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começarão a operar
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O DER-ES informa que foram
instalados dois novos pontos de
fiscalização eletrônica na ES-080 São
Domingos do Norte. Os equipamentos,
que terão limite de velocidade de 60 km/
h, já estão funcionando em caráter
educativo e começarão a operar a partir
de 15/06/2022.
Os novos equipamentos de

fiscalização eletrônica têm o objetivo de
garantir mais segurança aos motoristas
e pedestres e garantir ao órgão
executivo de trânsito ou rodoviário a
descrição exata a respeito do que
ocorreu na Rodo via por meio de
imagens e geração de dados que
contribuem para o controle e
planejamento viário.

Os equipamentos estão localizados nos seguintes trechos:
ROD ES-080 Km 174,5 – Sentido São Domingos / Colatina - Próximo à Comunidade Rancho Fundo
ROD ES-080 Km 180,7 -Sentido São Domingos / Colatina – Próximo à Comunidade Dalmaso

FALANDO DE DIREITO

Você sabe o que é alienação parental?
As crianças são, por vezes, uma arma. Quando já não há mais nada para atirar à cabeça do outro genitor sobram
os filhos. As crianças são recrutadas por um dos progenitores como parte do armamento que usam, contra o outro.
A alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe toma atitudes para colocar a criança ou o adolescente contra o
outro genitor.
Em caso de cometimento de alguma das condutas de alienação parental, qualquer pessoa pode informar ao juiz
responsável, solicitando que sejam declarados indícios do ato de alienação parental. Ou o próprio juiz pode fazer tal
declaração, caso suspeite da ocorrência.
A primeira coisa a fazer é se atentar aos sinais, quanto mais cedo você descobrir, mais fácil será evitar os efeitos
maléficos da alienação parental.
Detectado o problema, é necessário agir para evitar ao máximo as consequências dessa prática.
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

Governador sanciona
leis para benefício
de produtores
rurais e pedreiras
O governador do Estado, Renato
Casagrande, sancionou, na manhã de terçafeira (24/05), duas legislações elaboradas pela
Secretaria da Fazenda (Sefaz). Uma delas
beneficia os produtores rurais, reduzindo o
valor das multas ou mesmo extinguindo os
débitos dos produtores. A outra concede
benefício tributário de isenção fiscal para as
operações internas de saídas de pedra britada.
Ainda durante a solenidade realizada no
Palácio Anchieta, em Vitória, o governador
ass inou dois proj etos de lei que foram
encaminhados à Assembleia Legislativa do
Espírito Santo (Ales). Um deles prevê o
benefíci o tributário de isenção nas
operações internas de saída de lajes prémoldadas, ti jolos cerâmicos, blocos de
concreto, telhas cerâmicas, tijoleiras de
cerâmica (peças ocas para tetos e
pavimentos), tapa-vi stas de cerâmica
(complemento de tij oleira), ma nilhas e
conexões cerâmicas.
Enquanto o outro projeto concede
benefício fi scal aos estabelecimentos
industriais dos setores de produtos têxteis,
artigos de tecidos, confecção de roupas,
acessórios de vestuário, aviamentos para
costura, couros, peles e assemelhados, além
de calçados, malas e bolsas, atendendo, desta
forma, a demanda da Federação das Indústrias
do Estado do Espírito Santo (Findes) e da
Câmara Setorial da Indústria do Vestuário.

Leis foram sancionadas na última terça-feira (24)
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Mais uma ação do projeto “Vai pra Roça” foi realizada
em São Gabriel da Palha pelo Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
Estudantes da Escola Família Agrícola do Bley, localizada
na zona rural do município, participaram, na terça-feira
(24), de palestra e atividade prática de vacinação de
rebanho, com a temática da febre aftosa.
A médica-veterinária do Idaf Stella Cintie Silva
explicou a importância da vacinação do rebanho contra
febre aftosa e orientou quanto à necessidade de
desenvolver um trabalho efetivo de vigilância, sobretudo
após a suspensão da vacinação, prevista para 2023.
“Precisamos garantir que os animais estejam devidamente
imunizados para avançarmos nesse processo. A partir da
retirada da vacinação, nosso compromisso deverá ser
redirecionado para outras medidas de controle e o
fortalecimento do sistema de defesa agropecuária de modo
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geral”, afirmou.
Vacinação
A vacinação contra febre aftosa está em andamento
neste mês de maio, quando devem ser vacinados bovinos e
bubalinos com até dois anos de idade. O procedimento
ainda é obrigatório até a campanha de novembro de 2022,
sendo, inclusive, de extrema relevância nessa reta final.
O Espírito Santo está entre os sete estados (de um
total de onze que compõem o Bloco IV do Plano Estratégico
para retirada da vacinação) autorizados pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a
suspender a vacinação a partir de 2023.
Vai pra Roça
O projeto “Vai pra Roça” vem sendo desenvolvido
pela Gerência Local do Idaf em São Gabriel da Palha, que
tem como objetivo aproximar o órgão dos produtores
rurais, enfatizando a visão da Saúde Única.

A vacinação contra febre aftosa está
em andamento neste mês de maio
A ideia é mostrar que o Idaf é um dos elos importantes
para aplicação do conceito de Saúde Única, que diz respeito
à integração entre a saúde humana, a saúde animal e o
ambiente, além da adoção de políticas públicas efetivas
para prevenção e controle de enfermidades.
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A propagação de
notícias falsas é um
problema que afeta não
apenas celebridades ou a
política brasileira. Quando
o assunto é saúde, não são
poucas as fake news que
circulam sobre uma das
doenças que mais mata no
Brasil: o câncer.
Nas redes sociais e
nos aplicativos de
mensagens são difundidos
mitos acerca da doença,
tratando desde supostas
vacinas até alimentos
milagrosos para cura de
tumores malignos.
O
médico
radioterapeuta Persio
Freitas, diretor clínico do
Instituto de Radioterapia
Vitória (IRV), explica que
acreditar nesse tipo de
conteúdo pode trazer
graves consequências para
pacientes oncológicos,
dificultando o tratamento e
agravando o quadro de
saúde.
“A propagação de

Vacinação contra a febre aftosa
no Espírito Santo termina
na próxima terça-feira (31)

Persio Freitas é médico
radioterapeuta do IRV (Foto: Hugo Boniolo)
notícias falsas sobre câncer
é muito preocupante.
Muitas vezes, uma má
interpretação de fatos
relacionados à doença ou a
generalização de um caso
isolado acaba disseminando
crenças como se fossem
verdades”, afirma o
especialista.
Para esclarecer
notícias falsas que afetam
o bem-estar das pessoas,
o Ministério da Saúde
possui um canal de

comunicação com a
população
pelo
WhatsApp (61) 992894640.
“Conversar com o
médico é sempre o
melhor caminho para
sanar
eventuais
questionamentos. Jamais
repasse informação
sobre saúde sem ter
certeza
da
sua
veracidade”,
afirma
Persio Freitas. (Agência
Vera Caser)

Confira 5 mitos sobre câncer:
1-Todo tumor é câncer.
Nem sempre. Tumor é a concentração de um volume de células numa determinada
parte do corpo. Ele pode ser benigno, como os casos de lipomas e miomas; ou maligno, que
é o indicativo de câncer.
2-Cigarro causa apenas câncer de pulmão.
Fumar é o principal fator de risco não apenas para tumores de pulmão, mas para
cânceres de laringe, faringe, cavidade oral, esôfago, bexiga, pâncreas, útero, rim, intestino e
estômago, além de algumas formas de leucemia.
3-Fumar narguilé ou cigarro eletrônico não aumenta risco de câncer.
Independentemente de ser narguilé ou cigarro eletrônico, os dois têm substâncias
maléficas. A fumaça que a pessoa inala quente machuca todo o trato respiratório. Eles
influenciam, sim, no câncer também.
4-Omeprazol causa câncer de estômago.
O Omeprazol não causa câncer de estômago. Ele é um protetor gástrico.
5-Gengibre, linhaça e água de coco quente são alimentos que “curam” o câncer.
Esses alimentos não curam o câncer. Eles podem melhorar a imunidade. O ideal é
manter uma alimentação saudável para seguir com o tratamento.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) alerta para
o fim do prazo para vacinar bois e búfalos de até dois anos de idade contra a febre aftosa.
O produtor deve imunizar o seu rebanho até a próxima terça-feira (31).
A decisão de não prorrogar a primeira etapa de vacinação foi definida pela Equipe
Gestora Estadual do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA),
composta por entidades que representam a agropecuária capixaba, entendendo que
neste ano, não há fatores externos que comprometam a execução da primeira etapa,
que são 31 dias.
O produtor que não vacinar o seu rebanho pode ser autuado. A não comprovação
da vacinação e a não realização da atualização do rebanho pode gerar taxa administrativa.
O produtor também não poderá emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) até regularizar
a situação.
Febre aftosa
A febre aftosa é uma doença causada por um vírus altamente contagioso, com
impacto econômico significativo, acometendo, principalmente, os animais de produção
de cascos bipartidos (cascos fendidos) como bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Outros
animais também podem ser acometidos pela doença, mas sem importância na cadeia de
transmissão da doença. A vacinação dos bovinos e bubalinos é a principal forma de
prevenção da doença.
Mais informações sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa em:
www.idaf.es.gov.br/febre-aftosaA vacinação dos bovinos e bubalinos é a principal forma
de prevenção da doença

A vacinação dos bovinos e bubalinos é a principal forma de prevenção da doença
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Sesa orienta municípios
sobre o uso operacional da
vacina BCG devido à redução
temporária de distribuição

REDAÇÃO ON
A Secretaria Municipal
de Assistência Social de
Águia Branca e o Cras
Rosani Cunha com o apoio
das demais secretarias do
município promoveram na
última quinta-feira (26/05)
no Parque Recanto do Jacaré
um encontro comemorativo
ao mês das mães.
Na
oportunidade
também aconteceu o 1º
Encontro de Gestantes do ano
2022 que teve o objetivo de
apresentar
algumas
atividades desenvolvidas na
Secretaria de Assistência
Social e no Cras Rosani
Cunha e passar informações
a respeito dos direitos das
mulheres.
Também
aconteceu um momento de
oração,
troca
de
experiências na missão de
ser mãe, orientações de
atividades físicas que podem
ser praticadas durante a
gestação, momentos de
entretenimento
e
distribuição de brindes.
(Informações / Fotos:
Assessoria de Comunicação
PMAB)

Encontro foi para comemorar o mês das mães

Houve distribuição de brindes e diversas atividades

Mais velho do mundo, venezuelano
comemorou 113 anos ontem (27)
O venezuelano Juan
Vicente Mora, declarado a
pessoa mais velha do mundo
pelo Guinness World
Records na semana passada,
completou 113 anos ontem
(27).
Mora, que desfruta de
boa saúde e de uma xícara
de forte licor aguardente
todos os dias, tem 41 netos,
18
bisnetos
e
12

tataranetos, informou o
Guinness em comunicado à
imprensa.
Além da pressão
arterial
ligeiramente
elevada e dos problemas
auditivos devido à idade,
Mora está muito bem de
saúde
e
não
toma
medicação, disse Henrique
Bujan, médico de uma
clínica em San José de

Bolívar,
no
estado
venezuelano de Táchira.
“Ele parece totalmente
bem”, afirmou Bujan.
Mora se tornou a
pessoa mais velha do mundo
depois que Saturnino de la
Fuente Garcia, nascido em
11 de fevereiro de 1909 na
Espanha, morreu em
janeiro com 112 anos e 341
dias. (Agência Brasil)

Mora desfruta de boa saúde e de uma xícara de forte licor aguardente todos os dias

Com o comunicado oficial enviado pelo Ministério da Saúde aos
estados brasileiros sobre o uso operacional do imunizante BCG, em
virtude da disponibilidade limitada da vacina no estoque nacional, a
Secretaria da Saúde (Sesa) iniciou uma série de orientações aos
municípios capixabas a fim de reduzir os efeitos na oferta da vacina
aos recém-nascidos. Segundo o órgão federal, a disponibilidade limitada
se dá em razão de dificuldades na aquisição do imunobiológico. Além
disso, os estados passariam a receber uma cota reduzida “para que não
haja desabastecimento nos serviços de vacinação”.
Diante deste cenário, a Sesa, por meio do Programa Estadual de
Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI), realizou
na última semana, reunião com os representantes regionais e
municipais para definir estratégias para todo território capixaba. Vale
ressaltar que o envio mensal de doses no mês de maio já contabiliza a
cota reduzida, com a chegada de 60%.
Entre as orientações e estratégias definidas estão a oferta da vacina
BCG nas maternidades em dias alternados, considerando que os recémnascidos ficam pelo menos 48 horas no serviço; oferta por agendamento
nas unidades de saúde, como forma de otimizar os frascos; e divulgação
à população sobre locais e dias de oferta da vacina BCG nos municípios.
Ainda de acordo com o comunicado do Ministério, há a previsão
de manter a readequação do envio de doses pelos próximos sete meses.
“Por isso, é importante que possamos trabalhar com estratégias de
otimização, de forma a garantir a imunização dessas crianças e que
não haja perda de doses”.
Vacina BCG
A vacina BCG protege contra as formas graves de tuberculose. No
calendário de vacinação da criança, ela deve ser administrada em dose
única, ao nascer. Entretanto, na rotina dos serviços, a vacina é
disponibilizada para crianças até 4 anos 11 meses e 29 dias, ainda não
vacinadas.

A vacina BCG protege contra as formas graves de tuberculose
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REDAÇÃO ON
Pela 6ª rodada do
Brasileirão Série D que
aconteceu no último fim de
semana, o Real Noroeste
perdeu por 1 a 0 pela URT.
A part ida aconteceu no
estádio Zama Maciel em
Patos de Minas-MG. Com o
resultado negativo o time
caiu para a 2ª colocação do
Grupo 6 com 12 pontos.
Hoje, às 16:00 horas
a equipe de Águia Branca
recebe o Bahia de Feira
(de San tana-BA) no
Estádio José Olímpio da
Rocha e vai em busca da

No jogo contra a URT-MG o time de Águia Branca
teve dois jogadores expulsos: Ítalo e Vinícius
Leandro receberam cartão vermelho (Foto: InStat)
vitória para voltar ao topo
do G6.
Já o Bahia de Feira
tam bém precis a ven cer

para se aproximar da zona
de classificação. O time
baiano tem 6 pontos na 6ª
colocação.

Nova Venécia enfrenta
o líder Pouso Alegre
REDAÇÃO ON
Pela 6ª rodada do
Campeonato Brasileiro Série
D, no último domingo (22) o
Nova Venécia venceu a
Caldense de virada por 3 a 1.
Com o resultado o time
chegou a 11 pontos e ocupa a
3ª colocação do Grupo 6.
Amanhã (29) o time
veneciano enfrenta o Pouso
Alegre líder do G6, com 13
pontos, fora de casa no
estádio Manduzão às 15:00
horas. Uma vitória pode
garantir a liderança do grupo,
se o Real Noroeste não vencer
hoje o Bahia de Feira.

Arthur marcou o segundo gol na
vitória do Leão do Norte, por 3 a 1 ,
sobre a Caldense (Foto: Thiago Felix)

Estrela bate o Nova Venécia e
assume a liderança do Grupo B
O Estrela do Norte
venceu o Nova Venécia
na
partida
de
encerramento
da
segunda rodada do
Grupo B da Copa
Espírito Santo. Na noite
de quarta-feira (25/05)
no estádio Sumaré, o
Gigante do Sul derrotou
o Leão do Norte por 1 a
0 e manteve os 100% de
aproveitamento na
competição estadual.
Os donos da casa
tiraram o zero do
marcador ainda no
primeiro tempo com
Marcus Vinicius.
Com o resultado, o
Estrela alcança a
liderança do Grupo B

Marcus Vinícius marcou para o Estrela (Foto: Leverson Freitas)

com seis pontos ganhos.
Já o Nova Venécia desce
para a terceira posição
com os mesmo três
pontos somados.
O Estrela volta a
campo hoje (28), às 15h,
quando enfrenta o Aster
no Kleber Andrade. Já o
Nova Venécia volta suas

atenções para a disputa
do
Campeonato
Brasileiro Série D.
Amanhã (29) o Leão do
Norte entra em campo
contra o Pouso Alegre,
às 15h, no Manduzão,
pela sétima rodada da
competição nacional.
(GE/ES)

Águia Branca enfrenta
São Domingos na 2ª
fase da Copa Sesport
REDAÇÃO ON
A seleção de Águia
Branca eliminou Alto Rio
Novo na primeira fase da
Copa Sesport 2022.
Venceu por 3 a 1 e 4 a 3,
nos jogos de “ida” e “volta”,
respectivamente.
Agora
o
time
aguiabranquense tem pela
frente a seleção de São
Domingos do Norte que se
classificou na primeira
fase por sorteio.
O jogo de “ida”
acontece amanhã (29/05)
às 15:00 horas no Estádio
Orlando Dalmaso, na
cidade de São Domingos do
Norte.
Copa Sesporte
Principal competição
de futebol organizada pela
Secretaria de Esportes e
Lazer (Sesport), a Copa
Sesport conta com a

Na última sexta-feira (20), Águia
Branca venceu Alto Rio Novo por 4 a 3
participação
de
60
municípios se enfrentando
no formato de mata-mata,
com jogos de ida e volta. A
grande final será realizada no
Estádio Estadual Kleber
Andrade, em Cariacica.
Ao realizarem as
inscrições para participação
na Copa Sesport, cada

município recebeu dois
jogos completos de
uniformes, além de três
bolas para cada equipe. Já
os quatro melhores
colocados serão premiados
com academias inox e
cortadores de grama, que
serão doados para as
prefeituras.

Real Noroeste vence o CTE e
segue na liderança do Grupo
A da Copa Espírito Santo
Dois jogos, duas
vitórias e líder isolado
do Grupo A da Copa
Espírito Santo 2022.
Novamente atuando
com um time misto, o
Real Noroeste não
encontrou dificuldades
para derrotar o CTE/
Colatina, por 3 a 0 na
noite de quarta-feira
(25/05), no Justiniano
de Melo e Silva, pela
segunda rodada da
competição estadual.
No
primeiro
tempo, o Real Noroeste
abriu a vantagem de 2
a 0, com dois gols do
volante Ícaro. Na etapa
final, o atacante Kiko
recebeu um passe de
Gibson e fechou o
placar.
Com duas vitórias,

Ícaro (duas vezes) e Kiko marcaram os
gols do Real Noroeste (Eleven Sport/FES)
nas duas primeiras
rodadas, o Real Noroeste
lidera o Grupo A da Copa
ES, com seis pontos. O
CTE, que venceu na
estreia, estaciona nos
três pontos, mas termina
a rodada na zona de
classificação.
A
Copa
ES
prossegue neste fim de
semana com os jogos da
terceira rodada da

primeira fase do GA.
Hoje (28) às 16h, o
CTE/Colatina visita a
Desportiva Ferroviária,
no Engenheiro Araripe.
O Real Noroeste volta a
campo pela competição
estadual apenas na
quarta-feira (01/06),
quando recebe o Serra,
às 19h, no José Olímpio
da Rocha em Águia
Branca. (GE/ES)

Águia Branca, sábado, 28 de maio de 2022

No Brasil é crescente
a procura por intervenções
estéticas não invasivas e os
procedimentos que usam o
ácido hialurônico são um
dos mais buscados. De
acordo
com
dados
divulgados pela Associação
Internacional de Cirurgia
Plástica Estética (ISAPS), o
crescimento foi de 26% e
bateu a casa dos 165 mil em
2020.
Dentre
os
procedimentos
que
utilizam o ácido, o
preenchimento labial é o
mais buscado, segundo a
especialista
em
Harmonização Orofacial
(HOF), Larissa Lima.
“Temos visto um
aumento da procura por
procedimentos com ácido
hialurônico e, entre eles, o
preenchimento labial é o
mais buscado. Existem
quatro diferentes tipos que
podem ser feitos. A escolha
de
qual
tipo
de
procedimento é o mais
adequado para cada rosto
deve levar em consideração
o desejo do paciente e as
características faciais do
mesmo”, afirma Larissa.
A expert explica que
os quatro diferentes tipos
de preenchimento labial
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Larissa Lima destaca que o ácido
hialurônico é um dos ativos mais utilizados
variam de acordo com o
objetivo do paciente: dar
volume; para dar projeção;
para hidratação e para
definir o contorno.
O preenchimento
labial para dar volume é
indicado para quem quer
um efeito “bocão”, é
caracterizado por deixar os
lábios mais grossos e
carnudos.
”Neste
procedimento
nós
mantemos o lábio inferior
ligeiramente maior do que

o superior, por isso é
necessário uma avaliação
das proporções faciais do
paciente”, explica a expert
em HOF. Já para aquelas
pessoas que possuem os
lábios mais finos e
pequenos é indicado o
preenchimento labial para
projeção.
Larissa explica que a
aplicação
do
ácido
hialurônico nas bordas da
boca é indicada para quem
deseja os lábios com o

PC e PM prendem
suspeito de roubar família
em São Gabriel da Palha
A
equipe
da
Delegacia de Polícia de
São Gabriel da Palha,
com apoio de policiais
militares da região,
prendeu um homem de
27 anos, no bairro
Progresso, em São
Gabriel da Palha, na
manhã de sexta-feira
(20). Ele é suspeito de ter
assaltado e rendido pai e
filha
enquanto
aguardavam a entrega
de uma pizza, na zona
rural
do
mesmo
município, no dia 22 de
abril deste ano. Outros
dois suspeitos já foram
identificados.
Após ter ciência do
fato, a equipe da
delegacia
realizou
diversas diligências, nas
quais identificaram os

Foram apreendidas duas televisões, celulares e
relógios que, possivelmente, são produtos de roubo
suspeitos do crime. De
acordo
com
as
investigações, eles fazem
parte de um grupo
especializado nesse tipo
de crime. “Ficou claro
que eles participaram de
outros assaltos similares
e que já planejavam
novas ações”, conta o
titular da Delegacia de
Polícia de São Gabriel da

Palha, delegado Rafael
Caliman.
Durante a ação,
foram apreendidas duas
televisões, celulares e
relógios
que,
possivelmente,
são
produtos de roubo. Após
cumprimento
do
mandado, o suspeito foi
encaminhado ao Sistema
Prisional.

contorno mais definido e
delineado. Contribuindo
para a melhoria da
sustentação e simetria, e
pode também reduzir as
rugas e redefinir os ângulos
da boca.
“Com a aproximação
do inverno, uma das
principais queixas das
pessoas em relação ao tema
é o ressecamento dos
lábios, por isso, o
preenchimento para a
hidratação
é
muito
procurado”, indica. Este
tipo é recomendado para
quem não deseja mexer no
volume da boca, apenas
recuperar a hidratação dos
lábios, o procedimento
também auxilia na maciez
e brilho dos lábios e na
melhora da textura.
“Para quem está
desejando
fazer
a
intervenção, recomendamos
que sempre consulte antes
um profissional para avaliar
qual é o tipo de
procedimento
mais
adequado
para
as
características faciais de
cada paciente, para que o
mesmo possa assim ter uma
experiência satisfatória.”
enfatiza Larissa. (Foco
Comunicação)

PM apreende drogas
e detém duas pessoas
em Nova Venécia
Duas pessoas foram detidas e drogas foram
apreendidas pela Polícia Militar, na tarde de domingo
(22/05), no bairro Padre Gianni, em Nova Venécia.
Segundo a PM, após informações de que dois
indivíduos estavam traficando entorpecentes em um
terreno baldio, militares se deslocaram até o local e
avistando os suspeitos os abordaram. De acordo com a
PM, contra um deles já havia um mandado de prisão em
aberto.
Após buscas pelo local e com auxílio da cadela K9
Jade, foram encontrados em dois locais diferentes, uma
bucha de maconha, seis pedras de crack, uma balança de
precisão, R$519 em espécie e um aparelho celular.
Os detidos e os materiais apreendidos foram
encaminhados para a Delegacia de Nova Venécia. (Rede
Notícia)

Os ilícitos foram encontrados
com o auxílio da cadela K9 Jade
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