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Inscrições abertas para o
Projeto Viver + em Águia Branca
tências farmacêutica.
Os interessados deverão se dirigir à Secretaria
Municipal de Saúde para se
inscrever com a assistente
social Agraciene de Alcântara às segundas e terças-feiras das 07:00h às 16:00 horas com os seguintes documentos: Identidade, CPF,
Cartão do SUS e comprovante de residência. (Informações: Assessoria de Comunicação PMAB)

Banestes
anuncia novas
condições
especiais para
financiamentos
Começam aulas on-line para curso
imobiliários
preparatório do Pré-Enem Digital
REDAÇÃO ON

Estão abertas em
Águia Branca as inscrições
para o Projeto Viver + que
tem o objetivo de proporcionar à população idosa (acima de 60 anos de idade)
mais qualidade de vida, oferecendo atividade física, hidroginástica e atendimentos especializados com médicos, psicólogo, assistente
social, nutricionista e assis-

Na segunda-feira
(11), mais de 3.600 alunos começaram as aulas
on-line do Pré-Enem Digital. Participam todos os
polos dos 78 municípios
capixabas até 4 de novembro, de acordo com
o calendário de aulas do

curso preparatório que
atende alunos da Rede
Estadual matriculados na
3ª série do Ensino Médio
regular; na 3ª série dos
cursos Ensino Médio integrado à Educação Profissional; ou nas 2ª e 3ª
etapas da Educação de

Projeto Viver + oferece atividade física e
atendimentos especializados (Imagem Ilustrativa)

Jovens e Adultos (EJA).
As aulas seguem um
cronograma com três
aulas on-line na semana,
nos três turnos, sendo
que o conteúdo também
fica gravado para os alunos acessarem, posteriormente. Além disso, os

estudantes também contam com envio de vídeoaulas, que já foram
gravadas no passado. Ao
longo do ano também serão realizados quatro
aulões presenciais com
datas ainda a serem
agendadas.

FALANDO DE DIREITO
Quem tem somente a escritura pública de
compra e venda é considerado dono do imóvel?
Essa dúvida é comum em nossa região já que grande parte dos imóveis não possuem registro.
O comprador que detém a escritura - que deve ser celebrada em um Tabelionato de Notas - tem apenas, na prática,
o reconhecimento de posse do imóvel, não sendo considerado ainda o dono do bem, o que só acontece com a realização
do registro.
De posse da escritura ele se dirige ao Cartório de Registro de Imóveis para incluir a informação da manifestação de
vontade da compra e venda na matrícula, um cadastro que reúne dados importantes sobre a localização e descrição do
bem, o conteúdo da escritura, a transferência de titularidade dele, dívidas vinculadas ao imóvel e benfeitorias.
Por isso a frase: “Só é dono quem registra”.
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

O Banestes permanece na liderança da oferta das
melhores condições de crédito imobiliário do Espírito
Santo. E, nesta semana, o banco estadual anuncia uma
nova condição especial: taxa de financiamento fixa de
7,99% ao ano + taxa referencial (TR). A condição promocional será exclusiva para os negócios firmados durante o evento Salão do Imóvel 2022, promovido pela
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do
Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), que ocorre de
29 de abril até 08 de maio.
Os clientes podem financiar até 90% do valor
do imóvel, com até 35 anos para pagar. Outra boa
notícia é que os valores gastos com o Imposto sobre
a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e com o Registro do Imóvel podem ser financiados juntamente
com o crédito imobiliário, respeitando o limite de 5%
do montante total. A linha de crédito permite ainda a
utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiamento de unidades de até
R$ 1,5 milhão. A contratação estará sujeita às análises de crédito e de cadastro.
A estratégia de impulsionamento das operações
de crédito imobiliário pelo Banestes teve início em
novembro de 2020, quando o banco anunciou várias
vantagens, como uma das melhores taxas do mercado, parcelamento em até 420 meses e ainda maior
celeridade na liberação do financiamento, o que tem
atraído um grande número de novos clientes. Somente
em janeiro deste ano, o Banestes contratou 225%
acima do volume de negócios firmados em 2021.
Vale destacar que a carteira de crédito imobiliário do Banestes já havia registrado um importante marco em 2021, quando fechou o ano
com 165% de crescimento, uma evolução expressiva em relação ao mercado, que registrou evolução de 46% no período.

Os clientes podem financiar até 90% do valor
do imóvel, com até 35 anos para pagar
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Escola Estadual Ana Maria
Carletti Quiuqui promove
“Dia D + Tecnologia”
REDAÇÃO ON
A Secretaria da Educação (Sedu) elaborou
uma agenda de ações,
com o objetivo de fomentar a cultura digital
nas escolas, e uma delas
é o “Dia D + Tecnologia”.
Neste dia, as unidades de
ensino devem apresentar em todos os turnos
as ações, atividades e
projetos pedagógicos,
envolvendo tecnologia já

Alunos da EEEFM Professora Ana Mª Carletti
Quiuqui durante o Dia D + Tecnologia
desenvolvidas ou em andamento, bem como outras ações relacionadas

ao tema. O período para
realização dessas atividades teve início no dia

O diretor da Unidade de Ensino Vinícius
Corteletti conduziu o Dia D + Tecnologia
04 de abril, e seguiu até
a quinta-feira passada
(14).

Em Águia Branca a
EEEFM Professora Ana
Maria Carletti Quiuqui

realizou a ação na última
quarta-feira (13) e o
tema abordado foi relativo ao bullying, violência, ansiedade e depressão e preconceito étnico-racial.
Os alunos, orientados pelos professores, produziram materiais diversos, como
vídeos, imagens e propaganda publ icitária
abordando os assuntos com excelente conteúdo educativo.

GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO
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PM realiza apreensões
em São Gabriel da Palha
Policiais militares da
2ª Companhia do 2º Batalhão realizaram a apreensão
de armas e drogas durante a
última semana em São Gabriel da Palha.
Em uma ocorrência,
na noite de sexta-feira (08),
militares da Força Tática foram acionados pelo CCO
(Centro de Comando de Operações) a prosseguirem a
Rua 7 de Setembro, Boa Vista, pois havia denúncias de
indivíduos em posse de
arma de fogo em um beco do
bairro. Ao chegarem no local realizaram um cerco e
um dos indivíduos correu
com a arma para dentro de
um córrego. Outros dois indivíduos foram abordados
na chegada.
Ao realizarem as buscas, um menor foragido foi
abordado. No trajeto da fuga
foi apreendida uma submetralhadora caseira calibre

Operação integrada
resulta em apreensão
de armas e munições
no Norte do ES

Um menor foragido foi abordado
22 com cinco munições do
mesmo calibre, além de dinheiro em espécie. Os abordados foram conduzidos
para a delegacia de Nova Venécia sem lesões e entregues à autoridade policial.
Em outra ação, durante o cumprimento de mandado de Busca e Apreensão
na quinta-feira (07), os mi-

litares seguiram ao bairro
Asa Branca, onde realizaram cerco em uma residência. Com um dos indivíduos abordados foi encontrado um revólver calibre
38 com seis munições. Um
menor, na tentativa de fuga
dispensou uma metralhadora de fabricação caseira
calibre 9mm e municiada

com 19 munições.
O restante do material foi apreendido dentro da
residência, onde também
foram encontrados outros
três indivíduos. Todo o material, juntamente com os
indivíduos foram levados
até a Delegacia em Nova
Venécia e entregues à autoridade policial.

Na manhã de quartafeira (13), policiais militares
do 2º Batalhão e policiais civis da 17ª Delegacia Regional desencadearam uma
operação integrada nos municípios de Nova Venécia,
Vila Pavão e Boa Esperança.
Durante a operação
foram cumpridos mandados
de busca e apreensão, sendo detidas duas pessoas com
mandados de prisão em

aberto no município de
Nova Venécia.
Já no Distrito de São
Gonçalo, zona rural de Vila
Pavão, foram localizadas
em uma residência seis
armas de fogo e muita munição, sendo o proprietário das armas e os demais
detidos conduzidos juntamente com o material
apreendido para a delegacia de Nova Venécia.

Policiais Civis de Jaguaré e Vila
Valério prendem suspeito de receptação
Durante operação
realizada, na quinta-feira (07), policiais civis
das Delegacias de Polícia
de Jaguaré e Vila Valério
prenderam um senhor
de 72 anos pelo crime
de receptação, no Centro de Jaguaré. A ação
foi realizada em cumprimento ao mandado de
busca e apreensão domiciliar em um Ferro
Velho, também no centro da cidade.
Segundo a titular da
DP de Jaguaré, delegada
Gabriella Zaché, a operação foi realizada a fim
de localizar objetos produtos de furto e roubo,
além de armas e munições que estariam sendo revendidas.
No local foram encontrados:
• Uma espingarda
calibre 16; uma garrucha calibre 32; uma espingarda Rossi calibre
.22; um rifle CBC calibre
.22R; um gerador Vulcan
VG 950-2, com valor de
mercado
de
R$
2.370,00;
• Um motosserra

A operação foi realizada a fim de
localizar objetos produtos de furto e roubo
marca HUSQVARNA,
com valor de mercado
de R$ 2.500,00; duas
munições recarregadas
calibre .45ACP; oito munições recarregadas calibre 16;
• 10 munições CBC
calibre 16; uma munição recarregada calibre
20; sete munições CBC
calibre 20; uma munição picotada calibre 28;
duas munições recarregada calibre 32; uma
munição recarregada
calibre 36; nove muni-

ções CBC calibre .22LR
de festim;
• 980 munições deflagradas de calibre
.22LR; 12 munições CBC
calibre .22LR; três munições picotadas calibre
32S&W; uma munição
recarregada calibre .38
Special; duas munições
picotadas calibre .38
Special;quatro munições calibre .380APC;
uma munição picotada
.44-40 Wincgester; duas
munições CBC calibre
12; 88 capsulas deflagra-

das de diversos calibres;
18 recipientes com insumos para recarga de
munição;
• Nove objetos utilizados para recarga de
munição; um cabo de
revolver tipo marfim;
três baleiros para transporte de munição; duas
caixas vazias de munição .22LR; 15 apitos
para caça; um cano de
espingarda de fabricação industrial; uma sacola com esferas de
chumbo marca “cumbos perdiz”;
• Duas caixas vazias de espoletas para recarga de munição n. 209
e um motor de motocicleta
nº.
JC30E12157953 com
restrição de furto e roubo.
O suspeito foi autuado em flagrante por
posse ilegal de arma de
fogo e porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, além de receptação.
Ele foi conduzido ao
Centro de Detenção Provisória (CDP) de São
Mateus.

Durante a operação foram cumpridos mandados de
busca e apreensão, sendo detidas duas pessoas

Dólar tem primeira
alta após três quedas
e fecha a R$ 4,68
Numa sessão marcada pela estabilidade no mercado
global, o dólar fechou na quarta-feira (13) com pequena valorização após oscilar ao longo do dia. A bolsa de valores
(B3) teve o primeiro ganho após três quedas consecutivas.
O dólar comercial encerrou esta quarta-feira vendido a
R$ 4,689, com alta de 0,26%. A cotação iniciou o dia em
baixa, caindo para R$ 4,65 no início das negociações, mas
depois passou a alternar altas e recuos ao longo da sessão.
Na máxima do dia, por volta das 10h45, chegou a R$ 4,70.
Essa foi a primeira alta após três quedas seguidas. Com
o desempenho de hoje, a moeda norte-americana acumula
queda de 1,52% em abril. Em 2022, a divisa recua 15,91%.
Em todo o planeta, o dólar operou com relativa estabilidade,
esperando a reunião de amanhã (14) do Banco Central Europeu para definir os juros na zona do euro.
Bolsa
O mercado de ações teve um dia de recuperação. O
índice Ibovespa, da B3, fechou aos 111.782 pontos, com
alta de 0,55%. Essa foi a primeira subida no indicador após
três sessões de queda.
A bolsa brasileira seguiu as bolsas norte-americanas,
que fecharam em alta após vários dias de baixa. No fator
interno, contribuíram para a recuperação do Ibovespa a alta
nas ações da Petrobras, cujo Conselho de Administração se
reuniu hoje para definir o novo presidente da estatal, e o crescimento nas vendas do comércio em fevereiro, o que impulsionou as ações de empresas varejistas. (Agência Brasil)
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Prefeitura realiza audiência
pública para elaboração da LDO
REDAÇÃO ON
A Prefeitura de
Águia Branca irá realizar na próxima 4ª feira
(20/04) uma audiência
pública com o objetivo
de elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para o Exercício
de 2023.
O evento acontecerá no plenário da Câmara de Vereadores com
início às 09:00 horas.
De acordo com o
prefeito Jailson Quiuqui
(Cidadania), o encontro
será uma oportunidade
para a população indicar ações a serem desenvolvidas no município aguiabranquense
nos próximos anos que
devem ser prioridade
pela administração municipal. (Informações:
Assessoria de Comunicação PMAB)

Estado disponibiliza vacina contra
meningite C para adolescentes de
13 a 19 anos ainda não imunizados

Audiência pública para elaboração da
LDO será na Câmara Municipal

Jailson Quiuqui disse que a audiência pública
será uma boa oportunidade para discutir
ações a serem desenvolvidas em Águia Branca

ONU: trégua humanitária da Ucrânia
não parece possível no momento
Um cessar-fogo humanitário na Ucrânia não
parece possível no momento, disse o secretáriogeral da Organização das
Nações Unidas (ONU),
António Guterres, na
quarta-feira (13).
Desde o início de
abril, o chefe de auxílio humanitário da ONU, Martin Griffiths, visitou a Rússia e a Ucrânia para ver se
uma trégua humanitária
poderia ser estabelecida.

“No presente momento, um cessar-fogo global na
Ucrânia não parece possível”, disse Guterres a jornalistas.
Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de
fevereiro, milhares de pessoas foram mortas e a ONU
diz que cerca de 11 milhões
de ucranianos - mais de um
quarto da população - deixaram suas casas. Mais de
4 milhões de pessoas deixaram o país.

“Há muitas coisas
que podem ser feitas para
garantir a saída de civis”,
disse Guterres.
O secretário-geral
disse que a ONU fez propostas à Rússia para “juntar os lados e tentar administrar” acesso humanitário, acordos locais de cessar-fogo e a saída de civis. Ele disse que a ONU
está esperando uma resposta da Rússia. (Agência
Brasil)

Em Nota Técnica encaminhada aos
78 municípios capixabas, a Secretaria
da Saúde (Sesa) passou a disponibilizar
a imunização contra
a meningite C aos
adolescentes de 13 a
19 anos ainda não
vacinados. A ação
tem início, nesta segunda-feira (11), e
acontecerá de forma
temporária até o
próximo d ia 30 de
junho. A medida visa
à melhoria na cobertura vacinal e também à proteção da
população capixaba,
uma vez que se trata
de um dos públicos
responsáveis pe la
manutenção
da
transmissão da doença.
Esta é uma ação
que conta com apoio
das três esferas gestoras do Sistema
Único de Saúde: o
Ministério da Saúde,
a Sesa e as Secretarias Municipais de
Saúde.
De acordo com a
coordenadora do
Programa Estadual
de Imunizações e

Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, a
imunização será feita
com a vacina Meningocócica C conjugada
durante a rotina das
salas de vacinação,
podendo ser administrada na mesma ocasião ou com qualquer
intervalo de outras
vacinas.
“Os adolescentes
deverão comparecer
aos serviços de saúde
municipais, mas também orientamos os
municípios a realizarem ações extramuros. A vacinação deverá acontecer de
acordo com a situação encontrada, pois
receberão a dose
aqueles adolescentes
que ainda não foram
vacinados” , informou
Danielle Grillo.
Em 2022, até a últ ima segunda-feira
(04), o Estado já havia
confirmado nove casos de doença meningocócica, com quatro
óbitos registrados,
apresentando uma letalidade de 44,4%. Em
2021 foram quatro
casos e três óbitos, e

em 2020, cinco casos e três óbitos.
A coordenadora
ressalta também que,
junto com a Nota
Técnica foi solicitado aos municípios o
reforço quanto ao
alcance da cobertura
vacinal da meningocócica C em crianças e com a vacina
ACWY (Conjugada)
em adolescentes de
11 e 12 anos de idade.
“É um momento
muito importante
para podermos imunizar as nossas crianças e adolescentes
contra a meningite,
que é uma doença
grave e que pode levar a óbito, mas que
tem na vacina melhor forma de prevenção”, reforçou a
coordenadora.
Quem pode receber
- Adolescente de
13 a 19 anos nunca
vacinado com meningo C ou ACWY;
- Adolescente de
13 a 19 anos vacinado com meningo C
ou ACWY quando
estava abaixo de 11
anos de idade.
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CAPIXABÃO 2022

Finalistas serão conhecidos
na próxima quarta-feira (20)
REDAÇÃO ON

Os finalistas do
Campeonato Capixaba
2022 serão conhecidos
na próxima quarta-feira (20/04).
O Nova Venécia
vai receber o VitóriaES às 15:00 horas no
Estádio Zenor Pedrosa
Rocha. O jogo de “ida”
aconteceu na última
quarta-feira (13) no
Salvador Costa, Capital

e o resultado foi 2 a 1
para o Nova Venécia
que está a um empate
da final.
O outro jogo da
semi é entre Serra e
Real Noroeste que
acontecerá no Estádio
Robertão às 19:00 horas. Não temos o resultado da primeira partida que aconteceu em
Águia Branca na última quinta-feira (14),
pois esta edição foi fe-

REDAÇÃO ON

O Nova Venécia eliminou a Jogo entre Serra e Real Noroeste
Desportiva nas quartas de final
será no Estádio Robertão
chada antes do início do
jogo, devido ao feriado
de Sexta-Feira Santa.

Nas quartas de final o Nova Venécia eliminou a Desportiva

Ferroviária e o VitóriaES derrotou o Estrela
do Norte. Já o Real No-

roeste despachou o Rio
Branco-ES, e Serra venceu o Vilavelhense.

MUNICIPAL DE VETERANOS: Jogos
de hoje (16) definem finalistas
REDAÇÃO ON
Os jogos da “volta” da
semifinal do Campeonato
Municipal de Veteranos de
Águia Branca acontecem
na tarde de hoje (16), quando serão conhecidos os finalistas da competição.
O Cantareira recebe o
Palá e precisa vencer por
2 gols de diferença para
chegar a final. Se vencer
por 1 gol, a decisão será nos

pênaltis. O Palá que venceu por 1 a 0 na “ida” pode
empatar.
O Rosa de Saron será
anfitrião do Massucatti na
outra partida da semifinal
e também precisa vencer
por 2 gols para chegar à decisão. Na primeira partida
o Massucatti venceu por 1
a 0 e pode empatar que
chega na final.
As duas partidas começam às 15:00 horas.

Cantareira e Palá se enfrentam hoje (16) às 15:00 horas

Governo realiza entrega de materiais esportivos
do Campeões de Futuro em Nova Venécia
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes
e Lazer, realizou, na manhã desta quarta-feira (13), a entrega
de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro, em
Nova Venécia. O evento contou com a presença do secretário
de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, do prefeito municipal, André Fagundes, da secretária municipal de Esportes,
Mayara Eller, de vereadores e várias outras autoridades locais,
membros da comunidade esportiva e de alunos do projeto.
O Campeões de Futuro oferece esporte gratuito para
crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17
anos, em todos os 78 municípios do Estado. Nova Venécia
conta com um núcleo, na modalidade de futsal, com a previsão de contemplar cerca de 500 alunos.
“Iniciamos mais uma série de entregas do projeto
Campeões de Futuro aqui em Nova Venécia. Desde o início
do ano, já realizamos entregas como esta em outros 23
municípios. É uma enorme satisfação participar deste tipo
de evento, pois é muito gratificante ver a felicidade das
crianças ao receberem esses materiais de primeira qua-

lidade. Tudo isso é fruto do enorme investimento que o nosso governador Renato Casagrande vem fazendo em nosso
esporte. O maior investimento esportivo da história do nosso Estado”, destacou o secretário Júnior Abreu.
O prefeito de Nova Venécia, André Fagundes, também
comentou sobre a importância do projeto. "Há crianças que
precisam do esporte para seguir no caminho correto, pois
carecem de uma base familiar. Essa é a importância do projeto. Por isso, parabenizo os pais que estão colocando os filhos no Campeões de Futuro. Estamos realizando diversas
parcerias com o Governo do Estado, em todas as áreas. Por
isso, deixo meu abraço para o governador Renato Casagrande por estar nos destinando esses materiais. Estamos, juntos, trabalhando para melhorar a qualidade das políticas
públicas desenvolvidas", disse o prefeito de Nova Venécia.
Próximas entregas
A Sesport fará novas entregas de materiais esportivos
nesta quinta-feira (14), nos municípios de Barra de São Francisco, às 10h, na Câmara Municipal, e de Vila Pavão, às 14h, no

auditório da Praça do Colono.
Campeões de Futuro
O projeto Campeões de Futuro oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios do Estado. O
objetivo é dar oportunidade aos alunos para a prática esportiva, promovendo a cultura do esporte aliada à educação
e, com isso, possibilitar o desenvolvimento integral, como a
formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.
Os núcleos do Campeões de Futuro podem contar com
até 100 alunos nas modalidades individuais ou até 200 alunos nas modalidades coletivas. No local, eles aprendem as
mais diversas modalidades, como atletismo, badminton,
basquete adaptado, basquete, beach handebol, bodyboard,
boxe, capoeira, futebol 7, futebol de areia, futebol de campo, futsal, futevôlei, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, judô,
karatê, kickboxing, wrestling (luta olímpica), natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.
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Sesa autoriza implantação
do serviço de telemedicina
pelo SUS no Espírito Santo
A Secretaria da Saúde
(Sesa) publicou no Diário Oficial do Estado, na sexta-feira
(08), a Portaria nº 062-R, que
institui o Grupo de Trabalho
para revisão do Programa
Tratamento Fora de Domicílio no Espírito Santo – o serviço de telemedicina.
A medida permite que os
serviços de saúde utilizem plataformas tecnológicas próprias ou disponibilizadas pela
Sesa para realização das videochamadas, conforme descrito na publicação do ato.
Neste primeiro momento será posto em prática uma
das modalidades da telemedicina: a teleinterconsulta. Esse
tipo de atendimento consiste
em unir na tela profissionais
de especialidades ou formações diferentes, para debater
a situação do paciente – com
a presença dele ou não - e melhorar a tomada de decisão em
cada caso.
Em relação ao formato
de despachos de receita médica, pedido de exames, lau-

dos e atestados médicos, o
subsecretário de Estado da
Atenção à Saúde, José Maria
Justo, explica como funcionará o Programa. “O médico
presente na videochamada
acompanhando o paciente
poderá solicitar, uma vez que
está autorizado o uso da ferramenta de prescrição eletrônica disponível pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM),
função muito utilizada e disseminada no meio médico”.
O subsecretário acrescenta que atualmente há uma
função utilizada pelos médicos no sistema virtual da Sesa
onde é possível solicitar e autorizar exames – inclusive
pelo próprio médico, caso
seja o especialista em questão. Em relação às receitas
médicas, o ato publicado também contempla a autorização
para utilização da receita médica eletrônica. “A médica ou
médico, uma vez cadastrados
no site do CFM, podem prescrever utilizando a receita
médica eletrônica, a Portaria
autoriza que todos os servi-

ços adotem medidas necessárias para receberem essas
receitas eletrônicas no seu
serviço”, completa.
Neste início da prestação de serviço, a oferta de
consultas será obrigatoriamente com foco ambulatorial, vinculado à autorregulação
formativa.
Dados seguros
A Sesa reforça que o
uso da telemedicina respeitará os princípios da Bioética,
segurança digital definida pela
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), do bem-estar,
da justiça, da ética profissional, da autonomia do profissional de saúde, paciente ou
responsável.
Todas as informações
constam no sistema integrado do SUS para acesso das
áreas competentes nos municípios. Neste início da
prestação de serviço, a oferta de consultas será obrigatoriamente com foco ambulatorial. Esse processo está
vinculado à autorregulação
formativa.

Municípios do noroeste
do Estado fazem alerta para
os perigos da obesidade
Com a finalidade de
conscientizar a população
a respeito dos perigos da
obesidade, os municípios
de Linhares, Sooretama e
Águia Branca, na região
noroeste do Espírito Santo, realizaram, nessa quinta-feira (07), ações em saúde promovidas pelas secretarias municipais com o
apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). As
ações aconteceram em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, lembrado no
dia 07 de abril.
Os moradores de Linhares e Sooretama fizeram
avaliação nutricional para
diagnóstico de sobrepeso e

obesidade, cálculo de Índice de Massa Corporal
(IMC), medição de glicemia
e atendimento médico.
Já os moradores de
Águia Branca puderam fazer
ainda teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C, e foram
vacinados contra a Covid-19
e Influenza. As ações aconteceram nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios.
Para a enfermeira da
Superintendência Regional
de Saúde de Colatina, Cristiara Amite, é importante
conscientizar as pessoas
quanto à alimentação saudável, equilíbrio do peso, a frequência regular de consultas
médicas, pois o peso inade-

quado pode levar a alguns
tipos de doenças. “Essas
mobilizações garantem aos
usuários o acesso ao serviço de saúde e faz com
que a população tenha informação e conhecimento
sobre os perigos da obesidade e sobrepeso”, explicou a enfermeira.
Ainda segundo a profissional, a obesidade, se
não for tratada, pode desenvolver diversos problemas no organismo que podem levar a complicações
no sistema respiratório,
doenças cardiovasculares,
problemas nos ossos, gordura no fígado, acidente
vascular cerebral e alguns
tipos de câncer.

Mercado global de café deve
registrar déficit de 3,1 milhões
de sacas em 2021/22, diz OIC
LONDRES (Reuters) – O mercado global de café registrará um
déficit de 3,1 milhões de sacas na safra 2021/22 (outubro-setembro), já que o Brasil, maior produtor do grão, colheu uma safra menor em 2021, disse a Organização Internacional do Café (OIC) em
seu relatório mensal.
O órgão intergovernamental alertou, no entanto, que o saldo do
mercado pode mudar acentuadamente devido a uma potencial desaceleração da economia mundial, aumento dos custos de produção e
redução do consumo e das importações devido ao conflito RússiaUcrânia.
A OIC estimou a produção global de café em 2021/22 em 167,2
milhões de sacas de 60 kg, uma queda de 2,1% em relação ao ano
anterior, e o consumo em 170,3 milhões de sacas, aumento anual de
3,3%.
A organização ainda disse que as exportações globais do grão
verde em fevereiro totalizaram 9,88 milhões de sacas, abaixo dos
10,24 milhões do ano anterior.
Os embarques atingiram 47,18 milhões de sacas nos primeiros
cinco meses do ciclo cafeeiro, uma queda de 3% em relação ao ano
anterior.
O Brasil continua enfrentando problemas com a disponibilidade
de contêineres para o transporte do produto, embora a situação tenha melhorado nas últimas semanas, disse a OIC. (Fonte: Reuters /
Reportagem de Maytaal Angel)
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