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NOVO SISTEMA DE
VIDEOMONITORAMENTO COM
LEITOR DE PLACAS EM ÁGUIA
BRANCA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO
REDAÇÃO ON

Praticamente todas as ruas de
Águia Branca são monitoradas

Tela UHD de 75" auxilia a PM no patrulhamento da cidade

Já está funcionando em
Águia Branca o novo sistema de videomonitoramento
para maior segurança da população.
Mais moderno, contando com câmeras de alta resolução equipadas para leitura e reconhecimento de
placas de motocicletas e carros, o novo sistema também
conta com uma tela UHD de
75", instalada na 3ª CIA do
11° BPM na sede do município, de onde a Polícia Militar
monitora e registra todas as
ações suspeitas ou criminosas na cidade.
A prefeitura aguiabranquense contratou o
novo serviço que possui 60
câmeras que estão distribuídas no centro e bairros Nossa Senhora Aparecida (onde
um homem foi flagrado em
ato de vandalismo na semana passada), Cristo Rei e
João Paulo II.
No próximo mês, também o distrito de Águas Claras será contemplado com o
novo recurso de segurança.

Câmeras flagram atos de vandalismo em Águia Branca
Página 05

Águia Branca, sábado, 26 de março de 2022

2 - O Noticiário

Pessoas com Síndrome de Down
passam a ter isenção de ICMS para
aquisição de veículo novo no Estado
Em meio à semana
do Dia Internacional da
Síndrome de Down, lembrado nessa segunda-feira (21), o Espírito Santo
dá um passo importante
para o acesso aos direitos das pessoas com a
síndrome. A partir de
agora, o responsável pela
pessoa com Down vai ter
isenção no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
para a aquisição de veículo novo, em compras
internas e interestaduais.
A medida foi tomada no decreto Nº 5.109R, de 22 de março de
2022, publicado no Diário Oficial do Estado, nessa quarta-feira (23).
Além das pessoas com

Síndrome de Down, já
eram beneficiadas desta
isenção, pessoas com deficiência física ou mental
e que estejam no espectro autista.
"A ação do Governo
do Estado tem caráter
social e vem trazer acessibilidade a essas pessoas. É um direito já concedido por convênio e
agora fica mais notado a
partir do decreto. Precisamos fazer com que as
pessoas tenham conhecimento sobre o assunto", disse o secretário de
Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.
O valor do veículo
deve ser até R$ 100 mil,
sendo que a isenção incide somente até R$ 70 mil,

sendo o beneficiário responsável por pagar o
imposto sobre o valor
excedido. A condição de
pessoa com Síndrome de
Down deverá ser atestada mediante Laudo de
Avaliação emitido por
médico, no formulário
específico elaborado pela
Secretaria da Fazenda
(Sefaz). Clique aqui para
ter acesso ao modelo.
"O comprador deve
apresentar laudo médico
emitido por médico da
rede pública ou particular que integre o Sistema
Único de Saúde, atestando as condições do comprador, e encaminhar
para as Agências da Receita Estadual, antes do
ato da compra interna ou

interestadual", explicou o
gerente de Atendimento
ao Contribuinte, Augusto
Dibai.
Diagnóstico
A nova medida considera pessoa com Síndrome de Down aquela
diagnosticada com anomalia cromossômica,
classificada na categoria
Q.90, da Classificação Internacional de Doenças.
Atualmente, a pessoa com Síndrome de
Down no Brasil tem acesso a direitos, como reserva de vagas de emprego no setor privado, cotas em concursos públicos, vagas especiais em
estacionamentos, passe
livre no transporte interestadual, entre outros.

FALANDO DE DIREITO

Existe algum Benefício do INSS
para quem nunca contribuiu?
Sim, existe. O INSS possui uma modalidade de benefício chamado BPC – Benefício de Prestação Continuada, que é
previsto na Lei Orgânica de Assistência Social no Brasil (LOAS).
A Lei prevê que os idosos com mais de 65 (sessenta e cinco) anos, e os portadores de necessidades especiais que
comprovem não possuir meios para prover seu próprio sustento, e que não tenham familiares que arquem com suas
despesas, um salário mínimo mensal.
O pedido é analisado de acordo com a realidade de cada caso. Se você acha que se enquadra nos requisitos, o ideal
no momento é o aposentado entrar em contato com um(a) advogado(a) de sua confiança para analisar o seu caso e
retirar suas dúvidas.
Este artigo é meramente informativo, não substituindo a consulta com um(a) advogado(a) de confiança.
Autoria:
Isabelly Malacarne dos Passos – OAB/ES 33.393
Mariana Regatieri – OAB/ES 25.801

Governo do Espírito
Santo divulga 100º
Mapa de Risco Covid-19
O Governo do Estado anunciou, nesta sextafeira (25), o 100º Mapa de Risco Covid-19, que
terá vigência desta segunda-feira (28) até o próximo domingo (03). Não houve alterações em relação a classificação da semana anterior. Duas microrregiões já estão classificadas em Risco Muito
Baixo, totalizando 12 municípios. Outros 66 municípios estão classificados em Risco Baixo.
De acordo com a Portaria da Secretaria da
Saúde (Sesa), serão classificadas em Risco Muito
Baixo as microrregiões que alcançarem 80% da
população adulta com o esquema vacinal primário (segunda dose ou dose única); 90% da população de 12 a 17 anos vacinada com a primeira dose;
e 90% da população idosa apta com a dose de reforço.
A Matriz de Risco de Convivência considera
no eixo de ameaça: 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 potenciais de UTI exclusivos
para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade 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 epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro
de Comando 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 Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.
Confira a classificação de todos os municípios capixabas:
RISCO MUITO BAIXO: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins,
Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
RISCO BAIXO: Alfredo Chaves, Água Doce
do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo,
Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim,
Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra,
Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo
Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis,
Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha,
Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia,
Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto
Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo
do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque
do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana,
Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
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Oficina do “Projeto Artesanato
Competitivo” em Águia Branca
na próxima quarta-feira (30/03)
REDAÇÃO ON

Na próxima quarta-feira (30/03) o município de Águia Branca realizará uma oficina de lançamento do
projeto “Laboratório
Técnico: Artesanato
Competitivo”.
O projeto tem
como objetivo desenvolver ações que possibilitem a melhoria da
qualidade da produção
artesanal do Espírito
Santo, bem como, a am-

pliação dos canais de
comercialização do artesanato, como fatores
condicionantes para a
melhoria da renda dos
artesãos capixabas.
A valorização e o
desenvolvimento do
seguimento do artesanato se apresentam
como pano de fundo
em todas as ações
concebidas no referido
programa. Para tanto,
propõe-se um conjunto de ações que promovam transforma-

O evento acontecerá na Casa Polonesa a partir das 09h30

ções estruturantes no
seguimento com o incentivo e apoio ao trabalho e comercialização dos produtos artesanais, ampliando sua

capacidade de gestão e
suas autonomias, contribuindo para a sustentabilidade do setor
artesanal e consequentemente a melho-

ria no nível de renda e
qualidade de vida do
artesão.
O evento acontecerá no Centro de Cultura Polonesa de Águia
Branca (Casa Polonesa) a partir das 09h30.
PROJETO
ARTESANATO
COMPETITIVO
Trata-se de uma
parceria da Agência de
Desenvolvimento das
Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado

(Aderes) com o Ministério da Economia,
cujo objetivo é aperfeiçoar e promover a
produção do artesanato do Espírito Santo.
O projeto é coordenado pelo gerente de
Artesanato da Aderes,
Juliano Nogueira, em
parceria com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa e Artesanato, do Ministério da
Economia, por meio do
Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO

ANUNCIE
AQUI
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Prefeitura de Águia
Branca inicia projeto de
implantação da LGPD
A Prefeitura de Águia Branca realizou no último dia 15 de março, uma reunião para
apresentação de medidas e instruções para de implantação da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD).
Estiveram presentes, o prefeito municipal, Jailson Quiuqui, secretários municipais, o coordenador do projeto, Joathan Pimenta e, ainda, Aline Kordas Aguilar Guidoni, como apoio técnico.
A administração municipal já adotou algumas medidas para a implantação do sistema, como a nomeação de comissão
da LGPD e a criação da página www.prefeituradeaguiabrnaca.es.gov.br/lgpd, com instruções sobre a aplicabilidade da lei,
entre outras ações.
De acordo com Joathan Pimenta, o objetivo é alertar os servidores sobre o cuidado com a captação e compartilhamento de dados, para que isso não ocorra de forma irregular, assim como buscar soluções para o mapeamento e proteção
dos dados que se encontram armazenados tanto de forma digital como física nos arquivos dos órgãos municipais.
Ele ressalta, ainda, que, além dos dados pessoais como, CPF, nome, apelido, filiação, entre outros, há os “dados sensíveis”, que são informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde (prontuários e exames) ou à vida sexual,
dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Joathan reforça que a cultura da proteção de dados não deve existir só no ambiente da empresa: “Em casa e, também,
em outros lugares devemos estar vigilantes com nossos dados, uma vez que todos nós somos titulares de dados. Portanto,
é fundamental saber qual a necessidade e finalidade de compartilharmos um dado como a data de nascimento, filiação,
endereço, entre outros”.
Aline Kordas Aguilar Guidoni, do apoio técnico destaca: “A prefeitura está realmente preocupada com o tratamento
dos dados que são coletados em seus setores. Todos têm de saber que os dados coletados devem ser recebidos e utilizados
somente com finalidade pública e na conformidade da lei”. (Informações: Assessoria de Comunicação / PMAB)
O QUE É A LGPD
A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) demanda esforços para garantir a proteção e segurança de dados pessoais e
sensíveis quando houver (i) tratamento de dados pessoais no Brasil; (ii) tratamento com objetivo de oferecer ou fornecer
bens e serviços à indivíduos localizados no Brasil ou o tratamento de seus dados e; (iii) coleta de dados pessoais no Brasil.
A LGPD foi criada em 2018 e, desde 2020, é obrigatória em todo o Brasil, tanto no âmbito público quanto privado.

REDAÇÃO ON

DP de São Gabriel da Palha
prende suspeito de abusar
de neta da companheira
A equipe da Delegacia de Polícia (DP)
de São Gabriel da Palha prendeu um homem de 35 anos suspeito de abusar, durante três anos, a neta
da companheira dele,
uma criança que tem
12 anos. Ele foi preso
na cidade de São Gabriel da Palha, durante cumprimento do
mandado de prisão
temporária, na segunda-feira (21).
De acordo com o
titular da DP de São
Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, a
vítima procurou o
Conselho Tutelar para
relatar os abusos, que
aconteciam há cerca
de três anos. De posse dessas informa-

Ele foi preso durante cumprimento
do mandado de prisão temporária
ções, o Conselho Tutelar registrou a ocorrência e a prisão foi efetuada no mesmo dia.
“A vítima era monitorada de perto pelo
suspeito, que efetuava
diversas ligações durante o dia, procurando saber de cada passo
que ela dava, com medo
de que ela denunciasse”, informou o delega-

do Rafael Caliman.
Ao ser interrogado, o indivíduo negou
as acusações. Ele vai
responder por estupro de vulnerável, sendo encaminhado ao
Centro de Detenção
Provisória (CDP) de
São Domingos do
Norte, onde permanece à disposição da
Justiça.

A administração municipal já adotou algumas
medidas para a implantação do sistema

A LGPD foi criada em 2018 e, desde
2020, é obrigatória em todo o Brasil
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Câmeras de
videomonitoramento
flagram atos
de vandalismo
em Águia Branca
REDAÇÃO ON
Uma cena de vandalismo na Praça Elza Pirola Ramos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Águia
Branca, foi gravada por câmeras de monitoramento
da Prefeitura Municipal, por
volta das 21:00 horas de
quinta-feira (17/03).
Nas imagens, um homem, que foi identificado
pela Polícia Militar, arrasta,
chuta e vira um tambor que
serve como lixeira no local.
Também foram reconhecidos os responsáveis por
“rabiscar” os bancos e mesas da praça.
A ação criminosa foi
registrada em um Boletim
de Ocorrência e os procedi-

Suspeito foi reconhecido e responderá pelo ato na Justiça
mentos legais estão em andamento na Policia Civil
para que os danos causados

ao município sejam ressarcidos e as devidas punições
na forma da lei sejam apli-

cadas. (Informações /
Foto: Blog do Markinho
Cruz)

Governo do Estado lança 10 mil
vagas no programa CNH Social 2022
O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), anunciou,
na terça-feira (22), a oferta de 10 mil carteiras de motorista
no programa CNH Social 2022 para todo o Estado. Esta
será a única fase de inscrições no ano e representa um recorde de vagas ofertadas em um ano, desde a criação do
projeto. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até
as 23h59 do dia 1º de abril, exclusivamente no site
www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de o interessado
sair de casa.
Considerando a grande procura dos cidadãos pelo pro-

grama CNH Social nos últimos anos e a importância da Carteira Nacional Habilitação (CNH) para potencializar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, o Governo
do Estado dobrou a oferta de vagas previstas para 2022,
totalizando 30 mil CNHs ofertadas de forma totalmente gratuita desde 2019, quando o programa foi relançado.
Os interessados poderão se inscrever para obter a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro); e,
para aqueles que já são habilitados, a adição da categoria A
ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

Governo publica
edital do concurso
para o cargo de
Auditor do Estado
Foi publicado, na edição desta sextafeira (25), no Diário Oficial do Estado, o
edital de abertura do concurso para o cargo de Auditor do Estado da Secretaria de
Controle e Transparência (Secont). Segundo o cronograma, as inscrições poderão ser realizadas no período de 30 de
março a 14 de abril.
As provas – compostas de questões
objetivas e discursivas – têm data prevista
para o dia 05 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 153, com possibilidade de pedido de isenção em casos específicos previstos no edital. O concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de
Eventos (Cebraspe).
A seleção prevê 12 vagas para profissionais com formação nas áreas de Ciências Contábeis (05 vagas), Engenharia
Civil (04 vagas) e Tecnologia da Informação (03 vagas). Há ainda a previsão de formação de cadastro de reserva com 98 vagas, abrangendo, além destas três formações, profissionais das áreas de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Jurídicas.
O salário inicial, com a reestruturação
da carreira aprovada e sancionada nesta
semana, é de R$ 13,6 mil, podendo chegar a R$ 22,4 mil no final da carreira. Em
cumprimento à Lei Estadual nº 11.094/
2020, o concurso vai reservar três vagas
exclusivas para negros (uma para cada
área: Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação). Além disso, haverá uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, em conformidade
com a Lei Estadual nº 7.050/2002, na especialidade de Ciências Contábeis.
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MUNICIPAL DE VETERANOS:
Três jogos acontecem hoje;
Guarany x Cantareira foi adiado
REDAÇÃO ON

Três jogos da 4ª rodada do Campeonato
Municipal de Veteranos
de Águia Branca acontecerão hoje (26/03).
Pelo Grupo A, o São
João recebe o Massucatti no Estádio Adelino

Rodrigues Alves às
15:00 horas. O jogo entre Guarany e Cantareira que aconteceria no
mesmo local às 17:00
horas foi adiado. O Pinheiro irá folgar.
No Grupo B, o Ebenézer jogará contra o
Rosário em casa. Em

seu campo, o 16 de Abril
recebe o Rosa de Saron.
O Palá folga. As partidas
começam às 15:00 horas.
SITUAÇÃO NA TABELA
No Grupo A, o Cantareira, lidera com 6
pontos. Guarany e Pinheiro têm 4 pontos

cada. O Massucatti tem
3 e o São João ainda não
pontuou.
O Palá lidera no
Grupo B com 9 pontos
e já está classificado
para a semifinal. O Rosa
de Saron tem 6 pontos.
Rosário e 16 de Abril
ainda não pontuaram.

São João e Massucatti jogam hoje no
Estádio Adelino Rodrigues Alves

II Copa Campestre Fut7 está
movimentando São Domingos do Norte
REDAÇÃO ON
Teve início na última sexta-feira (18/03)
no São Domingos Campestre Clube em São
Domingos do Norte, a II
Copa Campestre Fut7.
Oito equipes divididas em 2 grupos estão participando: No
GA estão: Arviva,
União, Santa Helena e
CTN. O GB está formado com as equipes:
Campestre SDN, Seleção do Juju, AABB e
Abacaxi. As duas melhores classificadas de
cada grupo avançam à
semifinal.
Os jogos da segunda rodada aconteceram
na noite de ontem. Porém não temos os resultados, pois esta edição
foi fechada antes do início das partidas.
A final está prevista para acontecer no
próximo dia 22 de
abril.

CAPIXABÃO 2022

Real Noroeste enfrenta
o Estrela no Sumaré
REDAÇÃO ON

Jogos estão acontecendo às sextas-feiras no
São Domingos Campestre Clube

Time do São Domingos Campestre Clube

RESULTADOS DA 1ª RODADA
Campestre SDN 1 X 4 Seleção do Juju
Arviva 6 X 3 União
CTN 6 X 1 Santa Helena
AABB 4 X 8 Abacaxi

No domingo passado
(20) o Real Noroeste foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo
Nova Venécia. O resultado
garantiu ao Leão do Norte a
primeira colocação geral da
competição com 20 pontos
com uma rodada de antecedência, não podendo mais ser
alcançado pelos adversários.
O time de Águia Branca, mesmo perdendo se manteve na 2ª colocação com 14
pontos, seguido pelo Serra
(13 pontos) e Estrela, Vitó-

O Real Noroeste
perdeu por 1 a 0
pelo Nova Venécia
(Foto: Samuel Gomes)
ria-ES e Rio Branco-ES, todos com 12 pontos. Vilavelhense tem 11 pontos e a
Desportiva, com 8 pontos.
Rio Branco-VN e CTE/Co-

latina já estão rebaixados.
A 9ª e última rodada vai
definir os confrontos das
quartas de final, onde os 4
primeiros colocados enfrentam os quatro últimos e com
o direito de fazer o segundo
jogo do mama-mata em
casa.
Os “merengues” precisam vencer hoje (26) o Estrela do Norte que também
vai em busca da vitória para
ficar entre os primeiros. A
partida acontece às 16:00
horas no Estádio Sumaré.
A expectativa é de um
grande jogo.

Nova Venécia recebe o Rio Branco
REDAÇÃO ON
Com a vitória por 1
a 0 sobre o Real Noroeste no domingo passado (20), o Nova Venécia
chegou a 20 pontos e
garantiu a primeira colocação geral do Capixabão 2022 com uma rodada de antecedência.
Com a definição de Rio
Branco-VN e CTE/Colatina rebaixados e a Desportiva classificada em
8º lugar, o Leão do Norte já sabe que a Tiva
será seu adversário nas

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Real Noroeste, o
Nova Venécia garantiu a primeira colocação geral
do Campeonato Capixaba (Foto: Samuel Gomes)
quartas de final. Antes,
porém, pela 9ª e última
rodada a equipe ainda
precisa enfrentar o Rio
Branco-ES que está na 6ª

colocação com 12 pontos. A partida acontece
neste sábado (26) às 16
horas no Estádio Zenor
Pedrosa Rocha.
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Sesa promove
live sobre a
importância
da quarta dose
da vacina
Covid em idosos
Em mais um projeto desenvolvido com objetivo de oferecer à população capixaba ainda mais conhecimento a respeito das decisões que embasam o
enfrentamento à pandemia da
Covid-19, em especial, à imunização contra a doença, a Secretaria da Saúde (Sesa) realizou, nesta quinta-feira (24), a live sobre
a importância da quarta dose na
população com 60 anos ou mais.
A transmissão ao vivo,
que aconteceu no canal da Sesa
no Youtube, contou com a participação do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz
Carlos Reblin, como mediador, e
com a apresentação dos médicos infectologistas Lauro Pinto
e Alexandre Naime; da médica e
pesquisadora do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), Valéria Valim; e da
pós-doutora em epidemiologia
Ethel Maciel.
“A nossa intenção é poder produzir este espaço de
apresentação da ciência semanalmente, para que possamos
discutir temas relevantes e de
grande importância à saúde pública do nosso Estado. Os dados
mostram que a Covid-19 é uma
doença que tem uma questão
bastante acentuada com a população idosa e sabemos que é
uma população que tem uma
alta aceitação à vacina”, destacou Reblin durante a abertura
das apresentações.
O Espírito Santo é um dos
estados brasileiros que já iniciou
a aplicação da quarta dose (segunda dose de reforço), em sua
população com 60 anos ou mais,
na última segunda-feira (21).
Concomitante a esse novo
processo, o Estado também poderá ajudar a subsidiar decisões
de autoridades sanitárias no enfrentamento à Covid-19, por
meio das respostas trazidas pelo
estudo “Reforça Mais”, que é uma
iniciativa do Centro de Pesquisa
Clínica do Hospital Universitário
Cassiano Antônio Moraes, da
Universidade Federal do Espírito
Santo e da Rede Ebserh (HucamUfes/Ebserh), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), com o apoio do Ministério

da Saúde (MS), da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica.
“É um momento importante. Brigamos muito para que
essas doses fossem administradas e incorporadas. Sabemos
que na ciência não temos nada
pronto, quando falamos de uma
doença nova, aprendemos no
processo. À medida que os estudos vão sendo feitos, temos condições de dizer onde a ciência
tem evidencia e onde tem dúvidas, e a dose de reforço e o estudo
coordenado pela professora Valeria, do qual fazemos parte, vai
propiciar com que tenhamos
mais dados e informações para
que o Brasil possa ampliar a
dose de reforço aos idosos”, ressaltou Ethel Maciel.
Trazendo explicações e
exemplos de países e cidades que
já iniciaram a quarta dose, o infectologista, Alexandre Naime, informou que os primeiros resultados de avaliação dessa estratégia foram publicados por Israel.
“E os dados mostraram que a
aplicação da D4 diminuiu a necessidade de internação e óbitos
nessa população acima de 60
anos durante a circulação da
Ômicron em seu País. A quarta
dose vem como uma estratégia
de saúde pública”.
Já o infectologista Lauro
Pinto esclareceu, de forma bem
didática, a relação entre o processo de envelhecimento das
pessoas e a vacinação.
“A nossa imunidade envelhece, às vezes mais que as rugas da face. Passamos a produzir menos anticorpos. O idoso é
mais suscetível à Covid-19 e
quando mais precisa da vacina,
ela é mais frágil, devido ao nosso
envelhecimento. E isso não acontece só com a vacina da Covid19, mas com outras também”,
disse.
E explicou o porquê de
isso acontecer. “E como fazer
para proteger os idosos, com o
envelhecimento da resposta
imune? No caso específico da
Covid-19, a alternativa que o
mundo tem adotado é encurtar o
intervalo de reforço. É o momento adequado de proteger nossos

idosos para o que vem por aí, e
uma alternativa de dar mais segurança. A pandemia não acabou,
ainda temos muita gente que não
se vacinou. A vacina é segura e
salva vidas. Todas as estatísticas brasileiras, europeias e americanas mostraram que as pessoas vacinadas hospitalizam
menos, morrem menos. E com
apoio da Sesa, além de fazermos
a quarta dose maciçamente, estaremos produzindo ciência de
boa qualidade”.
Para aqueles que não puderam assistir a transmissão
“Vacinação contra a COVID-19:
4ª Dose para os idosos no ES”
pode ser acompanhada no canal
da Sesa, por meio deste link https://www.youtube.com/
watch?v=qUwI3bgWMmQ
Estudo Reforça Mais
Corroborando com os
pontos apresentados pelos convidados da live, a professora Valéria Valim, que coordena o estudo “Reforça Mais”, informou que
a decisão de vacinação da quarta
dose no Espírito Santo foi uma
decisão de saúde pública, ao apresentar as hipóteses e objetivos
do estudo.
“E é em função dessa decisão que estamos realizando
o estudo para avaliar a efetividade, segurança e a capacidade
da vacina de induzir proteínas
e células que conferem proteção dos indivíduos que receberem estas doses”, disse.
E complementou: “A queda de anticorpos já acontece
em todas as faixas etárias, mas
é mais precoce em imunossuprimidos e nos idosos. A dose
de reforço é uma estratégia de
estímulo para um sistema
imunológico que já tem alguma memória e pode ter capacidade de resposta até muito
maior que teve a imunização
primária, além de ser uma estratégia importante para otimizar a capacidade de resposta do
sistema imunológico. Com as
hipóteses que trazemos neste
estudo serão importantes de
serem medidas, pois podem
interferir na estratégia de decisão das autoridades sanitárias
em relação ao esquema primário nos idosos”.

PM e PC prendem militar reformado
que produzia notas falsas de
dinheiro e falsificava documentos
públicos em Barra de São Francisco
Um policial militar
reformado de 49 anos
foi preso durante operação realizada pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco, em
conjunto com a Polícia
Militar do Espírito Santo (PMES), no bairro
Centro, em Barra de São
Francisco, na manhã de
terça-feira (22).
As investigações
apontam que o militar
era responsável por
p rodu z i r, i m p r i m i r e
vender notas falsas de
dinheiro na região, além
de falsificar documentos
públicos.
As diligências foram
realizadas, após diversos
comerciantes locais começarem a registar o boletim de ocorrência na
Delegacia, informando
que estavam recebendo
notas falsas de dinheiro. A
partir daí, foi instaurado
um Inquérito Policial
(IP), que conseguiu identificar a pessoa que estava produzindo-as.
“Após identificar o
suspeito, representamos
pelo mandado de busca e
apreensão, que foi expedido pelo Poder Judiciário, e deflagramos a operação com a Polícia Militar. No local, além de localizarmos papel moeda
e as notas falsas que ainda não tinham sido cortadas, encontramos três
revólveres sem registro,
muitas munições e diver-

As diligências foram realizadas, após
diversos comerciantes locais começarem a
registar o boletim de ocorrência na Delegacia
sos produtos de furto e
roubo”, disse o titular da
Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini.
Durante a operação,
foram apreendidos um
computador e a impressora que era utilizada para a
fabricação das notas falsas,
além de várias carteiras de
identidade falsas com a foto
do militar e de outras pessoas. As investigações
apontam que o suspeito fabricava as cédulas de dinheiro e as vendiam para
moradores da região por
um valor menor que, geralmente, eram utilizadas
para comprar produtos em
bares e festas.
O capitão Prates,
chefe da Comunicação Social do 11° Batalhão, enfatizou que a Polícia Militar
não compactua com qual-

quer ação criminosa de
qualquer servidor que
esteja nos quadros da
corporação. “Toda e qualquer infração será rigorosamente apurada e
exemplarmente punida,
caso comprovada a autoria e a materialidade,
mediante o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório”, ressaltou o capitão.
O suspeito foi autuado em flagrante pelos
crimes de posse ilegal de
arma de fogo e falsificação de documento público, sendo encaminhado,
posteriormente, ao Sistema Prisional. Foi instaurado um Inquérito
Policial para apurar a
questão da receptação. Já
o inquérito sobre as cédulas será encaminhado
à Polícia Federal.
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