pedagógicas essenci-
ais dentro da pedago-
gia crítica, impulsio-
nando, assim, o prota-
gonismo de crianças e
jovens. Página 02.

Águia Branca registra
mais 3 mortes por

Covid-19 nesta semana
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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

CEIER Águia Branca promove
ações educacionais pautadas

na transformação sociocultural

O projeto “Povos Indígenas: Nossas Raízes” está sendo pautado
em textos reflexivos, videoaulas, roda de conversa, além de outros

Durante todo este mês de abril o CEIER de Águia
Branca estará realizando o projeto

denominado “Povos Indígenas: Nossas Raízes”

O Centro Estadual
Integrado de Educação
Rural (CEIER) Águia
Branca, por meio da Edu-
cação do Campo, vem
atuando na busca por
uma educação efetiva e
eficaz, com práticas edu-
cacionais pautadas na
transformação sociocul-
tural, a partir de aborda-
gens pedagógicas essen-
ciais dentro da pedagogia
crítica, impulsionando,
assim, o protagonismo de
crianças e jovens.

Durante todo este
mês de abril, para cele-
brar o Dia do Índio, lem-
brado na segunda-feira
(19/04),  o CEIER de
Águia Branca estará rea-
lizando o projeto deno-
minado “Povos Indíge-
nas: Nossas Raízes”, pro-
movendo momentos de
contextualização, refle-
xão e apropriação das
questões indígenas nos
contextos cultural, soci-
al, econômico e ambien-
tal, desde antes da coloni-
zação portuguesa no ter-
ritório brasileiro até os
dias atuais. As disciplinas
da área de Humanas (Ge-
ografia, História, Ensino
Religioso, Sociologia e
Filosofia) vêm traba-
lhando de forma inter-
disciplinar, relacionando
os objetos de conheci-
mento (presentes no
Currículo Básico) com as
questões dos povos indí-
genas.

“Para viver demo-
craticamente em uma so-
ciedade tão dinâmica e
diversa, é preciso respei-
tar os diferentes grupos
e culturas que a constitu-
em. A sociedade brasilei-
ra é formada não só por
diferentes etnias, como
também por imigrantes
de d iferentes países.
Além disso, as migrações
colocam em contato gru-
pos diferenciados e, con-
sequentemente, a diver-
sidade cultural”, disse a
professora responsável
pelo projeto, Livia Israel
Ferreira.

O projeto “Povos
Indígenas: Nossas Raí-
zes” está sendo pautado
em textos reflexivos, vi-
deoaulas, roda de conver-
sa, interpretação de man-
chetes de notícias sobre
a temática, místicas, cri-
ação de poesias e debates
dos assuntos trabalhados
em cada uma das disci-
plinas da área, buscando

sempre apontar o reflexo
ou o efeito de ações na e
para a sociedade.  Todas
as etapas do projeto es-
tão sendo trabalhadas de
maneira remota, durante
este período de aulas não
presenciais.

“Por meio deste pro-
jeto, proporcionamos não
só o reconhecimento e a
valorização da identidade
indígena, mas também o

reconhecimento e a valo-
rização da nossa identida-
de, que está direta e indi-
retamente associada a
eles. Logo, nesse ‘Dia do
Índio’ e em todos os ou-
tros dias, pedimos que os
povos indígenas sejam
respeitados, pois respei-
tar os direitos deles é, aci-
ma de tudo, o nosso dever”,
afirmou a professora Li-
via Israel Ferreira.

Estado recebe
mais de 60 mil
medicamentos

para kit intubação
Covid-19

O Governo do Estado recebeu, no do-
mingo (18), 66.231 medicamentos que
compõem o chamado kit intubação para
o tratamento de pacientes graves com o
novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito
Santo. O governador Renato Casagrande
anunciou a chegada dos medicamentos
pelas redes sociais.

O envio dos medicamentos foi reali-
zado pelo Ministério da Saúde por meio de
doação de empresas privadas nacionais
como Engie, Vale, Itaú Unibanco, Klabin,
Petrobras, Raízen e TAG.

“Com as entregas parciais sendo rea-
lizadas pelos fornecedores, somadas à do-
ação dessas empresas, viabilizadas pelo
Ministério da Saúde, e as compras inter-
nacionais, caminhamos para que nos pró-
ximos 15 a 20 dias a escassez da disponi-
bilidade de qualquer medicamento seja
superada dentro do Estado, tanto na rede
privada quanto na filantrópica”, destacou
o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fer-
nandes.

O Governo definiu a distribuição a cin-
co unidades hospitalares no Estado para su-
prir o estoque e auxiliar no uso emergen-
cial diário. São eles: Hospital Rio Doce;
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itape-
mirim; Hospital Santa Casa de Misericórdia
de Cachoeiro do Itapemirim; Hospital In-
fantil Francisco de Assis; Hospital Estadual
Dr. Jayme Santos Neves. O Estado também
realizou o empréstimo de medicamentos
do kit intubação ao Vila Velha Hospital.

Entre os medicamentos estão Midazo-
lam, Cisatracúrio, Fentanila e Propofol. O
envio aos hospitais teve início já nesse do-
mingo e continuou na segunda-feira (19).
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VACINA: 1.728 PESSOAS FORAM
IMUNIZADAS EM ÁGUIA BRANCA

De acordo com o
“Vacinômetro” da SE-
MSA (Secretaria Muni-
cipal de Saúde), até a
últ ima quinta-feira
(22/04), 1.728 pesso-
as do grupo prioritá-
rio haviam sido vaci-
nadas contra a Covid-
19 em Águia Branca.

São profissionais
da área da ‘Saúde’, ido-
sos acima de 60 anos
e equipe de seguran-
ça e/ou salvamento.

Até a última quin-
ta-feira (15/04) o mu-
nicípio aguiabran-
quense havia recebi-
do 16 remessas de lo-
tes, totalizando 2.305
doses dos imunizan-

tes.
A campanha de

vacinação prossegue
de acordo com o Pla-

no Nacional de Imuni-
zação (PNI),  confor-
me os lotes estão che-
gando à cidade.

Raio mata cabeças de
gado no interior do ES

A chuva que atingiu várias cidades do Espírito Santo na segunda-feira (19/04)
causou prejuízos. A queda de um raio provocou a morte de cinco cabeças de gado em
uma propriedade rural localizada em Jaguaré, no Norte do estado.

A descarga elétrica atingiu a fazenda durante a forte tempestade registrada na
região, matando os animais. Segundo o dono dos bois, os prejuízos são estimados em
cerca de R$ 25 mil.

Os prejuízos são estimados em cerca de R$ 25 mil
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Águia Branca registra
mais três mortes por

Covid-19 nesta semana
O município de Águia

Branca registrou mais três
mortes pelo novo corona-
vírus (Covid-19) durante
esta semana.

No domingo (18/
04), uma mulher com 55
anos, residente no distri-
to de Águas Claras que es-
tava internada no Hospi-
tal Dr. Alceu Melgaço Fi-
lho desde o dia 06 de abril
não resistiu aos agravos
da doença. No mesmo dia
(18) um homem com 76
anos de idade, morador de
Pedra Torta, interior,
também faleceu por cau-
sa da doença. Ele foi hos-

pitalizado no dia 22 de
março passado em Barra
de São Francisco sendo
posteriormente transfe-
rido para o Hospital São
José, em Colatina, onde
morreu.

Na quinta-feira (22)
outro homem, de 62 anos,
residente no centro da ci-
dade também foi a óbito
pela Covid-19. Ele estava
internado em Barra de São
Francisco no Hospital Dr.
Alceu Melgaço Filho.

Com isso Águia
Branca chegou ao triste
número de 57 mortes
causadas pelo coronaví-
rus, até 23/04, conforme
Boletim da SEMSA.

NÚMERO DE
CASOS ATIVOS

E HOSPITALIZADOS
O mês de abril iniciou

com 140 pessoas ativas
com a doença. Os números
caíram para 32 na última
sexta-feira (16). Nos dias
seguintes voltou a subir,
chegando a 35 em 20/04,
caindo novamente para 32
no dia 21/04 e 25 até a úl-
tima quinta-feira (22/04),
quando 04 novos casos fo-
ram registrados, porém já
considerados curados. No
dia 23 de abril (ontem), os
ativos eram 23.

Desde o início da
pandemia, 1.757 pessoas
foram contaminadas pelo

novo coronavírus e 1.686
foram curadas. 06 pesso-
as continuam hospitaliza-
das, até 22/04.

As informações são
do Boletim Epidemiológi-
co da Secretaria Munici-
pal de Saúde.

ALERTA
As autoridades em vi-

gilância sanitária continu-
am afirmando que não é
hora de relaxar, pois a pan-
demia ainda é bastante
agressiva e a vacina não
está disponível para todos.
Reforçam que para vencer
a doença é necessário cada
um fazer a sua parte nos
cuidados e obediência às
normas estabelecidas.

Detran|ES realizará leilões de veículos e sucata
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

(Detran|ES) realizará, nos meses de abril e maio, leilões eletrônicos
on-line de veículos conservados e sucata de veículos removidos e
apreendidos em depósitos, sob a guarda do órgão, não procurados
ou reclamados por seus respectivos proprietários dentro do prazo
estabelecido por Lei.

No dia 29 de abril, será realizado o leilão eletrônico de sucatas
inservíveis de veículos removidos e apreendidos em depósitos
sob a guarda do Detran|ES e da Polícia Civil do Estado do Espírito
Santo (PCES). O leilão é voltado para empresas regulares do ramo de
reciclagem, siderurgia ou fundição. O material passará por proces-
sos de descontaminação (retirada de fluidos) e descaracterização
(prensagem), que deverão ser realizados pelo arrematante.

O acesso ao leilão para visitação virtual e oferta de lances
deve ser feito por meio do portal do leilão
www.gestaodeleiloes.com.br. Os interessados em vistoriar os bens
a serem apregoados deverão solicitar o agendamento exclusiva-
mente por e-mail, pelo endereço eletrônico
leilao2.eletronico@detran.es.gov.br com antecedência mínima de

48 horas da data da visita. Os lotes deste leilão encontram-se no Pátio
Central do Detran|ES, localizado na Rua A, s/n - Campinho da Serra I,
Serra. Qualquer esclarecimento sobre o leilão também será prestado
por meio do e-mail: leilao2.eletronico@detran.es.gov.br.

Veículos conservados
Serão realizados ainda outros dois leilões eletrônicos de veícu-

los conservados, que são aqueles que estão em condições de segu-
rança para trafegar, tendo direito à documentação, após a eventual e
devida necessidade de recuperação, consertos ou substituição de pe-
ças, de única e exclusiva responsabilidade dos arrematantes. Os veí-
culos poderão ser arrematados por pessoas físicas ou jurídicas.

Um leilão de veículos conservados será realizado no dia 30 de
abril. As fotos dos veículos estão disponíveis no portal do leilão
www.gestaodeleiloes.com.br para visitação virtual e oferta de lances.
Em virtude da atual condição de Fase de Risco Extremo, decretada pelo
Governo do Estado do Espírito Santo, em virtude do agravamento da
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a visitação aos lotes dis-
poníveis nesse Edital não será permitida. Em caso de dúvida, o inte-
ressado poderá enviar e-mail para contato@gestaodeleiloes.com.br.

O segundo leilão de veículos conservados será no dia 04 de
maio. Os lotes serão disponibilizados no portal do leilão
www.beedz.com.br, onde os interessados poderão fazer a visitação
virtual e oferta de lances. Neste leilão, os interessados poderão vis-
toriar os bens a serem apregoados até um dia útil antes da data do
leilão, das 10h às 15h. O agendamento deverá ser solicitado pelo
endereço eletrônico operacaodetranes@gestto.com.br com antece-
dência mínima de 48 horas da data da visita. Os lotes que serão
apregoados neste leilão encontram-se localizados no Pátio Central,
situado na Rua A, s/n - Campinho da Serra I, Serra. Qualquer escla-
recimento será prestado pelo e-mail
operacaodetranes@gestto.com.br.

Alerta sobre leilões falsos
O Detran|ES ressalta que todos os leilões eletrônicos que rea-

liza podem ser consultados no site www.detran.es.gov.br, na área de
Editais de leilão de veículos. O órgão orienta que o cidadão que tiver
interesse em adquirir um veículo dessa forma deve acessar a pági-
na oficial do órgão, antes de fornecer quaisquer dados pessoais ou
efetuar pagamentos em outros sites.
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Casagrande entrega carta
dos Governadores pelo Clima

ao embaixador dos EUA
O governador do Espí-

rito Santo, Renato Casa-
grande, entregou ao em-
baixador dos Estados Uni-
dos, Todd Chapman, a carta
dos Governadores pelo Cli-
ma, que será destinada ao
presidente norte-america-
no Joe Biden, durante vide-
oconferência realizada na
tarde de terça-feira (20). A
carta foi assinada por 24
chefes dos Executivos esta-
duais e será enviada ainda
esta tarde ao presidente Joe
Biden pela Embaixada dos
EUA no Brasil.

Também participa-
ram do encontro virtual, os
governadores Mauro Men-
des (Mato Grosso), Helder
Barbalho (Pará) e Paulo
Câmara (Pernambuco),
que falaram sobre a impor-
tância da Carta e das ações
em conjunto dos chefes dos
Executivos estaduais. O ar-
ticulador do Centro Brasil
no Clima (CBC), Sérgio Xa-
vier, também participou.

Durante sua fala na
videoconferência, Casa-
grande, que articulou a as-
sinatura pelos 24 governa-
dores, destacou o protago-
nismo dos estados e ressal-
tou a importância da união
com os Estados Unidos so-
bre o tema. O objetivo da
Carta é impulsionar a re-
generação ambiental, o
equilíbrio climático, a re-
dução de desigualdades e
desenvolver cadeias econô-
micas de “menos carbono”
nas Américas.

“Estamos entregando
formalmente essa carta ao
embaixador. É uma ação
importante que contou

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

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

com a assinatura de 24 go-
vernadores, formando uma
manifestação robusta. Es-
tamos propondo parcerias
em busca do equilíbrio am-
biental, bem como a dimi-
nuição da emissão de car-
bono e da pobreza. Esta-
mos vivendo um momento
de muita gravidade e de
emergência climática que
altera o meio ambiente e
aumenta a pobreza, afe-
tando justamente quem é
mais vulnerável”, pontuou
Casagrande.

O capixaba prosse-
guiu: “Foi com alegria que
vimos a ascensão do presi-
dente Joe Biden, um entu-
siasta do tema. Pela pri-
meira vez os governadores
se colocam como protago-
nistas de forma internaci-
onal e esperamos que pos-
samos trabalhar em parce-
ria, Brasil e Estados Unidos,
com o objetivo de criar a
maior economia de descar-
bonização do mundo. Que
possamos ter um canal di-
reto e permanente com os
EUA e que possamos am-
pliar para outros, pois o
tema é de interesse mun-
dial”, disse.

O embaixador dos
EUA, Todd Chapman, se
mostrou feliz com o prota-
gonismo dos governadores
e ressaltou que enviará a
carta ainda nesta terça-fei-
ra à Casa Branca.

“O tema é importante
e que estamos discutindo
juntos há décadas. O mo-
mento político e econômi-
co que vivemos é funda-
mental. O que esse grupo
de países pode fazer juntos

para proteger o planeta e
ao mesmo tempo se desen-
volvendo. Esse tema inte-
ressa diretamente ao pre-
sidente Joe Biden. Os pró-
ximos dias serão muito
importantes e estou muito
feliz em receber essa car-
ta, mostrando como essa
coalizão dos governadores,
que estão comprometidos
em encontrar soluções. A
iniciativa é muito boa e
confio nas autoridades lo-
cais. Tenho um compro-
misso com os Estados e
acredito que já falei com
todos. Vamos encontrar no-
vas maneiras de trabalhar
e vamos ver esse desafio
como uma grande oportu-
nidade econômica. O Bra-
sil pode ser a superpotên-
cia mundial no meio am-
biente. Vou mandar essa
carta hoje à tarde ao presi-
dente Joe Biden”, declarou o
embaixador.

Além do Espírito San-
to, assinaram a carta os
chefes dos Executivos do

Acre, Alagoas, Amazonas,
Amapá, Bahia, Ceará, Dis-
trito Federal, Espírito San-
to, Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Para-
ná, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, Sergipe, São Pau-
lo e Tocantins.

A articulação destaca
quatro pontos:

(1) A criação da “mai-
or economia de descarboni-
zação do mundo” entre os
Estados Unidos e o Brasil,
integrando a maior capaci-
dade de investimentos do
planeta, representada pela
economia americana, com
a maior base florestal da
Terra (somando Amazônia,
Cerrado, Pantanal, Mata
Atlântica, Caatinga e Pam-
pa), criando referências
práticas para a regula-
mentação do artigo 6 do
Acordo de Paris, a partir de
créditos de descarboniza-
ção (CBIOs) e créditos de

carbono, acelerando a tran-
sição da economia mundi-
al para um modelo carbo-
no neutro.

De acordo com o Con-
selho Empresarial Brasilei-
ro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS), com a
atração de investimentos, o
setor empresarial brasilei-
ro tem a expectativa de cer-
tificar 1,5 bilhão de tonela-
das de CO² por ano, 300 ve-
zes mais do que é feito hoje,
gerando cerca de 45 bilhões
de dólares.

Os Estados brasileiros
têm enormes capacidades
de contribuir com a captu-
ra de emissões globais atra-
vés de programas de pre-
servação de matas nativas
e reflorestamento de baixo
custo, combinados com o
aumento da ambição da
NDC nacional (metas vo-
luntárias do país no Acordo
de Paris), a redução da po-
breza, 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 inves-
tidos no Brasil, com foco na
regeneração florestal, im-
pulsionem rapidamente e
consolidem cadeias econô-
micas sustentáveis.

É possível criar ca-
nais estruturados e descen-
tralizados para viabilizar
ações em larga escala, em
múltiplos pontos do terri-
tório brasileiro, possibili-
tando a proteção de vege-
tação nativa; a restauração
de áreas degradadas; a in-

clusão de comunidades lo-
cais com capacitação plane-
jada e geração de muitos
empregos; e a incorpora-
ção de empresas, em di-
versas cadeias econômicas
verdes, integrando as eco-
nomias do Brasil e dos EUA,
nos eixos de  bioeconomia,
bioenergia, agricultura de
baixo carbono, energias
renováveis, promovendo
práticas sustentáveis de
comércio internacional.

(3) Uso de mecanis-
mos já disponíveis para
aplicação segura e trans-
parente dos recursos inter-
nacionais, garantindo re-
sultados rápidos e descen-
tralizados (fundos estadu-
ais, integração com inicia-
tivas não governamentais
e novos arranjos instituci-
onais com menos burocra-
cia e maior impacto).

(4) Integração de to-
dos os Biomas brasileiros
no esforço de refloresta-
mento, regeneração ambi-
ental e desenvolvimento
socioeconômico regional,
ampliando a ambição da
NDC do Brasil, despertando
nova cultura ecopolítica e
criando oportunidades de
um efetivo desenvolvimen-
to inclusivo e sustentável
em todos os Estados. O Bra-
sil pode ampliar o verde da
Terra não apenas na Ama-
zônia, mas também em bi-
omas de grande capacida-
de de captura de carbono e
inestimável biodiversida-
de, como o Cerrado, a Mata
Atlântica, a Caatinga e o
Pantanal – que perdeu
grandes áreas em incêndi-
os em 2020.
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CAPIXABÃO 2021: Jogos da
7ª rodada acontecem hoje (24)

Vitória venceu o Real Noroeste por 2 a 0 no sábado (17) e garantiu
vaga antecipada para as quartas de final (Foto: Marcela Delatorre)

Todos os cinco jogos da
7ª rodada do Campeonato
Capixaba 2021 acontecem
hoje (24/04).

O Real Noroeste de
Águia Branca, na 3ª coloca-
ção com 10 pontos vai re-
ceber o Serra, 5º, com 9
pontos.

No Kleber Andrade, o
Rio Branco-ES (4º colocado
com 10 pontos) encara o
Vitória (2º com 15, já clas-
sificado para as quartas de
final).

Em Cachoeiro de Ita-
pemirim, o Estrela na 6ª co-
locação com 8 pontos é an-
fitrião do Rio Branco-VN (Lí-
der com 18 pontos e tam-
bém já classificado).

O São Mateus (Vice-
lanterna com 3 pontos) en-
frenta a Desportiva que
está na 7ª posição com 7

pontos.
Em Nova Venécia, o

lanterna Pinheiros com
apenas 1 ponto recebe o Vi-
lavelhense que está na 8ª
com 5 pontos.

Todos os jogos estão
previstos para às 15:00 ho-
ras, com exceção de Pinhei-
ros X Vilavelhense que será
às 16:00h.

Oito equipes passarão

para as quartas de final. Os
2 últimos colocados serão
rebaixados para a Série B.

A final está prevista
para os dias 19 (ida) e 22
de maio (volta).

Stênio Garcia e
Teco, ambos ex-Real
Noroeste acertam

com Rio Branco-VN

Dupla estava atuando fora do Brasil e chega
para reforçar o time na sequência da temporada

Após a saída de Marcudinho para o ABC, o Rio Bran-
co-VN se movimentou e trouxe dois atacantes para a se-
quência da temporada. Na segunda-feira (19/04), o clu-
be anunciou a contratação de Stênio Garcia e, na quarta
(21), confirmou o acerto com Teco.

A dupla, que chega a Venda Nova do Imigrante, des-
pontou para o futebol atuando pelo Real Noroeste e
ambos estavam jogando fora do país. Stênio vem do Ilves
Tampere, da Finlândia, e Teco do FK Laci, da Albânia.

O diretor de futebol do Rio Branco-VN, Fabrício
Hubner, confirmou o acerto de Teco e revelou que o clu-
be ainda tenta trazer mais um atacante.

CAMPEONATO CAPIXABA 2021
O Rio Branco-VN é o líder isolado do Campeonato

Capixaba 2021, com 18 pontos ganhos e 100% de apro-
veitamento. O time de Venda Nova ainda disputa esse
ano a Série D do Campeonato Brasileiro. (GE / ES)

Nova Venécia poderá
disputar a Série B do
Capixabão deste ano

Depois de 16 anos
afastado do futebol profis-
sional do Estado, o muni-
cípio de Nova Venécia po-
derá disputar a Série B
capixaba deste ano.

A informação foi
confirmada pelo empre-
sário do jogador Richarli-
son, Lucian Velasco, na
manhã de domingo, dia
18/04.

Segundo Lucian, a
empresa está viabilizan-
do o registro do Nova Ve-
nécia Futebol Clube jun-
to à Federação Capixaba e
à CBF e que, caso o regis-
tro seja viabilizado antes
do início da Série B, pre-
vista para começar dia 24
de julho, o Nova Venécia
FC estará na disputa.

“Nossa intenção é
que a equipe dispute a
competição deste ano,
mas se não for possível a

viabilização da documenta-
ção a tempo, deixaremos
para 2022, mas uma coisa
é certa, os desportistas ve-
necianos terão uma equi-
pe na competição profissi-
onal do Estado”, disse Luci-
an Velasco. (Rede Notícia)

A informação foi
confirmada pelo

empresário do
jogador Richarlison,

Lucian Velasco (Foto)

Governo do Espírito Santo divulga
52º Mapa de Risco Covid-19

O Governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (23), o 52º Mapa
de Risco Covid-19, que terá vigência desta segunda-feira (26) até o próxi-
mo domingo (02). Dos 78 municípios capixabas, 50 estão classificados em
Risco Alto e 23 em Risco Moderado. Cinco municípios (Domingos Mar-
tins, Ecoporanga, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa) seguem
em Risco Extremo. Não há municípios classificados em Risco Baixo.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ame-
aça: o coeficiente 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 ocupação de leitos potenci-
ais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a dispo-
nibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia
de mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemio-
lógicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de espe-
cialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espíri-
to Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa
Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves
(IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As deci-

sões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.
Confira a classificação de todos os municípios capixabas:
RISCO EXTREMO: Domingos Martins, Ecoporanga, Mi-

moso do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa.
RISCO ALTO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia

Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vi-
vácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itape-
mirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Gua-
çuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerô-
nimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes,
Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia,
Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, San-
ta Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São
Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.

RISCO MODERADO: Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Bom Je-
sus do Norte, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lou-
renço, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Iconha, Itaguaçu,
Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Marilândia, Mucurici, Ponto Belo,
Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São Roque
do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vila Valério.
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ES pode ser um dos
primeiros Estados do Brasil
a atingir imunidade coletiva

A expectativa foi dada pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes,
e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

O Espírito Santo pode
ser um dos primeiros Esta-
dos do Brasil a conseguir
atingir a imunidade coletiva
de sua população, em rela-
ção à Covid-19, por meio da
vacinação em massa.

A expectativa foi dada
pelo secretário estadual de
Saúde, Nésio Fernandes, e
pelo subsecretário de Vigi-
lância em Saúde, Luiz Car-
los Reblin, em coletiva de
imprensa realizada na tar-
de de segunda-feira, 19/04,
em Vitória.

“Estamos preparando
condições para que o Espí-
rito Santo avance ainda
mais na velocidade de vaci-
nação e diante da possibili-
dade de aquisição de vacinas
por parte do governo esta-
dual ou incremento de do-
ses enviadas pelo governo
federal, manter a capacida-
de da vacinação rápida por
parte dos municípios capi-
xabas. Dessa maneira, nós
entendemos que o Espírito
Santo poderá ser um dos
primeiros estados do Brasil,
ao longo deste ano, a alcan-
çar uma imunidade coleti-
va por meio da cobertura
vacinal”, afirmou Nésio.

O secretário de Saúde
exaltou ainda o desempe-
nho atual da vacinação no
estado, que segundo ele está
entre os melhores do país
no ranking nacional em re-
lação à porcentagem de pes-
soas vacinadas com doses

enviadas pelo Ministério da
Saúde.

“O Espírito Santo tem
demonstrado uma grande
capacidade de vacinação
contra a Covid-19, alcança-
mos a condição de terceiro
estado do Brasil com maior
percentual da população já
imunizada pelas doses dis-
ponibilizadas pelo Ministé-
rio da Saúde. Quando com-
parada também a propor-
ção entre doses aplicadas e
registradas com as doses
recebidas pelo ministério
também estamos entre a
terceira e quarta melhor
posição do país”, disse.

O subsecretário de Vi-
gilância em Saúde, Luiz
Carlos Reblin, destacou na
coletiva o perigo do aumen-
to de internações e mortes
por Covid-19 entre os mais

jovens.
Segundo Reblin, o es-

tado registrou um aumento
de 43% de mortes entre jo-
vens 18 ea 29 anos.

“Se tivermos uma va-
riante que atinge os jovens,
é grande o risco de óbito.
Praticamente dobrou o nú-
mero de óbitos em jovens
que foram internados. O jo-
vem não está imune a esta
doença, tanto quem não teve
a infecção quanto quem já
teve. Há o risco de adoecer,
adquirir a forma grave da
doença”, afirmou Reblin, que
também enalteceu a capa-
cidade do estado na testagem
da população.

“Neste momento te-
mos melhores condições de
testagem em massa, pode-
mos fazer de sete a oito mil
testes por dia. Os municípi-

os estão fazendo entre nove-
centos a mil testes de antí-
geno por dia”, explicou.

O secretário de Saúde
ainda fez uma previsão bem
otimista sobre a vacinação
no Espírito Santo e espera
que em breve possa estar
vacinando cerca de dois mi-
lhões de capixabas.

“Já estamos desenhan-
do todos os cenários inclusi-
ve o de ampla disponibilida-
de de vacinas e já estamos
identificando qual mobiliza-
ção de recursos humanos e
materiais serão necessários
para imunizar dois milhões
de capixabas em um único
mês, caso tenhamos condi-
ções de adquirir vacinas e
simultaneamente aplicar as
vacinas que o Ministério da
Saúde envia ao Espírito San-
to”, contou. (G1/ES)

Música de cantor de Águia
Branca é sucesso na região

Gedean Diniz está se destacando
no cenário musical da região

O cantor Gedean Diniz GD do distrito de Águas
Claras no município de Águia Branca vem se desta-
cando no cenário musical da região.

A canção “Só Liguei Bebê”, de sua autoria, lançada
na semana passada com a participação do cantor Dhio-
ne Morais caiu na graça da galera e entrou para o top 10
das músicas mais pedidas nas rádios do Espírito Santo,
segundo balanço feito pela Associação das Rádios do ES.

A canção já atingiu mais de 3.000 downloads e
ultrapassou 100 mil  visualizações nas plataformas
digitais, Facebook, YouTube e Instagram.

Só ”Só Liguei Bebê” é uma música dançante e
envolvente que o público vem abraçando.

Confira no link: https://www.youtube.com/
watch?v=jUl4_mHYKH4

(Fonte: Vila Notícias)

Força Tática prende
suspeitos de

tráfico e apreende
drogas e arma

Também foi apreendida uma submetralhadora
de fabricação artesanal e 24 munições

Equipes da Força Tática, do 2° Bata-
lhão, apreenderam drogas e uma sub-
metralhadora de fabricação caseira du-
rante uma ação em São Gabriel da Pa-
lha. Duas pessoas foram detidas.

A equipe de serviço prosseguiu ao
município com a missão de averiguar
denúncias sobre indivíduos que esta-
vam em posse de arma de fogo em via
pública no bairro Santa Helena.

No local, avistaram três indivíduos
que, de imediato, empreenderam fuga
para uma área de vegetação fechada,
usando uma moto CG FAN, de cor vinho.

Os suspeitos abandonaram a moto-
cicleta e fugiram a pé em meio ao mata-
gal, sendo alcançados e detidos pelos mi-
litares.

Durante a ação policial, foi apreen-
dida uma submetralhadora de fabrica-
ção artesanal e 24 munições.

Seguindo as buscas, foi apreendida,
também, uma moto CG, de cor preta, que
não possuía placa, e tanto o chassi, como
o número de motor, estavam ilegíveis.
Ainda, foram encontradas 82 buchas de
maconha, duas pedras grandes de cra-
ck, R$ 420, e outros materiais de pro-
cedência ilícita.

Os detidos e os materiais apreendi-
dos foram encaminhados para o DPJ de
Barra de São Francisco. (Rede Notícia)
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Com Alzira Regatieri

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


