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O dia de hoje (30/04) será marcado por
duas importantes etapas de intensificação da
vacinação em todo o Brasil, com o Dia D de
mobilização social referente à 24ª Campanha
Nacional de Vacinação contra a Influenza e à
8ª Campanha Nacional de Seguimento e
Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra
o Sarampo.
No Espírito Santo, o Dia D marca
oficialmente também o início da imunização
de novos grupos, com a antecipação de
crianças de seis meses a menores de cinco
anos para as duas campanhas e a de
gestantes e puérperas para a Influenza.
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O Cartório Eleitoral de Águia Branca estará aberto em
regime de plantão neste fim de semana (Sábado: 30/04 /
Domingo 01/05) das 12:00h às 18:00 horas para
atendimento aos eleitores que desejarem fazer ou transferir
o título eleitoral.
Também nos próximos dias 02, 03 e 04 de maio
(segunda, terça e quarta-feira) o expediente será estendido

das 09:00h às 18:00 horas.
O Posto Eleitoral de Marilândia também seguirá o
mesmo esquema de atendimento de Águia Branca.
Os eleitores que precisam fazer ou transferir o título
eleitoral ou regularizar alguma pendência com a Justiça
Eleitoral, o prazo se encerra na próxima quarta-feira (04/
05).

Governo inclui contraceptivos
injetáveis mensais na lista do SUS
O Ministério da Saúde incluiu contraceptivos
injetáveis de aplicação mensal na lista de
medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). A portaria foi publicada na quintafeira (28) no Diário Oficial da União.
O documento prevê a disponibilidade de
contraceptivos
de
acetato
de
medroxiprogesterona e o cipionato de estradiol,
o algestona acetofenida e o enantato de estradiol.
A incorporação dos contraceptivos foi uma
recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único
de Saúde (Conitec).
Segundo documento, as áreas técnicas terão
um prazo máximo de 180 dias para efetivar a

oferta dos contraceptivos às mulheres que
procurarem o SUS.
Contraceptivos
O SUS disponibiliza diversos métodos
contraceptivos. Entre eles, o diafragma e os
preservativos, feminino e masculino.
Além das opções hormonais, há também o
chamado DIU de cobre, dispositivo intrauterino
em forma de T, colocado dentro do útero, que
libera uma pequena quantidade de cobre para
impedir que os espermatozoides fertilizem os
óvulos.
O DIU é considerado um contraceptivo de
longa duração, podendo permanecer por até 10
anos no útero. (Agência Brasil)

FALANDO DE DIREITO
Meu nome está inscrito no SPC/SERASA
equivocadamente. Tenho direito à indenização?
Com o intuito de inibir a inadimplência, algumas empresas utilizam uma ferramenta conhecida como serviço de
proteção ao crédito, ou então cadastro de maus pagadores.
Ocorre que, algumas vezes, a inscrição do CPF nesse cadastro é feita de forma irregular, ou seja, a pessoa não está
inadimplente e equivocadamente é incluída nesse cadastro.
Muitas vezes, essa inclusão gera tamanho desconforto e humilhação porque o inscrito pode ter o crédito para
fazer compras negado.
Nesses casos, a indenização é devida, desde que o inscrito não tenha outra inscrição em seu CPF feito de forma
devida.
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

BNB e INCAPER
promovem reunião
de incentivo à
produção de Café
Especial em São
Domingos do Norte
O Banco do Nordeste, através do PRODETER Programa de Desenvolvimento Territorial Cafeicultura e o
INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural,
promoveram o Evento intitulado Café Especial, ocorrido na
Comunidade Rural São Francisquinho, no município de São
Domingos do Norte.
O encontro contou também com a contribuição de
outros parceiros, entre os quais a Águia Consultoria, a GB
Lavanderia, o INEPPS, a produtora de Café Especial Letícia
Dalmazo e os produtores rurais da localidade interessados
no tema.
A ideia central da reunião foi levar aos cafeicultores o
incentivo à produção de Café Especial, a exemplo do que já
é uma realidade para a empreendedora rural Letícia Dalmazo,
que fez um pronunciamento mostrando as inúmeras
vantagens e os excelentes resultados obtidos com a produção
do produto diferenciado e muito mais valorizado pelo
mercado comprador, além da sustentabilidade e cuidado
ambiental pela grande redução na utilização de agrotóxicos.
O técnico em agropecuária, Rogério Scaramussa, do
INCAPER, fez um pronunciamento de incentivo à adoção
da prática pelos produtores rurais e colocou a empresa à
disposição da comunidade para acompanhar possíveis
implantações de lavouras com tecnologia adequada,
José Valdecir Santana, representante da vicegovernadoria se manifestou em apoio ao programa e se
colocou a disposição para colaborar com a implantação do
mesmo na região.
O representante dá Águia Consultoria colocou a
empresa à disposição do produtor para elaborar projetos
técnicos economicamente viáveis e ambientalmente
sustentáveis.
Também Marco Brito, empresário do setor de
confecção proprietário da GB Lavanderia, mostrou interesse
em investir na comunidade, com a possível abertura de uma
filial para produção de confecção com aproveitamento de
mão-de-obra local.
O Agente de Desenvolvimento João Batista de Oliveira
fez abordagens sobre as linhas de crédito do BNB, em
especial o FNE Inovação, muito adequado para o Café
Especial a ser implantado naquela área, além da possível
integração entre as atividades propostas, cujos resultados
podem melhorar sobremaneira a receita de cada família e a
imagem da qualidade do café do território.

A ideia central da reunião foi levar aos
cafeicultores o incentivo à produção
de Café Especial (Imagem Ilustrativa)
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As
altas
te m p e ra tu ra s
registradas em todo o
Estado nos meses de
março e abril trouxeram
consequências diretas às
notificações de casos da
dengue no Espírito
Santo. Só nas últimas
quatro
semanas
epidemiológicas de 2022
(SE 13, 14, 15 e 16),
correspondentes ao
período de 27 de março
a 23 de abril, a
Secretaria da Saúde
(Sesa) registrou 45,3%
de todas as notificações

do ano: 2.348 casos do
total de 5.173 desde
janeiro.
Segundo o chefe do
Núcleo Especial de
Vigilância Ambiental,
Roberto Laperriere
Júnior,
a
questão
climática é um dos
fatores
que
proporciona o aumento
de novos casos, não
somente da dengue, mas
das demais arboviroses,
como
Zika
e
Chikungunya.
E o calor do mês de
abril, mesmo no outono,
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já marcou um dos
maiores aumentos de
casos
notificados,
quando comparado aos
últimos três anos.
A eliminação do
Aedes aegypti, segundo
Roberto Laperriere, é
um fator de influência
direta nos novos casos.
Por isso, mesmo com a
possibilidade
de
manutenção do calor
para os próximos dias, o
trabalho contínuo no
combate dos criadouros
das arboviroses deve ser
intensificado.

Só nas últimas quatro semanas epidemiológicas de 2022 a Sesa registrou
45,3% de todas as notificações do ano: 2.348 casos do total de 5.173 desde janeiro
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O dia de hoje (30/04)
será marcado por duas
importantes etapas de
intensificação da vacinação
em todo o Brasil, com o Dia
D de mobilização social
referente à 24ª Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Influenza e à 8ª
Campanha Nacional de
Seguimento e Vacinação de
Trabalhadores da Saúde
contra o Sarampo. No
Espírito Santo, o Dia D
marca
oficialmente
também o início da
imunização de novos
grupos, com a antecipação
de crianças de seis meses a
menores de cinco anos para
as duas campanhas e a de

gestantes e puérperas para
a Influenza.
O
Dia
D
de
mobilização social acontece
nas mais de 700 salas de
vacinação em todo o Estado,
com horários a serem
definidos de acordo com os
municípios capixabas.
Tanto as crianças, quanto os
trabalhadores da saúde, que
são os grupos contemplados
em ambas campanhas,
poderão receber as doses ao
mesmo tempo.
A
expectativa,
segundo
explica
a
coordenadora do Programa
Estadual de Imunizações e
Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis da Sesa,

Em Águia Branca, vacinação está acontecendo
na Unidade de Saúde São José (Hospital)
Danielle Grillo, é que em
relação à Influenza, a ação
possa ampliar ainda mais as
coberturas vacinais dos

São Gabriel da Palha no rumo de
se tornar uma cidade inteligente
São Gabriel da Palha
começa a dar os primeiros
passos com o Programa ES
Inteligente do Banco de
Desenvolvimento
do
Espírito Santo (Bandes).
Na quarta-feira (27), o
prefeito do município,
Tiago Rocha, e secretários
municipais estiveram
reunidos
com
os
representantes do banco
capixaba Paulo Brusqui e
V ilker Zucolotto Pessin
para falar sobre o assunto.
Um
dos
principais
benefícios que os gestores
públicos buscam com
investimentos em setores
essenciais
para
a
população é a melhoria da
qualidade de vida dos
munícipes
e
o
desenvolvimento regional
equilibrado
que,
intrinsecamente, estão
conectados.
Com
o
Programa ES Inteligente, o
Bandes pretende apoiar a
melhoria da infraestrutura
para os municípios por
meio de frentes de trabalho
com parcerias públicoprivadas.
Os representantes da
Prefeitura
estiveram
reunidos com a equipe do
banco capixaba para
entender as oportunidades e
os processos de adesão aos
programas
de
desenvolvimento do banco,

Os representantes da Prefeitura estiveram
reunidos com a equipe do banco capixaba
para entender as oportunidades
e os processos de adesão aos programas
focando-se, principalmente,
nos debates sobre os
investimentos voltados para
saneamento básico.
ES Inteligente
O Programa ES
Inteligente, que tem o Bandes
como coordenador em
parceria com o Instituto de
Planejamento e Gestão das
Cidades (IPGC), é voltado
para o desenvolvimento de
produtos públicos de
qualidade à população, por
meio de estruturação de
Parcerias Público-Privadas
(PPP). Desse modo, o
programa oferta modelagens
de projetos que apoiam o
funcionamento da região,
como a implantação, gestão

e manutenção de centros de
saneamento básico.
O programa de PPPs
conta
com
uma
cooperação técnica e
especializada constante
entre as equipes do
município, Bandes e IPGC
que permitem uma análise
ideal sobre as demandas e
características regionais.
Assim,
as
cidades
inteligentes
podem
solicitar novos projetos
que apoiem o crescimento
local em outras áreas e
melhor uso dos recursos
públicos, por exemplo,
planejamentos
para
saneamento e de gestão de
recursos sólidos urbanos.

públicos prioritários.
Já quanto à vacinação
contra o Sarampo, Danielle
ressaltou ser um momento

importante para que as
famílias possam garantir a
segurança de seus filhos
frente a uma doença
altamente contagiosa e que
pode deixar sérias sequelas,
além de levar à morte.
A
coordenadora
destacou ainda que, embora
o início oficial da
antecipação desses novos
grupos aconteça no
próximo dia 30, os
municípios capixabas já
estão autorizados a iniciar
a imunização ao longo desta
semana, como forma de
otimizar as ações em curso.
VACINAÇÃO EM ÁGUIA
BRANCA
Na cidade de Águia

Branca a campanha está
acontecendo na Unidade de
Saúde Elisangela Lotério
(Antiga US III São José /
Hospital) das 08:00h às
12:00 horas.
GRIPE
Crianças de 06 meses
a menores de 05 anos,
gestantes e puérperas,
pessoas acima de 60 anos e
trabalhadores da Saúde
podem se imunizar.
SARAMPO
Crianças de 06 meses
a menores de 05 anos e
profissionais da Saúde
serão imunizados.
É necessário levar a
caderneta de controle de
vacinação.

ES inicia campanha de vacinação
contra a febre aftosa neste domingo (1º)
Começa neste domingo (1º), a primeira etapa da campanha de vacinação
contra febre aftosa em todo o Espírito Santo. A ação é coordenada pelo Instituto
de Defesa Agropecuária e Florestal do (Idaf). Nesta primeira etapa, devem ser
vacinados bovinos e bubalinos com até dois anos de idade.
A expectativa é que sejam vacinados em torno um milhão de animais,
distribuídos em cerca de 30 mil propriedades rurais do Estado. A vacinação pode
ser realizada pelos próprios produtores e as vacinas devem ser adquiridas apenas
em lojas agropecuárias cadastradas no Idaf. Aqueles que não têm animais com até
dois anos de idade, devem atualizar o cadastro do seu rebanho.
Para o diretor-presidente do Idaf, Leonardo Monteiro, é fundamental que o
produtor rural vacine o seu rebanho para que o Espírito Santo continue livre da
doença. “Estamos caminhando para a retirada da vacinação contra a febre aftosa
no Estado. Para isso acontecer, todos os animais devem ser vacinados nas últimas
etapas, atingindo alto índice vacinal, que será monitorado pelo Idaf. É importante
também que o produtor tenha atenção na hora de vacinar e realize o procedimento
corretamente, além de comprovar a vacinação em seguida”, disse Monteiro.
Comprovação da vacinação
Para comprovar a vacinação, o produtor rural deve preencher o formulário
“Declaração de Vacinação contra Febre Aftosa e Atualização do Rebanho” e
apresentá-lo ao Idaf, com a nota fiscal de compra da vacina.
A comprovação pode ser realizada diretamente pelo sistema informatizado
do Idaf (Siapec3), bem como ser enviada por e-mail para uma gerência local.
Também pode ser entregue, presencialmente, em uma das gerências do Idaf.
Saiba como comprovar a vacina em: www.idaf.es.gov.br/febre-aftosa/
vacinacao
Cuidados e orientações em relação à vacinação dos animais
Verifique se as vacinas estão na temperatura correta: entre 2 °C e 8 °C (as
vacinas não podem ser congeladas, nem ficar em temperatura acima de 8 °C).
Para transportá-las, use uma caixa térmica, coloque três partes de gelo para uma
de vacina e lacre. Mantenha a vacina no gelo até o momento da vacinação.
Escolha a hora mais fresca do dia e reúna o gado. Mas lembre-se: vacine
somente bovinos e búfalos. Durante a vacinação, mantenha a seringa e as vacinas
dentro da caixa térmica e use agulhas novas, adequadas e limpas.
A higiene e a limpeza são fundamentais para uma boa vacinação (troque a
agulha a cada 10 animais vacinados, lave a seringa e as agulhas antes e depois da
vacinação; se possível, ferva-as. Guarde-as sempre limpas e secas).
Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os animais:
2ml. O lugar correto de aplicação é a tábua do pescoço, podendo ser no músculo
ou embaixo da pele. Dê preferência à aplicação embaixo da pele (via subcutânea)
para evitar reações indesejadas no local da aplicação.
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A Polícia Civil do
Espírito Santo (PCES), por
meio da Delegacia de Polícia
(DP) de Ecoporanga e com o
apoio de equipes do 11º
Batalhão da Polícia Militar do
Espírito Santo (PMES),
prendeu um homem de 32
anos, no bairro Centro,
também em Ecoporanga, na
quinta-feira (28). Ele é
suspeito de estuprar a amiga
de sua ex-companheira, na
terça-feira (26).
Segundo informações
levantadas pela Polícia Civil,
o acusado é traficante na
região onde ocorreu o crime
e, na ocasião, teria invadido
a residência da vítima.
“Ele
invadiu
a
residência da vítima,
trancando duas crianças em
um cômodo, expulsando o
esposo da mulher enquanto
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PM apreende droga,
detém indivíduo e recupera
veículo em Pinheiros

O acusado é traficante na região onde ocorreu o crime
ameaçava-o com uma arma
e, posteriormente, a
estuprou e depois fugiu do
local”, conta o titular da
Delegacia de Polícia de
Ecoporanga,
delegado
Leonardo Amorim.
A ex-companheira do
acusado havia requerido
uma medida protetiva

contra ele e fugiu do
município. Por essa razão, ele
teria se dirigido até a
residência da vítima, que é
amiga
de
sua
excompanheira, a procura de
informações sobre onde
estaria a mulher. O acusado
não obteve resposta e
estuprou a vítima, avisando-

a de que seria “uma lição e
um recado” a ambas.
Foi dado cumprimento
a um mandado de prisão
preventiva
contra
o
suspeito,
que
foi
encaminhado ao sistema
prisional,
onde
permanecerá à disposição
do Poder Judiciário.

Guarapari: polícia conclui que jovem cortou a barriga
do namorado e que o casal estava sozinho em praia
A Polícia Civil do
Espírito Santo (PCES), por
meio
da
Divisão
Especializada
de
Homicídios e Proteção à
Pessoa
(DHPP)
de
Guarapari, divulgou, na
quarta-feira (27), a
conclusão do inquérito
policial que investigou o
crime ocorrido no dia 16 de
janeiro, na Praia do Ermitão,
em Guarapari. Na ocasião,
um rapaz de 20 anos, foi
encontrado com o abdômen
aberto e com o intestino
removido. De acordo com o
inquérito policial, a
namorada do jovem foi a
responsável pelo ferimento
e foi indiciada pelo crime de
lesão corporal grave.
As informações foram
divulgadas durante coletiva
realizada na Chefatura da
Polícia Civil, em Vitória. O
delegado-geral da PCES, José
Darcy Arruda, falou sobre as
dificuldades na investigação.
“Foi uma investigação
difícil para a polícia civil,
pois se tratava de um casal,
de madrugada, em um local
ermo, onde não se tinha
testemunhas, câmeras no
local, não tinham outras
informações a não ser as
fornecidas pelo casal, mas o
delegado se esmerou o
máximo possível para
encontrar informações que
pudessem dar condições de
indiciamento da moça”,
disse o delegado-geral.
Apesar
das
dificuldades iniciais nas
investigações, a equipe da
DHPP Guarapari realizou

Na ocasião, um rapaz de 20 anos, foi encontrado
com o abdômen aberto e com o intestino removido
diversas diligências para
concluir o inquérito policial,
sendo o indiciamento aceito
pelo Ministério Público, que
denunciou a autora, fazendo
com que ela virasse ré no
processo. Durante as
diligências, foi constatado
que apenas o casal estava na
praia durante a madrugada.
Já que estavam só eles,
o titular da DHPP de
Guarapari, delegado Franco
Malini, explicou que a
investigação não poderia se
basear
em
provas
testemunhais, visto que
apenas a vítima e o autor do
crime estavam no local.
“Eles relataram não se
lembrar do que ocorreu,
apenas que beberam vinho,
ingeriram droga e perderam
a consciência. Então,
quando retornaram à
consciência, o rapaz já
estava com a barriga
cortada”, disse o delegado.
Outro fato que levou à

conclusão de que a jovem
foi a autora do caso, foi uma
ligação que ela fez para a
própria mãe. Ela tinha
combinado um horário com
a mãe para voltar para casa,
por volta de uma hora da
manhã, porém a jovem não
retornou. Então, a família da
moça passou a procurá-la e
tentou entrar em contato
com ela via telefone.
“Somente por volta das
duas horas da manhã é que
a mãe conseguiu o contato
telefônico com a jovem e foi
nesse momento que a mãe
relata ter ouvido somente a

voz da filha e, em alguns
momentos, a voz do rapaz
dizendo ‘Praia do Ermitão’,
que foi como a mãe da
jovem conseguiu deduzir o
local em que eles estavam. A
jovem apresentava, ainda,
lesões típicas de ataque, além
de um corte na mão, o que
leva a crer que ela lesionou
o jovem e também fez o
corte na barriga dele”,
explicou o delegado Franco
Malini.
O
chefe
do
Departamento
de
Laboratórios Forenses,
perito Fabrício Pelição,
informou que o rapaz não
realizou
exames
laboratoriais no ambiente
forense, já a jovem teve uma
amostra de cabelo coletada
que ainda segue em análise.
“Com essa análise, a
gente quer determinar se
foi usada alguma coisa
naquela ocasião e o que foi
utilizado. É uma análise
bastante complexa e,
depois de várias semanas,
a única possibilidade seria
a mostra de cabelo que foi
coletada. Exame este, que
está em análise”, destacou
o perito.

Fato aconteceu na Praia do Ermitão, em Guarapari

Policiais militares da
19ª
Companhia
Independente de serviço no
município de Pinheiros na
quarta (27) e quinta-feira
(28)
apreenderam
entorpecentes, detiveram
um homem com mandado
de prisão em aberto e
recuperaram um veículo
tomado em assalto.
Pela
manhã,
militares
receberam
informações de agentes do
serviço de inteligência que
três indivíduos estariam
realizando tráfico de
drogas no bairro Colina.
No local indicado foram
abordados dois indivíduos
e na busca pessoal nada foi
encontrado. Ao realizar
buscas pelas imediações
foi encontrado enterrado
um estojo contendo 301
pedras de crack, nove
buchas de maconha e um
simulacro de arma de fogo.
Durante a noite,
militares da Força Tática e
da Ronda Ostensiva
realizavam a abordagem de
indivíduos em atitude

suspeita pelo bairro Galileia.
Ao checar a situação de um
veículo próximo ao local da
abordagem, verificaram
que o proprietário possuía
em seu desfavor um
mandado de prisão em
aberto. O homem foi detido
próximo a sua residência.
Já na manhã de
quinta-feira (28), os
militares foram acionados
após um roubo ocorrido no
bairro. A informação
passada aos agentes foi de
que dois indivíduos
armados abordaram uma
Amarok de cor branca e a
subtraíram, tendo tomado
sentido a uma localidade
rural conhecida por
Brunelli. De imediato, os
agentes se dirigiram ao
local, tendo encontrado, às
margens da via, o veículo
roubado abandonado, não
sendo possível localizar os
suspeitos.
Os
materiais
apreendidos e os detidos
foram encaminhados ao
departamento policial da
região.

Polícia Civil recaptura
homem foragido do sistema
prisional em Montanha
A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de
Montanha recapturou na última sexta-feira (22), um
homem de 42 anos, foragido do sistema prisional,
durante diligências realizadas no bairro Alcebíade,
no mesmo município. Ele é suspeito pelo crime de
roubo na região e já estava cumprindo pena pelo
delito no Espírito Santo.
As investigações apontaram que o homem veio
do município de Cariacica e era foragido do sistema
prisional e tinha um mandado de recaptura emitido
pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Ele havia
chegado recentemente ao município de Montanha, a
fim de participar de ações criminosas com traficantes
locais.
De acordo com o titular da DP de Montanha,
delegado Eduardo Mota, o homem não ofereceu
resistência no momento da prisão. “Durante as
investigações descobrimos o endereço do indivíduo
e interceptamos mais uma ação criminosa que seria
efetuada pelo suspeito. Ele estaria se escondendo em
Montanha para praticar mais um homicídio”,
esclareceu o delegado.
Segundo o delegado, o suspeito é considerado de
alta periculosidade. “Ele já cometeu um homicídio
no Estado da Bahia, roubos em Minas Gerais e aqui
no Espírito Santo estava sendo contratado para
assassinar líderes do tráfico de drogas”, explicou.
Foi dado o cumprimento do mandado e o
foragido foi encaminhado para a Penitenciária
Regional de São Mateus, ficando à disposição da
Justiça.
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REDAÇÃO ON
Os Jogos Escolares que
ficou dois anos paralisado
devido a pandemia da covid19, voltou a acontecer em
Águia Branca nos últimos
dias 27, 28 e 29/04 (Quarta,
quinta e sexta-feira) e
movimentou a cidade.
A competição reuniu
alunos das redes Municipal
e Estadual da sede e interior
do município e foi
disputada na modalidade
“futsal” nas categorias
masculino e feminino
(Infantil: 12/14 anos e
Juvenil: 15/17 anos).
O evento esportivo
aconteceu na Quadra de
Esportes
do
CEMEI
Professora Helenisa Mota do
Prado, no Bairro João Paulo
II e na abertura contou com
as presenças da secretária
Municipal de Educação,
Aparecida Quiuqui e do
prefeito, Jailson Quiuqui
(Cidadania).

Real Noroeste vai a
Araraquara para
enfrentar a Ferroviária
REDAÇÃO ON

Jogos Escolares reuniu alunos da sede e do interior de Águia Branca

Jailson falou da importância de se
realizar os Jogos Escolares e
também da prática de esportes

Ridre Barbosa e Mazuqui Santos do
Departamento de Esportes com a
secretária de Educação, Aparecida
Quiuqui e o prefeito Jailson Quiuqui,
na abertura dos Jogos Escolares

Massucatti e Cantareira se enfrentam hoje
(30) na final do Municipal de Veteranos
REDAÇÃO ON
As equipes do
Massucatti e Cantareira
entram em campo hoje (30)
pela final do Campeonato
Municipal de Veteranos de
Águia Branca. A partida
decisiva será às 15:00 horas
no campo do Massucatti.
No jogo de “ida” que
aconteceu no sábado
passado (23) na Arena
Natalino Coutinho, o
Massucatti venceu por 2 a
0 com gols marcados por
Romário e Tililiu. Com a
vitória o time pode até

perder por 1 gol de
diferença que conquista o
título.
Já o Cantareira
precisa vencer por 3 gols de
diferença para levantar a
taça de campeão. Caso
vença por 2 tentos, a
decisão será nos pênaltis.
Na semifinal o
Cantareira despachou o
Palá e o Massucatti eliminou
o Rosa de Saron.
A realização da
competição
é
do
Departamento de Esportes
da Prefeitura Municipal de
Águia Branca.

Real Noroeste e
Vitória-ES irão decidir
o título do Campeonato
Capixaba 2022 na
próxima quarta-feira
(04/05) às 19:00 horas
no Estádio José
Olímpio da Rocha, em

Águia Branca.
No primeiro jogo
da
decisão
que
aconteceu na quartafeira (27/04) no Estádio
Kleber Andrade, em
Cariacica o resultado foi
0 a 0 e um novo empate
no tempo normal leva a
decisão para os

O Real Noroeste venceu a Caldense por
2 a 1 (Foto: Renan Muniz/AA Caldense)

Nova Venécia
recebe a Inter de
Limeira amanhã (1°)
REDAÇÃO ON

O Massucatti pode perder por até 1 gol para o
Cantareira que conquista o título hoje (30)

Real Noroeste e Vitória-ES decidem o
Capixabão na próxima quarta-feira (04/05)
REDAÇÃO ON

Na 4ª colocação do
Grupo 6 do Campeonato
Brasileiro da Série D, o Real
Noroeste com 3 pontos, vai
enfrentar a Ferroviária,
líder da chave com 4
pontos, em Araraquara,
interior de São Paulo, hoje
(30) às 17:00 horas na
Fonte Luminosa.
Na primeira rodada o
time de Águia Branca foi

derrotado por 2 a 1 pelo
Pouso Alegre e na segunda
partida da competição, a
equipe saiu vitoriosa
também por 2 a 1 sobre a
Caldense.
O técnico Duzinho
Reis deve mandar a campo
uma equipe mista visando
poupar alguns jogadores
para a final do Campeonato
Capixaba 2022 que
acontecerá na próxima
quarta-feira
(04/05)
contra o Vitória-ES.

pênaltis.
Nesta edição, o
campeonato
tem
novidade em relação à
distribuição das vagas
nacionais. O vicecampeão também vai
representar o Espírito
Santo na Série D do
Brasileirão 2023.

Além da vaga na
4ª Divisão, o campeão
garante a participação
nas Copas do Brasil e
Verde de 2023 e leva
uma premiação de
R$70 mil em dinheiro
e um automóvel 0km.
O vice-campeão fica
com R$30 mil.

Pela Série D do
Brasileirão, o Nova Venécia
vai receber a Inter de
Limeira amanhã (01/05)
no Estádio Zenor Pedrosa
Rocha às 15:00h.
As duas equipes têm
4 pontos e dividem a
liderança do Grupo 6 com
a Ferroviária, também
com 4 pontos.

Na estreia o Leão do
Norte empatou em 0 a 0
com o Bahia de Feira e na
segunda partida a equipe
saiu vitoriosa por 3 a 0
sobre a URT.
Para o jogo de amanhã
o técnico Cássio Barros
deve manter a mesma
equipe do último confronto.
A torcida veneciana
promete lotar o “Zenorzão”
para apoiar o time na
competição nacional.

O Nova Venécia venceu a URT por 3 a 0 (Foto: Thiago Félix)
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Em solenidade realizada
na sede da Organização PanAmericana da Saúde (Opas/
OMS), na noite dessa quartafeira (27), o secretário de
Estado da Saúde do Espírito
Santo, Nésio Fernandes, foi
empossado como presidente
do Conselho Nacional de
Secretários de Estado da Saúde
(Conass), bem como toda a
diretoria do conselho para a
gestão 2022/2023.
Em seu discurso, Nésio
Fernandes agradeceu a gestão
do presidente anterior durante
uma das crises sanitárias mais
desafiadoras da atualidade: a
pandemia de Covid-19. Para
ele, mesmo com todas as
adversidades e perdas
ocorridas na pandemia, foi
possível salvar milhões de
vidas e o sistema, público e
universal de saúde, um dos
maiores do mundo, foi
reconhecido
como
fundamental ao País.
O presidente empossado
enalteceu o Sistema Único de
Saúde (SUS) e afirmou que ele
reflete a capacidade de luta de
um povo pela vida. “O SUS é
resultado de décadas de
construção em ambientes de
tensão,
reivindicação,
diferenças de opinião, mas
também pela busca de
entendimentos e unidades na
ação. Ele é instrumento de
justiça social”, disse.
Segundo Nésio, a
pandemia desafiou, não
somente o sistema de saúde
brasileiro, mas também todos
os sistemas políticos do
mundo, revelando o melhor e
o pior de cada um deles. “Além
da saúde pública, a rede
privada de serviços de saúde
também foi estrangulada. E
no colapso da rede privada,
em praticamente todos os
estados do Brasil, a classe
média e setores mais ricos da

sociedade também foram
acolhidos e cuidados pelo
Sistema Único de Saúde”,
destacou.
Ainda em seu discurso,
Nésio Fernandes mencionou
a importância da vacinação
para o controle da pandemia
e afirmou que a imunização
de toda a população com
esquema completo é o
grande desafio do momento,
já que a confiança nas
instituições e nas vacinas foi
frontalmente atacada por
campanhas
de
desinformação.
“Sem o avanço das
coberturas vacinais, a Delta e a
Ômicron poderiam ter nos
levado a um milhão de óbitos no
Brasil, mas foi com vacinas que
mitigamos as novas ondas de
internações e óbitos e vamos
conquistar neste momento o
maior período de controle da
pandemia que ainda não
acabou”, ressaltou o secretário
da Saúde do Espírito Santo.
O presidente chamou a
atenção para a importância do
processo eleitoral que
ocorrerá este ano. “O SUS é um
consenso nacional e o eleitor
irá
exigir
dos
seus
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representantes projetos
claros para melhorar a saúde
pública. O eleitor quer a saúde
pública com qualidade. O
Conass vai participar deste
processo construindo diálogos
e entendimentos com todos os
campos políticos, para que a
agenda do sistema, em 2023,
comece com o apoio de todos
os campos da vida política do
Brasil.”
Presente na solenidade,
a vice-governadora do
Espírito Santo, Jacqueline
Moraes
destacou
o
conhecimento
e
a
experiência do secretário
Nésio Fernandes, enquanto
médico humanista que ama
as pessoas, a profissão e o
SUS. “As políticas públicas
têm grande papel de salvar
vidas e eu sou um grande
exemplo disso”, observou.
Participaram da posse
autoridades do Ministério da
Saúde, Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de
Saúde
(Conasems),
Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS), Conselho
Nacional
de
Saúde,
parlamentares e outras
instituições da saúde.

» O secretário de Estado da Saúde do Espírito
Santo, Nésio Fernandes, foi empossado quarta

O representante do
Conselho Nacional de Saúde,
Heleno Rodrigues Correa,
ressaltou a importância de
continuar com o trabalho
democrático, representativo e
amplo que se reflete nos
estados. Para ele, os secretários
de saúde se consolidam como
companheiros de jornada e
como
aqueles
que
compartilham as dificuldades
de promover o Sistema Único
de Saúde no Brasil como a
maior política pública de
impacto populacional do país.
“Isso é uma missão ao

mesmo tempo pesada e
gratificante. Esse momento
democrático deve refletir a
percepção de que o SUS só é
viável porque os seus
conselhos, em todos os níveis,
nacional, estaduais e
municipais, conseguem
conviver com os desejos da
população em caráter
paritário”, frisou Heleno
Correa.
Para a representante da
Opas/OMS no Brasil, Socorro
Gross, o SUS é uma força
conjunta. “Hoje é um dia muito
especial para o SUS que é

grandioso e é a mais forte
política social brasileira. O SUS
é o único sistema único no
mundo para uma população de
mais de 100 milhões de
habitantes”, lembrou.
Já para o secretário
executivo adjunto do
Ministério da Saúde, Marcus
Vinicius Fernandes Dias, o
sistema de saúde brasileiro
é um grande patrimônio
brasileiro. “O SUS é resiliente
e saiu mais forte da crise. O
SUS é imprescindível para
a sociedade brasileira”,
pontuou.
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