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Águia Branca – São Domingos do Norte – Pancas – Alto Rio Novo – Mantenópolis – Barra de São Francisco - Água Doce do Norte -

Ecoporanga - Nova Venécia – Vila Pavão - São Gabriel da Palha – Vila Valério e demais municípios do Espírito Santo

SAMU 192 autorizado
a funcionar em

Águia Branca e região

Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco,
Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas,

São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério fazem parte do CIM Noroeste

O governador do Es-
tado, Renato Casagrande,
anunciou, na terça-feira
(27), a expansão do Servi-
ço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU 192)
em 14 municípios da Re-
gião Central/Norte de Saú-
de, compreendidos pelo
consórcio CIM Noroeste:
Água Doce do Norte, Águia
Branca, Alto Rio Novo,
Baixo Guandu, Barra de
São Francisco, Colatina,
Ecoporanga, Governador
Lindenberg, Mantenópo-
lis, Marilândia, Pancas,
São Domingos do Norte,
São Gabriel da Palha e Vila
Valério. Página 02.
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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

COMUNICADO
JULIANA POLEZ GUARESQUI torna

público que obtve da SEMMA (Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente) de
Águia  Branca – ES, através do Processo
nº 000.012/2019, a Licença Municipal
de Regularização para secagem mecâ-
nica de grãos associada à pilagem, na lo-
calidade de Margem do Rio São José –
Zona Rural - Águia Branca – ES.

SAMU 192 autorizado
a funcionar em

Águia Branca e região

A ação faz parte do programa estadual
“SAMU para Todos”, que visa garantir

assistência pré-hospitalar a toda população

O governador do Estado,
Renato Casagrande, anunciou,
na terça-feira (27), a expan-
são do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU
192) em 14 municípios da
Região Central/Norte de Saú-
de, compreendidos pelo con-
sórcio CIM Noroeste: Água
Doce do Norte, Águia Branca,
Alto Rio Novo, Baixo Guandu,
Barra de São Francisco, Cola-
tina, Ecoporanga, Governador
Lindenberg, Mantenópolis,
Marilândia, Pancas, São Do-
mingos do Norte, São Gabriel
da Palha e Vila Valério.

A ação faz parte do pro-
grama estadual “SAMU para
Todos”, que visa garantir as-
sistência pré-hospitalar à toda
população. Somente neste ano,
as atividades foram iniciadas
em 43 cidades de todas as re-
giões. Para a execução do ser-
viço serão repassados R$ 8,73
milhões, sendo 60% cofinan-
ciado pelo Estado e 40% pelo
município. Já a Central de Re-
gulação das Urgências e Emer-
gências será única e totalmen-
te gerida pelo Estado.

“Esse é mais um passo
importante para que o SAMU
192 chegue a todos os capixa-
bas. Com a inclusão desses 14
municípios chegamos a 96%
de cobertura no Espírito San-
to. É fundamental esse aten-
dimento rápido e qualificado
para que possamos aumentar
o número de vidas salvas.
Queria aproveitar para agra-
decer aos prefeitos e à prefei-
ta que têm sido parceiros nes-
se momento difícil de pande-
mia, independentemente de
partido ou ideologia. Também
parabenizo aos secretários de
saúde que estão nos ajudando
muito nesse momento”, afir-

mou Casagrande, durante o
evento virtual, transmitido ao
vivo pelas redes sociais.

Para o secretário de Es-
tado da Saúde, Nésio Fernan-
des, o SAMU 192 fortalece os
municípios capixabas, regio-
naliza os serviços, garante
um melhor acesso e melhora
a eficácia dos serviços de saú-
de no Espírito Santo.

“Quero destacar que é
uma honra muito grande che-
gar nesse momento. Estamos
entrando no nosso terceiro
ano de governança, materia-
lizando e repassando os re-
cursos para iniciação do
SAMU 192 em mais cidades
capixabas, chegando a 96% de
cobertura. Com a implantação
desse serviço, tudo que é con-
siderado de urgência e emer-
gência, será atendido pelo
SAMU 192. Com isso, o tem-
po de resposta será adequado
para termos um melhor aten-
dimento para garantir vaga
zero”, ressaltou Nésio Fer-
nandes.

O subsecretário de Es-
tado de Regulação, Controle e

Avaliação em Saúde, Gleikson
Barbosa dos Santos, destacou
a importância da expansão do
serviço e a parceria do Gover-
no do Estado com os municí-
pios e Consórcios Intermuni-
cipais de Saúde (CIS). “O pro-
grama ‘SAMU para Todos’ é
um fortalecimento da Rede de
Urgência e Emergência em
solo capixaba. Essa parceria
do Governo do Estado com os
municípios e consórcios as-
sume um protagonismo gran-
de nesse momento de opera-
cionalização da ação. Além
disso, esse processo organi-
za a rede, garantindo que o pa-
ciente será atendido em hos-
pitais especializados de acor-
do com sua necessidade real”,
disse.

O prefeito de Pancas, Dr.
Sidiclei, que preside o CIM
Noroeste, reforçou a impor-
tância do repasse de recursos
do Estado para toda a região.
“Estou muito feliz, pois essa
é uma oportunidade de parti-
cipar desse momento histó-
rico para o Estado e para toda
a nossa região. Essa marca de

96% de cobertura no Estado é
uma importante conquista e
agora temos todos os muni-
cípios da região participando
e cobertos pelo SAMU para
Todos”, declarou.

“O SAMU para Todos é
um programa importantíssi-
mo e agora chegamos a 96%
de cobertura. É uma conquis-
ta enorme para o nosso Esta-
do, principalmente nesse mo-
mento de enfrentamento da
pandemia”, asseverou a depu-
tada estadual Raquel Lessa,
que também participou da so-
lenidade.

Também participaram
da transmissão, a vice-gover-
nadora do Estado, Jacqueline
Moraes; o secretário de Esta-
do de Governo, Gilson Daniel;
a prefeita Ana Malacarne (São
Domingos do Norte) e os pre-
feitos Jailson Quiuqui (Águia
Branca); Alexandre Borel
(Alto Rio Novo); Elias Dal
Col (Ecoporanga); Leonardo
Finco (Governador Linden-
berg) e Hermínio Hespanhol
(Mantenópolis); além de sub-
secretários de Estado; supe-
rintendentes; diretores de
hospitais; vereadores; e secre-
tários municipais.

SAMU para Todos
O Governo do Estado

instituiu em 2019, por meio
do Decreto Nº 4548-R, a polí-
tica estadual para a Rede de Ur-
gência e Emergência, do com-
ponente Serviço Móvel de Ur-
gência (SAMU 192), denomi-
nada de “SAMU para Todos”.
O programa é uma estratégia
de fortalecimento da regiona-
lização e municipalização do
SUS com a ampliação da go-
vernança e coparticipação tri-
partite da expansão do SAMU
192 para todo o território do

Espírito Santo.
Quando acionar o atendi-
mento móvel de urgência

Saber como e quando
acionar o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência
contribui para que ele possa
cumprir sua função principal,
que é prestar socorro à popu-
lação em casos de risco à vida.
Ao acionar o serviço, é preci-
so que a pessoa esteja ao lado
do paciente para que seja ga-
rantido um atendimento ágil
e adequado à situação. Em al-
guns casos, o acompanhante
mesmo pode iniciar o atendi-
mento com orientação do mé-
dico regulador até que o so-
corro chegue ao local.

O SAMU 192 realiza
atendimento pré-hospitalar
com prioridade para casos de
risco à vida, por isso as pes-
soas não devem passar trotes
nem ocupar as linhas telefô-
nicas para solicitar atendi-
mentos que não tenham esse
foco.

Acione o serviço em
casos de:
- Parada cardiorrespiratória;
- Dor forte no peito (infarto);
- Dificuldade de respirar/en-
gasgo;
- Suspeita de acidente vascu-
lar cerebral (derrame);
- Intoxicação (envenena-
mento);
- Queimadura grave;
- Choque elétrico;
- Acidente de trânsito com ví-
tima;
- Queda grave e fratura;
- Afogamento;
- Surto psiquiátrico;
- Ferimento causado por arma
de fogo ou arma branca;
- Trabalho de parto com risco
de morte para a mãe ou para o
bebê.

Governo
altera

definição de
agricultor
familiar

Um decreto editado na
segunda-feira (26/04) pelo
presidente da República deve
contribuir para o aumento da
participação de agricultores
familiares em políticas públi-
cas direcionadas a empreendi-
mentos familiares rurais.

A norma altera o De-
creto nº 9.064, de 31 de maio
de 2017, que dispõe sobre
unidades familiares de produ-
ção agrária e altera os concei-
tos de empreendimento fami-
liar rural, cooperativa singu-
lar da agricultura familiar, co-
operativa central da agricul-
tura familiar e associação da
agricultura familiar.

O decreto editado alte-
ra os percentuais mínimos
exigidos para um empreendi-
mento familiar rural apre-
sentar-se como tal. Segundo o
governo, o documento dá re-
dação mais clara a conceitos
relacionados a figuras refe-
rentes à agricultura familiar.
A ideia é facilitar o enquadra-
mento das formas de organi-
zação da agricultura familiar.

As alterações têm im-
pacto na definição dos agricul-
tores familiares que podem ter
acesso à Declaração de Aptidão
ao Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf). Tal declaração
será substituída pelo Cadastro
Nacional da Agricultura Fami-
liar (CAF), quando este estiver
totalmente implementado.

“O objetivo da alteração
pretendida é ampliar a parti-
cipação de agricultores famili-
ares em programas e ações go-
vernamentais destinados a
atender às formas associati-
vas desse público-alvo, orga-
nizadas em pessoas jurídicas”,
esclarece o governo.

Segundo a Secretaria-
Geral da Presidência da Repú-
blica, o decreto de 2017 apre-
sentava “imprecisões na re-
dação original e potenciais
controvérsias administrati-
vas e jurídicas”, por não tra-
zer conexão entre o seu texto
e as normas infralegais edita-
das pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento após esse período.
Normas infralegais não im-
põem direitos, nem trazem
garantias, podendo ser edita-
das pelo governo federal sem
passar pelo Congresso Naci-
onal. (Agência Brasil)
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GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO

Safra 2021: Cooabriel já
tem primeiras entregas de café

Os armazéns da Cooabriel no Espírito San-
to e na Bahia já começam a receber a produ-
ção de café dos sócios.  A previsão é que as
entregas se intensifiquem na segunda quinze-
na de maio.

A Cooabriel segue o processo de moder-
nização do método de armazenagem e trans-
porte dos cafés dos produtores. Melhorias gra-
dativas vêm sendo feitas nos serviços de en-
trega e recepção de cafés nos armazéns da co-
operativa, por meio de adequação ao sistema
de granelização. Com ele, o produtor vem dei-
xando de enviar café de saca em saca no mo-
delo tradicional e passando a enviar a granel
para armazenagem.

De acordo com o gerente de armazéns da
Cooabriel, José Carlos de Azevedo, os sócios
têm aderido à entrega na modalidade de gra-
nel. “Já registramos uma alta de 30% no volu-
me de entregas com a granelização e espera-
mos uma alta de 50%. Os produtores já perce-

beram as vantagens dessa modalidade”, disse.
A entrega a granel ou em bags gera uma

grande economia em mão de obra, tempo e
dinheiro. Entre as vantagens, estão a diminui-
ção da mão de obra paga pelo produtor e a
melhoria da logística.

A expectativa desta safra, segundo a Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab), é
de uma produção total de café em todo o país,
somados conilon e arábica, entre 43,8 milhões
e 49,5 milhões de sacas, indicando uma redu-
ção entre 30,5% e 21,4%, em comparação ao
resultado apresentado na safra passada.

“Pela minha avaliação, a safra de 2021 se
equipara a de 2019, fazendo uma reposição à
quebra de 2020. Até o momento, recebemos
um pequeno volume, o que é um bom sinal, de
que os produtores estão respeitando o mo-
mento de cada clone”, explicou o presidente da
Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.

Segundo o coordenador técnico da Cooa-

briel, Perseu Fernando Perdoná, uma caracte-
rística desta safra foi a falta de uniformidade da
floração, o que trouxe uma irregularidade no
grau de maturação de um modo geral. “Mesmo
assim, o rendimento do café está de acordo
com o esperado. Outra característica deste ano
é a dificuldade para encontrar mão de obra, que
também está mais cara”, informou.

O sócio da Cooabriel, Humberto Damas-
ceno, de São Gabriel da Palha (ES) inicia a co-
lheita nos próximos dias e espera alcançar mil
sacas, uma quantidade bem parecida com a
safra anterior. “Procurei seguir todas as ori-
entações técnicas da Cooabriel e meu resulta-
do está dentro do esperado”, finalizou.

Orientações Covid-19:
Em razão da pandemia da Covid-19, a ori-

entação é de que os produtores entreguem o
café nos armazéns com todas as recomenda-
ções de segurança, como o uso de máscaras,
álcool em gel e sem levar acompanhantes.
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REDAÇÃO ON

Cobranças e elogios em mais
uma sessão da Câmara Municipal

Em sessão na última terça-feira (27) na
Câmara de Águia Branca, vereadores elogiaram

e criticaram a administração municipal

Atentos a tudo que
acontece no âmbito da ad-
ministração municipal, os
vereadores de Águia Branca
continuam mantendo a pos-
tura de elogiar ações e ser-
viços que consideram posi-
tivos para a população, bem
como criticando de forma
construtiva, fiscalizando e
apontando o que acreditam
serem falhas nas diversas
secretarias do município.

Assim foi marcada a
sessão da última terça-fei-
ra (27/04), quando sete
dos 9 vereadores discursa-
ram da tribuna da Casa de
Leis para externarem suas
opiniões. O foco dos deba-
tes foram, principalmente,
os relacionados à pandemia
do novo coronavírus e ou-
tros pertinentes à Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Também esteve em

discussão assuntos das se-
cretarias municipais de
“Obras e Serviços Públicos”
e de “Agricultura”.

Na oportunidade, fez
uso da Tribuna Livre do ór-
gão, o secretário municipal
de Saúde, Marlos Bérgami,
quando pontuou os desafios
e conquistas do setor nos
quatro primeiros meses

deste ano.
Em uma sessão que

durou aproximadamente 3
horas, também foram apro-
vados dois projetos e 1 re-
querimento solicitando in-
formações ao Poder Execu-
tivo Municipal.

Lenilson Lacerda, Zé
Carlos Paranho, Niquim
Bruni, Geovane Ronconi,

Marta Farias, Walace Shu-
amba, o “Dois” e Aparecida
Cassundé discursaram emi-
tindo suas opiniões. Não dis-
cursaram, mas tiveram
participação importante
nas votações e apartes, os
vereadores Altair Polez e Flor
Fiuza.

TRANSMISSÃO
PELAS REDES SOCIAIS

A sessão ordinária da
última terça-feira (27) tam-
bém foi marcada por outro
fator. Naquele dia a reunião
foi transmitida a título de
“teste” pelo facebook da Câ-
mara Municipal. Algumas
falhas atribuídas à internet
foram identificadas pelos
responsáveis da transmis-
são.

A direção da Câmara
já está se mobilizando para
sanar o problema até o pró-
ximo encontro que está pre-
visto para o dia 11 de maio
vindouro.

Para quem sobrevive
à Covid-19, infecção

induz 80% de proteção
Três estudos independentes de EUA,

Reino Unido e Dinamarca indicam que a
proteção contra o coronavírus conferida
pela infecção natural é de cerca de 80%. Esse
número, similar à eficácia de algumas vaci-
nas, é boa notícia para a construção de imu-
nidade coletiva, mas os 20% de risco do ou-
tro lado da equação ainda preocupam espe-
cialistas.

O otimismo manifestado por cientistas
é contrabalançado por três preocupações.
Primeiro, uma proteção não absoluta signi-
fica que os infectados (assim como os vaci-
nados) não estão livres para sair à rua sem
máscara e desrespeitando regras de distan-
ciamento. Segundo, com acompanhamento
máximo de oito meses, os novos estudos
não dizem se a imunidade vai durar mais que
isso. Por fim, novas variantes do vírus po-
dem driblar essa imunidade.

A despeito das limitações, especialistas
reacendem a ideia de que, entre jovens sau-
dáveis, seria interessante vacinar primeiro
os que nunca se infectaram.

— Como claramente existe uma con-
siderável proteção induzida por infecção
prévia, de ordem similar à de algumas va-
cinas, num cenário de escassez de doses
se pode argumentar que é mais importan-
te vacinar logo aqueles que nunca se in-
fectaram — diz Stuart Sealfon, pesquisa-
dor da escola médica do Hospital Mount
Sinai, de Nova York, que estuda o assun-
to. — Dessa forma, é possível andar mais
rápido em direção à imunidade de reba-
nho e prover mais proteção coletiva con-
tra a doença para cada dose de vacina que
é aplicada. (O Globo)

Centro de Estudos da Câmara estabelece
como temas prioritários, Educação e
Retomada Econômica pós-pandemia
O Centro de Estudos

e Debates Estratégicos
da Câmara dos Deputa-
dos (CEDES) definiu em
reunião nesta quarta-
feira (28) os temas que
serão priorizados pelo
colegiado para estudo e
formulação de políticas
públicas para o biênio
2021/2022.

Segundo o deputa-
do federal Da Vitória
(Cidadania-ES), que pre-
side o colegiado, os te-
mas escolhidos foram:

retomada da economia
pós pandemia, que bus-
cará propostas para im-
pulsionar a geração de
emprego e renda no
país; e transformação
digital da Educação, que
também deverá abordar
a formação, carreira e
remuneração dos pro-
fessores.

Para Da Vitória,
“esses temas impactam
diretamente a vida de
todos os brasileiros e
precisam de propostas

concretas para o cresci-
mento da economia e da
educação”.

“O País precisa de
propostas para a reto-
mada da economia, que
foi fortemente prejudi-
cada pela pandemia, haja
visto que a renda média
do brasileiro encolheu
4,8% no ano passado e
o PIB teve uma retração
de 4,1%. A transforma-
ção digital na educação
é outro ponto que fica
evidenciada a necessida-

de de avanço com a sus-
pensão temporária das
aulas presenciais em di-
versos estados. Além da
tecnologia, a proposta
terá como foco o docen-
te, valorizando a capaci-
tação e carreira”, pon-
tuou Da Vitória.

Outros dois assun-
tos estão com os estudos
em andamento desde o
biênio passado: Dívida
Pública Brasileira e
Atenção Primária à Saú-
de no Brasil.
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Até o dia 30/04, cinco pessoas estavam hospitalizadas

REDAÇÃO ON

Uma semana sem mortes
por Covid-19 em Águia Branca

Na semana pas-
sada, entre os dias
18 e 22/04 o muni-
cípio de Águia Bran-
ca registrou 3 mor-
tes pelo novo coro-
navírus, chegando a
um total de  57 óbi-
tos.

Porém, para alí-
vio  da  população,
desde o  d ia  23 de
abri l  passado até
ontem (30/04) ne-
nhuma pessoa ha-
via falecido pela Co-
vid-19.

Em relação ao
número de casos ati-
vos com a doença, no
dia 23/04 era 23, su-
bindo para 28, no dia
26 seguinte e caindo
para 26 no dia 27 de
abril (terça-feira).
No dia 28 (quarta-
feira) os ativos com
a doença eram 24,
voltando a subir para
27 na quinta-feira
(29/04) e fechando o
mês com 24.

No que diz res-
peito aos pacientes
hospitalizados, o nú-
mero se manteve em
6 entre os dias 23 e
28/04. Porém na
quinta-feira (29)
caiu para 5, número
que permaneceu até
ontem (30/04).

NÚMERO DE PES-
SOAS CONTAMINA-

DAS E CURADAS
DESDE O INÍCIO DA

PANDEMIA
Desde o início da

pandemia, 1.769
pessoas foram con-
taminadas pelo novo
coronavírus e 1.697
foram curadas até
30/04.

As informações
são do Boletim Epide-
miológico da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

VACINA
O município de

Águia Branca rece-
beu até ontem (30/
04) 18 remessas de
lotes da vacina contra
a Covid-19 para a

Campanha Nacional
de Vacinação, totali-
zando 2.811 doses.

ALERTA
Embora os nú-

meros parecem estar
se estabilizando, as
autoridades em vigi-
lância sanitária con-
tinuam afirmando
que não é hora de re-
laxar na prevenção,
pois a pandemia ain-
da é bastante agres-
siva e a vacina não
está disponível para
todos. Reforçam, ain-
da que para vencer a
doença, é necessário
cada um fazer a sua
parte nos cuidados e
obediência às nor-
mas estabelecidas.

EDP anuncia
investimento recorde

de R$ 3 bi no ES
A EDP, distribuido-

ra de energia elétrica do
Espírito Santo, fará um
investimento recorde de
cerca R$ 3 bilhões no Es-
tado entre 2021 e 2025.
Trata-se de praticamen-
te o dobro do que foi in-
vestido entre 2016 e
2020.

O aporte terá como
foco a expansão da rede,
preparando o sistema
elétrico para o desenvol-
vimento das 70 cidades
da área de atuação; me-
lhorias operacionais; re-
dução de perdas, como o
combate ao furto de
energia; investimento
em digitalização e aten-
dimento ao cliente.  Para
isso, a Companhia enten-
de ser necessária uma
rede de distribuição segu-
ra, confiável, monitora-
da e flexível.

Nesse sentido, a
EDP vai ampliar a flexi-
bilidade da operação e
reforçar atualização tec-
nológica das redes e pro-
teção das subestações.
Em outra frente, a em-
presa construirá subes-
tações, melhorando a
confiabilidade do sistema
e a segurança e qualida-
de do fornecimento de
energia.  Pensando no

futuro, a EDP vai ampliar
seu projeto de redes inte-
ligentes, que permitem
facilitar serviços como
religação automática, ba-
lanço de tensão e combate
a fraudes.

A Companhia conti-
nua com a estratégia de
colocar o cliente no cen-
tro do negócio, entenden-
do que o consumidor está
cada vez mais informado,
integrado, exigente e fami-
liarizado com a tecnolo-
gia.  Por isso, os canais de
atendimento vêm evolu-
indo ao longo dos anos.
Atualmente, 75% dos aten-
dimentos da EDP já acon-
tecem de forma online. A
digitalização pode ser per-
cebida, por exemplo, em
atendimentos por video-
chat, aplicativo para
smartphone e WhatsApp.
A tecnologia também é
aplicada para o pagamen-
to de faturas via débito au-
tomático, Pix e outros
meios eletrônicos.

“Este investimento
demonstra que o segmen-
to de Distribuição e o es-
tado do Espírito Santo são
prioridades na estratégia
2021-2025 da EDP no
Brasil”, afirma João Mar-
ques da Cruz, presidente da
EDP no Brasil. A Compa-

nhia atende cerca de 1,6
milhão de clientes, apro-
ximadamente 4 milhões
de pessoas, em 70 muni-
cípios capixabas.

Sobre a EDP no
Brasil

Com mais de 20
anos de atuação, a EDP é
uma das maiores empre-
sas privadas do setor elé-
trico a operar em toda a
cadeia de valor. A Com-
panhia, que tem mais de
10 mil colaboradores di-
retos e terceirizados,
possui seis unidades de
geração hidrelétrica e
uma termelétrica, além de
atuar em Transmissão,
Comercialização e Servi-
ços de Energia. Em Dis-
tribuição, atende cerca de
3,5 milhões de clientes
em São Paulo e no Espí-
rito Santo, além de ser a
principal acionista da
Celesc, em Santa Catari-
na. Foi eleita em 2020 a
empresa mais inovadora
do setor elétrico pelo
ranking Valor Inovação,
do jornal Valor Econô-
mico, e é referência em
Governança e Sustenta-
bilidade, estando há 15
anos consecutivos no Ín-
dice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da B3.
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Recém-fundado no Espírito
Santo, Nova Venécia FC tem

Richarlison como embaixador

O Pombo vai emprestar a sua imagem para
ações de marketing e captação de patrocínios

Com a responsabili-
dade de ser “O Time do Povo”,
o Nova Venécia Futebol Clu-
be chega sob a missão de
resgatar a história e reas-
cender a paixão dos veneci-
anos pelo futebol. Outrora
casa de clubes tradicionais
no Espírito Santo, como o
Veneciano e o Leão de São
Marcos, a cidade do norte
capixaba está há mais de 15
anos sem um representan-
te no campeonato estadual.

A entrada no cenário
local será iniciada pela es-
truturação das categorias
de base (Sub-17 e Sub15)
e de um time profissional
para a disputa da segunda
divisão. O tempo, porém,
ainda é um entrave para
que a equipe jogue a Sé-
rie B nesta temporada, já
que a competição tem iní-
cio previsto para o dia 24
de julho deste ano.

“Estamos muito feli-
zes com a apresentação do
clube e com os primeiros
passos que estamos dando

para cumprirmos o nosso
planejamento inicial. Tudo
será feito com calma, para
que o clube possa se estru-
turar com excelência e se
torne uma referência no
estado. Nova Venécia é uma
cidade que respira futebol,
tem isso no seu DNA, por

isso queremos que a cidade
conte com um clube que
pense grande e chegue for-
te nas principais competi-
ções do estado, seja na base
ou no profissional”, comen-
tou o Diretor de Futebol
Lucian Velasco.

O clube já tem conver-

sas bastante adiantadas
com potenciais apoiadores
e aposta em um bom traba-
lho de comunicação e ma-
rketing para atrair novos
parceiros, segundo Oswaldo
Botrel, Diretor de Comuni-
cação e Marketing do Nova
Venécia.

“Já temos algumas si-
tuações bastante adianta-
das com empresas que nos
apoiarão no projeto e fare-
mos o anúncio em breve.
São grandes empresas de
seus ramos e que nos aju-
darão a desenvolver a es-
trutura física do clube, im-
pulsionando a nossa visibi-
lidade em um cenário bas-
tante amplo. Nosso time de
comunicação e marketing
está bastante envolvido
neste processo e entusias-
mado com o novo desafio.
Nossa missão é fazer um
trabalho de vanguarda no
Espírito Santo”.

Nova Venécia é terra
de vários jogadores que
chegaram a clubes de pon-
ta no futebol mundial e à
seleção brasileira. E um de-
les, Richarlison, atual ata-
cante do Brasil e do Ever-
ton-ING, será um dos em-
baixadores da equipe, em-
prestando a sua imagem
para ações de marketing e
captação de patrocínios.

“Eu sempre quis aju-
dar para que Nova Venécia
voltasse a ter um time pro-
fissional. A última vez que
isso aconteceu eu tinha só
7 anos e não pude acompa-
nhar direito. Por isso, quan-
do soube do projeto, me co-
loquei à disposição para
apoiar da maneira que pu-
der, pois sei que isso será
muito importante para a
minha cidade como um todo
e para várias crianças que
têm o mesmo sonho que o
meu, de jogar bola”, disse o
“Pombo”.

O Nova Venécia FC ini-
cialmente mandará seus jo-
gos no Zenor Pedrosa Ro-
cha, tradicional estádio da
cidade. A equipe, porém,
aguarda o fim das obras do
campo no bairro Aeropor-
to, que será sua casa no fu-
turo. A direção também já
está desenvolvendo planos
de sócio-torcedor e outras
ações para engajar a popu-
lação de Nova Venécia e re-
gião. (Rede Notícia)

CAPIXABÃO 2021 –
Última rodada irá
definir confrontos

das quartas de final

TABELA DE JOGOS - CAPIXABÃO 2021
ÚLTIMA RODADA / 1ª FASE

HOJE (01/05) – 15:00 HORAS
Real Noroeste X Vilavelhense

Estrela X Rio Branco-ES
Serra X Desportiva

São Mateus X Vitória
Pinheiros X Rio Branco-VN

A 9ª e última roda-
da da primeira fase do
Campeonato Capixaba
2021 acontecerá hoje
às 15:00h. Os jogos irão
definir os confrontos
das quartas de final da
competição.

O líder Rio Branco-
VN com 19 pontos irá en-
frentar o já rebaixado Pi-
nheiros (2p), em Nova
Venécia. O vice-líder, Vitó-
ria (17p) encara o São
Mateus, vice-lanterna
(7p), no Sernamby.

Na 3ª posição, O

Real Noroeste (16p) joga
em casa contra o Vilave-
lhense (8ª posição / 9p).
O 4º colocado é o Rio
Branco-ES (11p) e o seu
adversário será o Estrela
(6º /10p). O jogo será no
Sumaré, em Cachoeiro de
Itapemirim.

O Serra (5º colocado
/ 10) pontos), recebe a
Desportiva que está na 7ª
colocação com 9 pontos.

A rodada também irá
definir a segunda equipe
que cairá para a Série B
do Capixabão.

Cooperativa incentiva pagamentos
pelo Pix nos comércios capixabas

O Sicoob ES está lançando duas novidades que en-
volvem o Pix, o mais recente meio eletrônico de realizar
transações bancárias instantâneas: a primeira é volta-
da para micro e pequenas empresas e permite a oferta
desta forma de pagamento a todos os clientes; e a se-
gunda para negócios de médio e grande porte, e propi-
cia a integração de sistemas com a nova ferramenta da
cooperativa financeira.

Isso permitirá que qualquer comerciante associado
ao Sicoob ES ofereça o Pix como método de pagamento,
por meio do celular.

O QR Code será gerado utilizando a chave Pix do esta-
belecimento, vinculada à conta no Sicoob. Já para médios e
grandes estabelecimentos, a cooperativa financeira vai dis-
ponibilizar uma interface de programação de aplicativos,
a API Pix, prevista pelo Banco Central, que permite a ge-
ração de QR Codes a partir da sua solução tecnológica.

“Essas novidades foram pensadas para auxiliar des-
de os pequenos empreendedores até empresas maiores. O
Pix facilita as transações comerciais e evita contato direto
com o dinheiro físico, o que é fundamental para a segu-
rança sanitária. Outro fator importante é que fomenta a
economia nos estabelecimentos comerciais das cidades
onde o Sicoob ES está presente”, destaca Nailson Dalla Ber-
nadina, diretor-executivo do Sicoob ES.

Gestão customizada
Nos dois casos, as soluções contam com um módulo

de gestão de vendas customizado à realidade das empre-
sas. Desta forma, é possível conferir todos os valores de Pix
recebidos a qualquer momento do dia, filtrando por ope-
rador, valor ou data.

Será possível também realizar a impressão e exporta-
ção do extrato de transações a partir da ferramenta, sem ne-
cessidade de acessar a conta corrente e sem pagar aluguel.

Nailson Dalla Bernadina explica na prática como cada

modelo irá funcionar:
“No caso de uma pequena padaria, por exemplo, o

dono poderá conferir, a qualquer hora e com grande facili-
dade, quanto cada atendente vendeu no dia, sem a neces-
sidade de ficar fazendo contas. E cada atendente poderá
visualizar os seus recebimentos no próprio celular sem
precisar acessar a conta corrente do estabelecimento”.

Informatização
Empresas com um maior nível de informatização,

como farmácias de médio porte, poderão conectar seus
sistemas com o uso de APIs do Sicoob. Pelo fato de ser Pix,
o dinheiro cai na conta PJ na hora.

“O Pix é um meio de pagamento que veio para ficar,
e entregar soluções que facilitem a vida dos associados faz
parte da filosofia do Sicoob ES. Mesmo que os cooperados
não tenham uma maquininha, o celular faz essa ponte e
ajuda a movimentar a economia local”, destaca Nailson Dalla
Bernadina.

Segundo o executivo, em breve o Sicoob ES irá disponi-
bilizar para seus cooperados PJ o Pix nas maquininhas Sipag.

Serviço
• O Sicoob ES lança duas ferramentas para que em-

presas possam oferecer o Pix como forma de pagamento
para seus clientes. A primeira é voltada para micro e
pequenas empresas, e a segunda para negócios de mé-
dio e grande porte.

• As soluções contam com um módulo de gestão de
vendas customizado à realidade das empresas. É possí-
vel conferir, a qualquer hora dia, todos os valores de Pix
recebidos, filtrando por operador, valor ou data.

• Será possível imprimir e exportar o extrato de
transações a partir da ferramenta, sem acessar a conta
corrente e sem pagar aluguel.

• O Sicoob ES irá disponibilizar para seus coopera-
dos PJ em breve o Pix nas maquininhas Sipag.
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Covid-19: Águia Branca
continua no “Risco Alto” no

mapa do Governo do ES

Não há mais municípios em Risco Extremo

O 53º Mapa de Risco Covid-19 terá vigência a
partir de segunda-feira (03) até o próximo domingo (09)

O Governo do Estado
anunciou, na noite de on-
tem (30/04), o 53º Mapa de
Risco Covid-19, que terá vi-
gência desta segunda-feira
(03) até o próximo domin-
go (09). Dos 78 municípios
capixabas, 56 estão classi-
ficados em Risco Alto e 22
em Risco Moderado. Não há
mais municípios em Risco
Extremo.

A Matriz de Risco de
Convivência considera no
eixo de ameaça: o coeficien-
te de casos ativos por mu-
nicípio dos últimos 28 dias,
além da quantidade de tes-
tes realizados por grupo de
mil habitantes e a média
móvel de óbitos dos últimos
14 dias. Já o eixo de vulne-
rabilidade considera a taxa
de ocupação de leitos poten-
ciais de UTI exclusivos para
tratamento da Covid-19,
isto é, a disponibilidade má-
xima de leitos para trata-
mento da doença. A estra-
tégia de mapeamento de
risco teve início em abril do

ano passado.
O Mapa de Risco segue

as orientações dos boletins
epidemiológicos do Ministé-
rio da Saúde e recomenda-
ções da equipe de especia-
listas do Centro de Coman-
do e Controle (CCC) Covid-
19 no Espírito Santo, que é
composto pelo Corpo de
Bombeiros Militar, Defesa
Civil, Secretaria da Saúde
(Sesa), Instituto Jones dos
Santos Neves (IJSN) e da
Universidade Federal do Es-
pírito Santo (Ufes). As deci-
sões adotadas pelo Governo
do Estado seguem parâme-

tros técnicos.
Confira a classificação

de todos os
municípios capixabas:

RISCO ALTO: Afonso
Cláudio, Água Doce do Nor-
te, Águia Branca, Alegre, Al-
fredo Chaves, Anchieta,
Apiacá, Aracruz, Atílio Vi-
vácqua, Barra de São Fran-
cisco, Boa Esperança, Ca-
choeiro de Itapemirim, Ca-
riacica, Castelo, Colatina,
Conceição da Barra, Do-
mingos Martins, Ecoporan-
ga, Fundão, Guaçuí, Guara-
pari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibiti-
rama, Irupi, Itapemirim,

Iúna, Jerônimo Monteiro,
João Neiva, Linhares, Man-
tenópolis, Marataízes, Ma-
rechal Floriano, Mimoso do
Sul, Montanha, Muniz Frei-
re, Muqui, Nova Venécia,
Pancas, Pedro Canário, Pi-
nheiros, Piúma, Presidente
Kennedy, Rio Novo do Sul,
Santa Maria de Jetibá, San-

ta Teresa, São Gabriel da
Palha, São José do Calçado,
São Mateus, São Roque do
Canaã, Serra, Sooretama,
Vargem Alta, Viana, Vila Ve-
lha e Vitória.

RISCO MODERADO:
Alto Rio Novo, Baixo Guan-
du, Bom Jesus do Norte, Bre-
jetuba, Conceição do Caste-

lo, Divino de São Lourenço,
Dores do Rio Preto, Gover-
nador Lindenberg, Iconha,
Itaguaçu, Itarana, Jaguaré,
Laranja da Terra, Marilân-
dia, Mucurici, Ponto Belo, Rio
Bananal, Santa Leopoldina,
São Domingos do Norte,
Venda Nova do Imigrante,
Vila Pavão e Vila Valério.

Mais 106.200 doses chegam ao
Estado para vacinação contra a Covid-19

O Espírito Santo rece-
beu, na manhã de quinta-feira
(29), mais 106.200 doses de
vacinas para dar continuidade
à Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Covid-19. Para
a 15ª remessa de distribuição,
serão entregues 104 mil doses
da Covishield (Oxford/Fio-
cruz) e 2.200 doses da Coro-
navac (Sinovac/Butantan).

O Estado fará o envio aos
municípios do quantitativo de
doses para iniciar a vacinação
da população com comorbida-
des, além de pessoas com defi-
ciência permanente e de ges-
tantes e puérperas, que pos-
sui uma população estimada,
segundo o Ministério da Saú-
de, de 598.246 pessoas. Serão
encaminhadas 6,1% de doses
para a primeira dose referen-
tes ao público de comorbida-
des (população total estimada
de 401.670 pessoas); 4,7% de
doses a deficientes (população
total estimada de 148.611); e
10% de doses às gestantes e
puérperas (população total es-
timada de 47.965).

A estratégia  para a
imunização deste grupo
será definida por meio de
pactuação entre Estado e
municípios, em Comissão
Intergestores Bipartite.

Também será feito o en-
vio de doses da D1 para idosos
de 60 a 64 anos, de forma a to-
talizar 100% de primeiras do-
ses a este público. E mais um
quantitativo da reserva técni-
ca das doses da Covishield para
trabalhadores das Forças de Se-
gurança e Salvamento (1.084
doses) e para trabalhadores da
educação (7.334 doses).

Em relação às segun-
das doses, será feito o en-
vio de 3% das doses da Co-
ronavac ao público de 70 a
74 anos, com 2.600 doses.
A essas doses somam-se um
quantitativo de 400 doses da
reserva técnica do Estado,
que era de 500 doses.

O envio de parte da re-
serva técnica aos municípi-
os se faz uma vez que o Mi-
nistério da Saúde garantiu a
regularização da distribui-
ção da Coronavac aos esta-
dos na próxima semana.

O Estado também fará
o envio de 24% das doses
para 85 a 89 anos, totalizan-
do 100% de D2 deste públi-
co, e 50% de doses ao pú-
blico de 80 a 84 anos, am-
bos de doses Covishield.

As doses foram encami-
nhadas à Central Estadual de
Rede de Frio da Secretaria da

Saúde (Sesa) para cadastramen-
to. A distribuição começou na
tarde desta quinta-feira (29)
para os municípios da Região
Metropolitana, e nesta sexta-
feira (30), pela manhã, ocor-
rerá para as regionais de saú-
de Norte, Sul e Central.

Escassez de doses
da Coronavac

Entre as remessas 8, 9 e
10, o Ministério da Saúde defi-
niu que as doses da Corona-
vac encaminhadas aos Esta-
dos deveriam ser destinadas à
aplicação da primeira dose,
sob a garantia de envio de va-
cinas em tempo oportuno
para complementação do es-
quema. Entretanto, com o de-
sabastecimento do Ingredien-
te Farmacêutico Ativo (IFA)
pelo Instituto Butantan, e con-
sequente frustração da produ-
ção das doses, acarretou no
comprometimento da distri-
buição das segundas doses em
todo território brasileiro.

“Nesse momento esta-
mos enfrentando uma dificul-
dade, que não é só do Espírito
Santo, para aplicar a segunda
dose nas pessoas que estavam
agendadas, especialmente para
esta semana. O Ministério da
Saúde está assumindo o com-
promisso de que na semana

que vem regularizará o forne-
cimento da Coronavac. Para
essas pessoas orientamos que
aguardem o anuncio da chega-
da das doses e o agendamento
que cada cidade vai realizar”,
informou o subsecretário de
Vigilância em Saúde, Luiz Car-
los Reblin.

O subsecretário orienta
também que a população não
deixe de tomar a segunda dose,
assim que estiver disponível.
“Não deixe de agendar, pois a
segunda dose precisa ser feita
e é ela que vai consolidar a
imunidade no seu organismo”.

O Estado também reali-
zou, nessa segunda-feira (26),
uma solicitação, junto ao Mi-
nistério da Saúde, para o envio
de doses complementares do
imunizante Coronavac (Sino-
vac/Butantan), com objetivo
de dar continuidade à vacina-
ção das segundas doses, dian-
te do cenário de escassez de va-
cinas. A Sesa esclarece que
aguarda resposta por parte do
órgão federal.

Não havendo a possibi-
lidade do recebimento das do-
ses adicionais, a Secretaria re-
força a orientação à população
de que fazer a segunda dose
após os 28 dias não compro-
mete a resposta à vacina.

Estado receberá 10
mil doses da vacina

Pfizer para vacinação
contra Covid-19

O Governo do Estado receberá, nos próxi-
mos dias, por parte do Ministério da Saúde, 10
mil doses da vacina Pfizer para dar continuidade
à imunização da população capixaba contra o
novo Coronavírus (Covid-19). A confirmação do
envio foi feita pelo secretário de Estado da Saúde,
Nésio Fernandes, junto ao subsecretário de Esta-
do da Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em
coletiva de imprensa nesta sexta-feira (30).

“Deveremos dedicar, conforme orientação do
Ministério, as vacinas da Pfizer à Capital,Vitória,
que poderá aplicar dentro da população-alvo com
comorbidades, ao longo das próximas semanas”,
explicou o secretário Nésio Fernandes.

Ainda segundo o secretário, o quantitativo
confirmado de 10 mil doses será destinado como
primeiras doses.

De acordo com o subsecretário Luiz Carlos
Reblin, a Secretaria da Saúde (Sesa) está se pre-
parando, com a Rede Estadual de Frio, para o con-
dicionamento desses insumos. “São insumos que
dependem de temperaturas mais baixas e temos
esse tipo de equipamento suficiente para rece-
ber as doses previstas”, informou Reblin.

O subsecretário destacou também que os
profissionais da saúde estadual, junto aos do
município de Vitória, vêm definindo o mecanis-
mo de utilização da vacina.
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Com Alzira Regatieri

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


