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Sesport realiza bate-papo

com campeão olímpico na

próxima segunda-feira (08)

Decreto regulamenta descarte
adequado de medicamentos

Frio no Espírito Santo: junho deve ser
marcado por baixas temperaturas

Começou o Junho Lilás, mês que destaca a
importância do Teste do Pezinho em recém-nascidos
para prevenção e detecção de doenças
Mesmo durante a Pandemia, o teste do Pezinho deve continuar sendo realizado

Sedu divulga vídeos com dicas para
alunos se prepararem para Enem 2020
Vídeos são produzidos por professores e ex-alunos da Rede Estadual, que se deram bem no Exame
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Reflexao~

"O SENHOR é o meu pastor, nada me
faltará."

Refletindo: Deus é o Senhor absoluto de todas
as coisas. Se você estiver passando pelo Vale da
Sombra da Morte, lembre-se da soberania de
Deus, e não temas, porque Deus está e estará
sempre com você. É Deus quem nos consola e
mais ainda é Ele quem nos dá a vitória e
prepara banquetes maravilhosos para nós.
Entregue sua vida nas mãos do Pastor por
excelência: Jesus Cristo.

Oração: Pai, louvado seja o Teu Santo nome.
Pois só Tu tens o controle sobre as nossas vidas
e apesar de todos os vales de dificuldades que
atravessamos, é o Senhor quem vai adiante ou
mesmo nos carregando no colo. Obrigado
Jesus pelas lutas e pelas vitórias, pois todas elas
nos fizeram ficar mais próximos de Ti. Em
nome de Jesus. Amém.
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PARA FICAR BEM INFORMADO

Começou o Junho Lilás, mês que destaca a
importância doTeste do Pezinho em recém-nascidos
para prevenção e detecção de doenças

A Feapaes, fundada
em 1992, é uma institui-
ção sem fins econômicos,
voltada para a melhoria

da qualidade de vida da
pessoa com deficiência
intelectual e múltipla e
para a atuação sustentá-
vel das Associações de
Pa i s e A m i g o s d o s
Excepcionais (Apaes) no
Espírito Santo e suas de-
mais filiadas, formando
junto o movimento
Apae-ES.

O movimento apae-
ano no Espírito Santo

Teste do Pezinho é
um importante instru-
mento no diagnóstico e
prevenção de múltiplas
deficiências. A Apae de
Vitória é referência na
realização da triagem e
faz o exame para todo o
Estado via SUS. É funda-
mental reforçarmos a
relevância desse serviço".

Atualmente são aten-
didas nas Apaes do esta-
do mais de 9.106 pessoas
com deficiência intelec-
tual e suas famílias, em-
pregando direta e indire-
tamente, mais de 2.500
pessoas em diversos mu-
nicípios do Espírito San-
to.

A instituição desen-
volve ações de defesa e
garantia de direitos, pro-
moção da cidadania, as-
sessoramento, formação
e capacitação na área da
deficiência intelectual e
terceiro setor, articulação
no âmbito das políticas
de assistência social, edu-
cação, saúde, outras polí-
ticas transversais, estudo
e pesquisa, congregando
42 instituições filiadas
em 40 municípios do esta-
do.

A Federação das Apa-
es do Espírito Santo (Fea-
paes) apoia a campanha
Junho Lilás, e deseja
conscientizar a popula-
ção da importância desse
exame, mesmo em tem-
pos de pandemia do Co-
vid-19. Não dá para adiar
o teste. É preciso fazê-lo
após as 48 horas do nasci-
mento da criança. Se-
gundo Vanderson Pe-
druzzi Gaburo, presiden-
te da Feapaes, "o

Através do Teste do
Pezinho podem ser de-
tectadas até 6 doenças
(fenilcetonúria, hipotire-
oidismo congênito, doen-
ça falciforme, fibrose cís-
tica, deficiência de bioti-
nidase e hiperplasia adre-
nal congênita). Caso
alguma doença apareça
no resultado do exame, o
ideal é iniciar imediata-
mente o tratamento para
impedir o desenvolvi-
mento de problemas que
podem levar à deficiência
intelectual e ou múltipla,
tais como a microcefalia,
convulsões, comporta-
mento autista, fibrosa-
mento do pulmão, crises

epilépticas, entre outras
complicações. A rapidez
no diagnóstico é impor-
tante para a saúde e a qua-
lidade de vida da criança.

O Teste do Pezinho
passou a ser obrigatório
no Brasil em 1992, e faz
parte do Programa Naci-
onal de Triagem Neona-
tal (PNTN), que inclui os
testes da Orelhinha, do
Olhinho, da Linguinha e
do Coraçãozinho. Atra-
vés desses testes é possí-
vel diagnosticar proble-

mas de audição, visão,
língua presa e cardiopati-
as congênitas.

O Teste do Pezinho é
gratuito e pode ser coleta-
do nos Postos de Saúde
(Unidades Básicas de
Saúde ou Unidades de
Saúde da Família) e Cen-
tros de Saúde.

No dia 6 de junho é
celebrado o Dia Nacio-
nal do Teste do Pezinho,
um dos exames mais im-
portantes para detectar
doenças em recém-
nascidos. O exame é bem
simples. Basta fazer um
furinho no pé do bebê e
colher algumas gotinhas
de sangue capazes de
identificar diversas doen-
ças congênitas e/ou gené-
ticas.

Cristina Brazin, Coor-
denadora do Serviço de
Referência em Triagem
Neonatal (SRTN) da
Apae de Vitória alerta
sobre a importância des-
se teste. “Se for realizado
em tempo adequado,
entre o terceiro e o quinto
dia de vida do bebê, é
possível identificar e tra-
tar doenças antes da ma-
nifestação dos sinto-
mas”, afirma Cristina.

Mesmo durante a Pandemia, o teste do Pezinho deve continuar sendo realizado

Feapaes-ES
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Sedu divulga vídeos com dicas para
alunos se prepararem para Enem 2020

Se você está estu-
dando e se dedicando
para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio
(Enem) 2020, pode
contar com as dicas da
Secretaria da Educa-
ção (Sedu), por meio
dos vídeos postados
no canal do Youtube,
produzidos por pro-
fessores e ex-alunos
da Rede Estadual que
se deram bem no Exa-
me.

Uma das dicas é

dada pela professora
Rayane Cassaro, que
leciona a disciplina de
História, na Escola
Estadual de Ensino
Fundamental e Médio
(EEEFM) Fioravante
Caliman, em Venda
Nova do Imigrante.
Segundo Rayane Cas-
saro, o Enem cobra as
habilidades e compe-
tências que o aluno
desenvolveu ao longo
da vida escolar.

Acesse o canal da
Sedu no Youtube e
confira as dicas para o
Enem e vários outros
conteúdos: www.you-
t u b e . c o m / c h a n-
nel/UCrhGi-4uMz
AnpC0Bv8ELebQ.

No vídeo da profes-
sora, ela lista cinco
temas de História que

são muito cobrados
no Exame. São eles:
‘Escravidão nas Amé-
ricas’; ‘Primeira Repú-
blica no Brasil’; ‘Era
Vargas’; ‘Revolução
Industrial’ e ‘Guerras
Mundiais’. “Contem
comigo e fiquem de
olho futuro”, disse.

Bolsonaro confirma mais duas parcelas do auxílio emergencial

"Acho que o pessoal
do Bolsa Família vai
ter uma boa surpresa,
não vai demorar. São
pessoas que necessitam
desse auxílio, que pare-
ce que está um pouqui-
nho baixo. Então, se
Deus quiser, a gente vai
ter uma novidade no
tocante a isso aí", afir-
mou.

O presidente tam-
bém antecipou um pos-
sível aumento no valor
do benefício do Bolsa
Família, pago a cerca
de 14 milhões de famí-
lias em situação de po-
breza e pobreza extre-

ma. O valor do eventu-
al aumento ainda será
anunciado, garantiu o
presidente, sem especi-
ficar uma data.

Liberação de praia

O governo ainda
deve investir mais R$
10 milhões para a repa-
triação de mais 3 mil
pessoas que seguem
sem conseguir voltar
ao Brasil.

O fechamento das
praias faz parte das es-
tratégias dos governos
estaduais e prefeituras
para evitar aglomera-
ções. O isolamento so-
cial é considerado pela
Organização Mundial
da Saúde (OMS) e por
especialistas como a
principal forma de evi-
tar disseminação em
massa do novo corona-
vírus.

Durante a live, o
presidente defendeu a
liberação de acesso às
praias, que está proibi-
da na maioria das capi-
tais litorâneas do Bra-
sil, e que a Advocacia-
Geral da União (AGU)
vai emitir um parecer
favorável sobre o as-
sunto.

"O governo federal
vai opinar favoravel-
mente para aquela pes-
soa ir à praia, agora o
juiz de cada cidade,
que vai recepcionar
esses mandados de se-
gurança, é que vai deci-
dir se o João pode ir
para a praia ou não. Eu

não vejo nada demais
ir para a praia, praia é
saúde", afirmou.O presidente Jair

Bolsonaro afirmou nes-
ta quinta-feira (4) que
foi acertado o paga-
mento de mais duas
parcelas do auxílio
emergencial, mas com
valor inferior aos atuais
R$ 600. A informação
foi dada pelo presiden-
te durante sua live se-
manal, transmitida pe-
las redes sociais.

O presidente Jair
Bolsonaro ainda afir-
mou que 23 mil brasile-
iros foram repatriados
ao país desde o início
da pandemia. São pes-
soas que ficaram reti-
das no exterior com o
fechamento das fronte-
iras por centenas de
países e estavam rece-
bendo apoio logístico e
diplomático do gover-
no para retornarem.

Repatriação

O auxílio emergen-
cial foi aprovado pelo
Congresso Nacional
em abril e prevê o paga-
mento de três parcelas
de R$ 600 para traba-
lhadores informais,

integrantes do Bolsa
Família e pessoas de
baixa renda. Mais de
59 milhões tiveram o
benefício aprovado. O
novo valor ainda não
foi anunciado pelo go-
verno.

"Vai ter, também

acertado com o [minis-
tro da Economia] Pau-
lo Guedes, a quarta e a
quinta parcela do auxí-
lio emergencial. Vai ser
menor do que os R$
600, para ir partindo
exatamete para um
fim, porque cada vez
que nós pagamos esse
auxílio emergencial, dá
quase R$ 40 bilhões. É
mais do que os 13 me-
ses do Bolsa Família. O
Estado não aguenta. O
Estado não, o contribu-

inte brasileiro não
aguenta. Então, vai
deixar de existir. A gen-
te espera que o comér-
cio volte a funcionar, os
informais voltem a tra-
balhar, bem como ou-
tros também que per-
deram emprego", disse.

Agência Brasil
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Sedu

Vídeos são produzidos por professores e ex-alunos da Rede Estadual, que se deram bem no Exame
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Chegada do inverno pode interferir
na produtividade no campo

No inverno, as chu-
vas são mais escassas e,

com isso, a oferta de
água de nossos manan-
ciais diminui. Esse ce-
nário exige uma gestão
mais adequada e asser-
tiva do recurso natural
para que não falte água
com o passar dos me-
ses até que ocorram
novos picos de chuvas
para o reabastecimen-
to das fontes.

Elídio Torezani en-
fatiza que sensores ou
equipamentos que per-
mitam monitorar essas
mudanças de compor-
tamento vegetal são
ferramentas de extre-
ma importância para
administrar essas mu-
danças.

Confira as principais
mudanças para a

produção no campo
durante o inverno:

Acompanhar as mu-
danças no comporta-
mento das plantas;
Fazer uma gestão efici-
ente da água disponí-
vel.

Monitorar as condi-
ções climáticas;

Ajustar a irrigação

“Esses dispositivos,
como os tensiômetros
e estações meteoroló-
gicas, traduzem com

muita fidelidade infor-
mações e são de fácil
uso e entendimento.
Basta o agricultor bus-
car a melhor alternati-
va para a sua produ-
ção”, afirma, desta-
cando que o mercado e
as empresas especiali-
zadas no segmento de
irrigação estão ofertan-
do alternativas cada
vez mais variadas para
atender essa demanda.Monitoramento

Para se adequar as
condições de clima co-
muns no inverno, o
agricultor deve montar
uma estratégia e evitar
desperdícios e conse-
quentemente, prejuí-
zos financeiros ou às
plantas com erros na
irrigação, aponta Tore-
zani.

Assim como os pro-
cessos fisiológicos, o
consumo de água por
essas espécies é reduzi-
do no frio. “Se as irri-
gações continuam a ser
feitas na mesma inten-
sidade do verão, have-
rá um volume em ex-
cesso que pode trazer
prejuízos à planta”,
pontua o engenheiro
agrônomo.

Estamos vivendo os
últimos dias do outono
de 2020. A partir do
próximo dia 20, tem
início a estação mais
fria do ano, caracteri-
zada pelos dias mais
curtos e pelas noites
mais longas e com tem-
peraturas menores.

Plantios afetadosNeste período, as
plantas podem apre-
sentar comportamen-

tos diferentes. Por isso,
os produtores rurais
devem estar atentos a
alguns sinais. Como a
grande maioria dos
cultivos de nossa re-
gião faz uso de espéci-
es vegetais de origem
tropical, elas são bas-
tante afetadas por esta
troca de estações.

Segundo o enge-

nheiro agrônomo Elí-
dio Torezani, diretor
da Hydra Irrigações,
esse é o caso das plan-
tações de café conilon,
banana, coco, mamão
e gramíneas usadas em
pastagens. “No inver-
no, os processos fisio-
lógicos dessas plantas
são desacelerados e
isso se reflete na produ-
tividade e no cresci-
mento, que ficam mais
lentos”, ressalta.

Volume de água

Engenheiro agrônomo ressalta os ajustes que os agricultores devem realizar na estação mais fria do ano

Equipamentos para testes ultrarrápidos
de Covid-19 são instalados no Lacen/ES

O Lacen/ES rece-
be, em média, cerca de
630 a 750 exames com
suspeita do novo Coro-

navírus diariamente.
Apesar da escassez
mundial de reagentes
para extração de RNA
(primeira etapa da pro-
cesso), o laboratório
conta, atualmente,
com mais de 165 mil
testes PCR disponíveis
para a Covid-19.

O Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública
do Espírito Santo (La-
cen/ES) aumentou a
sua capacidade de pro-
cessamento em cerca
de 600 a 700 amostras
com a chegada e insta-
lação de seis equipa-
mentos VERI-Q, fabri-
cados pela empresa
ABBOTT. Foram locados seis

equipamentos com
sistema VERI-Q, que é
um sistema confirma-
tório rápido e compac-
to de identificação do
SARS-COV-2 (novo
Coronavírus) pela me-
todologia de RT-PCR
e adquiridos reagentes
suficientes para 30 mil
testes de PCR em tem-
po real ultrarrápidos.

Esses equipamen-
tos possuem um siste-
ma confirmatório rápi-
do e compacto de iden-
tificação do SARS-
COV-2 (novo Corona-
vírus) pela metodolo-
gia de RT-qPCR e se-
rão destinados às testa-
gens de pacientes inter-
nados em hospitais de
referências, aguardan-

do confirmação da Co-
vid-19. Também serão
usados em amostras de
pacientes internados
em Pronto Atendi-
mentos, visando a uma
maior disponibilidade
de leitos na rede, bem
como na investigação
de casos de óbitos sus-
peitos.

De acordo com o
coordenador do La-
cen/ES, Rodrigo Ro-
drigues, os equipamen-
tos processam 72 amos-
tras a cada duas horas,
totalizando 600 a 700
amostras por dia, as
quais somadas à capa-
cidade diária atual de
processamento de mil
amostra por dia, per-
mitirão um aumento
de 60-70% no quantita-
tivo processado.

“Esse aumento no
processamento irá con-
tribuir com o esforço e
com a dedicação de
nossos servidores, em
especial às equipes da
triagem e do setor de
biologia molecular,
que têm se dedicado de
forma incansável e
exemplar à garantia do
diagnóstico da doença.
A equipe se esmera ao
manter ininterrupto o
processamento mesmo
durante o desabasteci-
mento de kits de extra-
ção automatizada, por
meio de um esforço
combinado de extra-
ção manual de RNA”,
disse o coordenador.

Locação

SESA
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Os equipamentos possuem um sistema confirma-
tório rápido e compacto de identificação do SARS-
COV-2 pela metodologia de RT-qPCR e serão
destinados às testagens de pacientes internados
em hospitais de referências

Assessoria/Hydra Irrigações/Vera Caser
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Frio no Espírito Santo: junho deve ser
marcado por baixas temperaturas

A previsão climática,

segundo o coordenador,
apenas aponta as tendên-
cias para um determina-
do período, focando na
qualidade do regime de
chuva e nas anomalias de
temperatura. Eventos
extremos de chuva, ven-
to, frio ou calor só podem
ser previstos com alguns
dias de antecedência ou,
dependendo de sua in-
t e n s i d a-
de/deslocamento, pou-
cas horas ou minutos.

“O mês de junho mar-
ca a transição entre as
estações do outono e do
inverno no Hemisfério
Sul. Além disso, é o pri-
meiro mês do trimestre
mais frio e seco do ano no
Espírito Santo, de acordo
com a climatologia”,
disse o coordenador de
Meteorologia do Incaper,
Hugo Ramos.

O mês de junho deve
ser marcado pelo friozi-
nho em todo o Espírito
Santo. É o que prevê a
Coordenação de Meteo-
rologia do Instituto Capi-
xaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper). A
previsão climática men-
sal referente a junho de
2020 indica ainda que as
chuvas devem seguir o
padrão normal esperado
para o mês. Chuva

De acordo com a pre-
visão, a precipitação mé-
dia do mês deve variar
entre 45mm e 90mm pela
faixa leste. Os maiores
volumes de chuva devem
se concentrar na Região
Metropolitana da Gran-
de Vitória. Já na parte
oeste do Estado, os acu-
mulados médios devem
ficar abaixo de 30mm,

com destaque para o mu-
nicípio de Baixo Guan-
du, onde a média espera-
da fica em torno de
15mm.

Temperaturas

Os termômetros de-
vem ficar abaixo do nor-
mal para o mês em todo o
Espírito Santo. Confor-
me a previsão climática
mensal, a temperatura
média para o mês de ju-
nho é distribuída da se-
guinte forma: de 22 °C a
24 °C na maior parte das
regiões norte e nordeste.
Nos trechos mais altos do
Estado, situados próxi-
mos à divisa com Minas
Gerais, as temperaturas
oscilam entre 18 °C e 20
°C. Na região serrana e
no sul-Caparaó, as médi-
as oscilam entre 16 °C e
20 °C, podendo variar
entre 14 e 16°C nas loca-
lidades mais elevadas. Já

nas demais áreas do Esta-
do, incluindo a Grande
Vitória, as temperaturas
médias em junho oscilam
entre 20 °C e 22 °C.

Inverno

O inverno no Hemis-
fério Sul começa no dia
20 de junho, às 18h43.
Segundo a Coordenação
de Meteorologia do Inca-
per, no Espírito Santo, os
meses que compreendem
o período do inverno são

os mais secos e frios do
ano. O principal sistema
meteorológico de atua-
ção são as frentes frias,
acompanhadas de mas-
sas de ar polar mais inten-
sas que nas demais épo-
cas do ano. Quando pas-
sam, essas massas de ar
provocam a diminuição
das temperaturas.

Outras características
comuns desta época são
as inversões térmicas e a
ocorrência de nevoeiros
que costumam diminuir

a visibilidade. Além dis-
so, nos dias menos frios,
ocorre um aumento da
amplitude térmica (dife-
rença entre a temperatura
máxima e mínima em
um dia), e os índices de
umidade relativa do ar
atingem valores abaixo
dos 30 %, causando pre-
juízos na saúde humana
e a vegetação fica vulne-
rável a incêndios.

Para mais informa-
ções, acesse: meteorolo-
gia.incaper.es.gov.br

Solenidade virtual marca Dia do Meio Ambiente com
anúncio de medidas de combate às mudanças climáticas

Complementar à regu-
lamentação da Política
Estadual, a Agência Esta-
dual de Recursos Hídricos
lançou, em formato digi-
tal, a Cartilha de Seguran-
ça de Barragens, direciona-
da a produtores rurais,
consultores, engenheiros,
empresários e demais inte-
ressados pelo tema.

Para marcar o Dia
Mundial do Meio Ambi-
ente, celebrado nesta sexta-
feira (05), o Governo do
Espírito Santo anunciou,
em solenidade virtual, pro-
jetos e entregas que otimi-
zam a gestão ambiental do
Estado, fortalecem a segu-
rança hídrica e as medidas
de combate às mudanças
climáticas. O evento virtu-
al teve a presença do gover-
nador Renato Casagrande,
que também deu posse aos
membros do Fórum Capi-
xaba de Mudanças Climá-
ticas.

Escrita de forma sim-
ples, a cartilha tem como
objetivo orientar o empre-
endedor de barragens a
cuidar bem delas e difundir
informações para evitar
incidentes: Quais são as
responsabi l idades de
quem constrói e gerencia
barragens, como regulari-
zá-las perante os órgãos
competentes e como fazer
vistorias periódicas para
que tenhamos barragens
eficazes, regulares e segu-
ras.

“É a primeira vez que o
Governo do Estado entre-
ga para a sociedade um
material completo e de
simples entendimento so-
bre barragens. Graças à
união dos órgãos ambien-
tais, de defesa civil e de
fomento à pesquisa”, des-
tacou Ahnert.

A cartilha foi desenvol-
vida por meio de parceria
entre a Agerh, o Instituto
de Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito Santo
(Idaf), o Iema, a Defesa
Civil e a Fundação de
Amparo à Pesquisa e Ino-
vação (Fapes). O docu-
mento está disponível no
site da Agência.

A secretária de Estado
da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Pro-
fissional (Secti), Cristina
Engel, que vai atuar como
secretária executiva do
Fórum, destacou que o
trabalho do Governo de-
monstra a preocupação
com o presente e o futuro.
“Espero contribuir com
esse seleto grupo em todas
as áreas, mas, especial-
mente, nas ações relacio-
nadas à vulnerabilidade
social, considerando que
as consequências das mu-
danças climáticas, invaria-
velmente, recaem sobre
essa parcela da socieda-
de”, comentou Cristina
Engel.

“Mudanças que afe-
tam diretamente o clima
do planeta precisam estar
sempre em pauta nas dis-
cussões com a sociedade. E
o Fórum é esta janela aber-
ta, transparente, para en-
tender o papel de cada um
neste entendimento sobre
sustentabilidade e desen-
volvimento. Em garantir
que cada ente público, pri-
vado ou sociedade civil
organizada possa expor
suas ideias, suas opiniões,

mas que ao final o benefici-
ado sempre será o meio
ambiente”, apontou o se-
cretário.

Para o secretário de
Estado de Meio Ambiente,
Fabrício Machado, o tra-
balho conjunto do Fórum
será determinante para
avançar em políticas e
ações que visem a corrigir
e melhorar nossas práticas
a favor do ecossistema glo-
bal.

Serão discutidas ques-
tões como a conservação
da biodiversidade; de pro-
gramas de proteção às nas-
centes e mananciais, de

estímulos as pesquisas, a
financiamentos nacionais
e internacionais para apli-
cação em programas e
ações relacionadas ao en-
frentamento das mudanças
climáticas. Pautas comuns
em convenções, protocolos
e tratados internacionais,
dos quais o Governo do
Estado também vem parti-
cipando ativamente.

Casagrande deu posse
aos 24 membros do Fórum
Capixaba de Mudanças
Climáticas, composto por
representantes de órgãos
estaduais da administra-
ção direta e indireta, de
representantes de conse-
lhos estaduais, do setor
acadêmico, de entidades
sem fins lucrativos, de fede-
rações capixabas e da soci-
edade civil organizada. No
Fórum serão traçadas e
debatidas políticas estraté-
gicas, imprescindíveis e
estruturantes, para ações
de curto, médio e longo
prazo para o equilíbrio do
clima.

“Estamos tomando
diversas medidas impor-
tantes nesse Dia Mundial

do Meio Ambiente. Enca-
minhamos projetos de lei
sobre a qualidade do ar e
para fiscalização de recur-
sos hídricos. Assinamos
também decretos regula-
mentando a Lei de Fauna e
de fiscalização de barra-
gens. São medidas impor-
tantes para a preservação
do meio ambiente”, afir-
mou o governador.

Durante a solenidade,
foi lançado um aplicativo
sobre qualidade do ar e
assinado o decreto de regu-
lamentação da Política
Estadual de Segurança de
Barragens, alinhado ao
lançamento de uma carti-
lha digital de Segurança de
Barragens. O governador
Casagrande também enca-
minhou projetos de lei
(PLs) à Assembleia Legis-
lativa.

Segurança Hídrica

Durante a solenidade
virtual, o governador Casa-
grande assinou o decreto
de regulamentação da Polí-
tica Estadual de Segurança
de Barragens. A lei apre-
senta uma nova aborda-
gem sobre o tema, organi-

zando e dando mais rigor
na fiscalização da seguran-
ça de barragens para arma-
zenamento de água e esta-
belecendo uma nova forma
de governança na implan-
tação dessas estruturas.

O governador também
assinou mais dois projetos
de lei: um sobre a Fiscali-
zação de Uso da Água e
outro que altera a Lei Esta-
dual nº 7001/2001. “Os
projetos fortalecem o tra-
balho da Agerh no cumpri-
mento da Política Estadual
de Recursos Hídricos e a
regulamentação da Políti-
ca de Segurança de Barra-
gens prova, mais uma vez,
o nosso esforço conjunto
em construir e gerenciar
barragens com mais segu-
rança e eficiência”, comen-
tou o diretor-presidente da
Agerh, Fábio Ahnert.

Secom/Seama/Iema/Agerh

Incaper

Foto: divulgação

Ao longo do mês de junho, as temperaturas médias
devem ser mais baixas que o normal no Espírito Santo.



0606 de junho de 2020

CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

COMUNICADO

“AUTO POSTO SÃO GABRIEL LTDA”
Torna público que requereu e obteve do IEMA, através do processo nº
42564514, Licença Ambiental Única (LU), para transporte rodoviário a
granel de produtos perigosos exceto material radioativo, localidade no
estado do Espírito Santo.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de VILA VALÉRIO/ES, torna pública a 2ª
RETIFICAÇÃO do edital de Pregão Presencial nº 000009/2020
- PROCESSO Nº 002957/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
para eventual aquisição de Uniformes e EPIs destinados aos
servidores das Unidades Administrativas da Prefeitura
Municipal de Vila Valério/ES.
O Edital fica retificado: no Capítulo XIV do Preâmbulo; no LOTE
02 do ANEXO 1 - PLANILHA DESCRITIVA; no item 5 do ANEXO 2
- TERMO DE REFERÊNCIA; na cláusula décima do ANEXO 7 -
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e na cláusula nona
do ANEXO 8 -MINUTA DE CONTRATO.

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 000009/2020

A nova data de ABERTURA DA SESSÃO será dia 24 de junho de
2020, às 12h. Início do credenciamento às 11h30min.
Todas as demais cláusulas e exigências permanecem
inalteradas.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos
interessados.
O e d i t a l r e t i f i c a d o s e e n c o n t r a n o s i t e :
www.vilavalerio.es.gov.br>.

Vila Valério, 05 de junho de 2020
GILFARLEI PETRI
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

Presidente da CPL
ERLITON DE MELLO BRAZ

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020
DATA DE ABERTURA: 29/06/2020 às 13
h.
OBJETO: Contratação de empresa para
Execução da Obra para Construção
Pavimentação e Drenagem das Ruas João
Correa e Rua São Geraldo, Bairro Santa
Terezinha, Município de São Gabriel da
Palha – ES. O edital poderá ser retirado
no site www.saogabriel.es.gov.br.
Demais informações pelo telefone 00 XX
27 3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 06/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Compre, venda
e troque!

Compre, venda
e troque!

NO

CURTA A NOSSA
PÁGINA

CURTA A NOSSA
PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

Decreto regulamenta descarte
adequado de medicamentos

"O modelo proposto

é eficiente, fazendo com
que o resíduo percorra o
mesmo caminho que
percorreu para chegar
aos pacientes, até a desti-
nação final, ambiental-
mente adequada, dimi-
nuindo a possibilidade
que o próprio processo
gere mais danos ao meio
ambien te " , a f i r mou
Oscar Yazbek Filho, da
Associação Brasileira do
Atacado Farmacêutico
(Abafarma)

Antes de enviar os
recipientes, as farmácias
devem registrar, no Siste-
ma Nacional de Infor-
mações sobre a Gestão
dos Resíduos Sólidos, o
peso dos produtos arma-
zenados temporariamen-
te.

"A população poderá
levar o medicamento usa-
do, aquele medicamento
vencido, aquele medica-
mento que não mais tem
utilidade, que está no can-
to de uma gaveta, poderá
devolver na farmácia em
que ela vai normalmente.

A pessoa entrega o medi-
camento e a cadeia toda
se mobiliza para dar a
destinação correta", ex-
plicou. Além da logística
reversa de medicamen-
tos, o governo federal já
havia estabelecido, ao
longo do ano passado, o
mesmo procedimento
para o descarte de bateri-
as automotivas e de pro-
dutos eletro-eletrônicos.
Segundo Salles, o próxi-
mo setor que deve regula-
mentar um procedimen-
to de descarte correto é o
de embalagens, como o
de sacolas plásticas.

Para Nelson Mussoli-
ni, presidente do Sindica-
to das Indústrias de Pro-
dutos Farmacêuticos
(Sindusfarma), o decreto
é um marco para o setor e
deve beneficiar centenas
de milhões de pessoas no
país. "Vamos atingir apro-
ximadamente 120 mi-
lhões de brasileiros, com
mais de 10 mil pontos de
recolhimento. É um fato
a ser comemorado. Fo-

ram quase 10 anos com
dezenas de reuniões en-
volvendo 17 entidades da
cadeia farmacêutica",
destacou.

Durante uma video-
conferência para marcar
a assinatura do decreto, o
ministro do Meio Ambi-
ente Ricardo Salles afir-
mou que a medida esta-
belece metas para que o
maior volume possível de
medicamentos inutiliza-
dos seja recolhido e des-
cartado corretamente. Pelo decreto, que ain-

da será publicado no Diá-
rio Oficial da União
(DOU), no prazo de dois
anos, todas as capitais do
Brasil e os municípios
com população superior
a 500 mil habitantes deve-
rão contar com os pontos
de coleta de medicamen-

tos vencidos. Esse prazo
será de até cinco anos
para os municípios com
população superior a 100
mil moradores.A partir de agora, de

acordo com o decreto, os
consumidores devem
efetuar o descarte dos
medicamentos domicili-
ares vencidos ou em desu-
so, incluindo as embala-
gens, nos pontos de cole-
ta, sejam eles drogarias,
farmácias ou outros pon-
tos definidos pelos co-

merciantes. As drogarias
e as farmácias terão de
disponibilizar e manter,
em seus estabelecimen-
tos, pelo menos um ponto
fixo de recebimento a
cada 10 mil habitantes.
Caberá às indústrias fa-
bricantes e às empresas
deistribuidoras os proces-
sos de recolhimento e
descarte final dos produ-
tos.

Um decreto assinado
pelo presidente Jair Bol-
sonaro nesta sexta-feira
(5) regulamenta a chama-
da logística reversa de
medicamentos, que trata
do descarte ambiental-
mente correto desses pro-
dutos, por parte de toda a
cadeia produtiva do setor.
A medida foi assinada no
Palácio do Planalto, em
uma cerimônia transmiti-
da por videoconferência,
que reuniu, além do pre-
sidente e ministros, os
representantes do setor
farmacêutico. A data tam-
bém marca o Dia Mundi-
al do Meio Ambiente.

Foto: Agência Brasil

EBC Saúde

Os consumidores devem efetuar o descarte dos medicamentos domiciliares
vencidos ou em desuso, incluindo as embalagens, nos pontos de coleta, sejam
eles drogarias, farmácias ou outros pontos definidos pelos comerciantes
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Maio Amarelo em formato digital alcança
mais de 400 mil pessoas no Estado

Campanha digital

O Detran|ES regis-
tra que o investimento
em educação de trânsito
é uma obrigatoriedade
prevista no Código Naci-
onal de Trânsito (CTB) e
é feito com recursos pro-
veniente de multas de
trânsito.

Ainda segundo Viei-
ra, a campanha fez um

alerta importante, por-
que mesmo com o movi-
mento reduzido nas vias,
é necessário obedecer às
regras de trânsito e estar
sempre atento aos riscos,
seja condutor de veículo,
pedestre ou cicl ista.
“Assim como os cuida-
dos individuais são ne-
cessários para vencer-
mos o novo Coronaví-
rus, no trânsito a atitude
de cada um é que vai ga-
rantir um trânsito mais
seguro, com menos aci-
dentes e com menos mor-
tes, que é o que todos nós
queremos”, disse.

O Maio Amarelo des-
te ano foi adaptado para
conscientizar os condu-
tores, pedestres e ciclis-
tas sem as tradicionais
ações educativas nas ru-
as e escolas devido à ne-
cessidade de distancia-
mento social por causa
da pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19).
Durante o movimento,
que terminou no último
domingo (31), o Depar-
tamento Estadual de
Trânsito do Espírito San-
to (Detran|ES) utilizou
uma abordagem exclusi-
vamente digital com
mensagens educativas
nas redes sociais.

Di re to res do De-

tran|ES e servidores
realizaram também lives
nas redes sociais, com
instituições que atuam
no universo do trânsito,
como o Movimento Ca-
pixaba para Salvar Vidas
no Trânsito (Movitran),
para debater sobre temas
relacionados ao Maio
Amarelo.

Seguindo o tema naci-
onal do Maio Amarelo
definido pelo Conselho
Nacional de Trânsito
(Contran) em consonân-
cia com o Departamento
Nacional de Trânsito
(Denatran) e o Observa-
tório Nacional de Segu-
rança Viária (ONSV),
“Perceba o risco. Proteja
a vida”, o Detran|ES

utilizou, durante o mês
de março, em suas redes
sociais, posts orientati-
vos, lançando mão de
personagens que adotam
as medidas de segurança
frente ao novo Coronaví-
rus, utilizando os concei-
tos da importância do
uso do cinto de seguran-
ça, do respeito aos limi-
tes de velocidade, da não
mistura da direção com
bebida e com celular,
bem como a conscienti-
zação sobre o uso da ca-
deirinha para as crianças
e do capacete para os
motociclistas.

No primeiro semes-
tre de 2019, mais de cin-
co mil pessoas foram
atendidas pelo Samu e
pelos Bombeiros por
serem vítimas de aciden-
tes de trânsito no Espíri-
to Santo, de acordo com
dados da Secretaria da
Saúde (Sesa) e do Corpo
de Bombeiros Militar.
Até abril deste ano, 202
pessoas perderam a vida
nas vias capixabas, uma
redução de 24,6% em
relação ao mesmo perío-
do do ano passado, quan-
do foram registradas 268

mortes em acidentes de
trânsito, conforme rela-
tório do Observatório
Estadual de Segurança
Pública.

Para o diretor geral
do Detran|ES, Givaldo
Vieira, mesmo sem as
atividades educativas
presenciais, a mensagem
de conscientização foi
transmitida. “Com a
população mais tempo
em casa por conta da
pandemia do novo Coro-
navírus, acaba que há
mais acesso às redes soci-
ais e aos veículos de co-
municação, o que faz
com que esta mensagem
de conscientização para
um trânsito mais seguro
chegue até o cidadão”,
afirmou.

No total, o conteúdo
d iv u l g a d o p e l o D e-
tran|ES teve mais de 182
mil visualizações nas
redes sociais do órgão,

com um alcance total de
mais de 400 mil pessoas.
Com o tema “Perceba o
risco. Proteja a vida”, o
Detran|ES veiculou fil-
me para a televisão, spot
para emissoras de rádio e
posts nas redes sociais,
com o objetivo de trans-
mitir mensagens educa-
tivas e destacar que to-
dos os cidadãos têm de
utilizar a prudência e
atitudes preventivas para
combater, no trânsito, as
possíveis ameaças.

A campanha retratou
o inimigo invisível em
uma analogia entre os
riscos do trânsito e a pan-
demia, levando em con-
sideração que em ambos
os casos a atitude de ca-
da pessoa é fundamental
para a proteção da vida.

Sesport realiza bate-papo com campeão
olímpico na próxima segunda-feira (08)

A Secretar ia de
Esportes e Lazer (Ses-
port) vai dar início, na
próxima segunda-feira
(08), às 11h, a uma sé-
rie de conversas com

esportistas capixabas,
por meio de lives no
Instagram da Secreta-
ria (@sesportesofici-
al). Coordenado pela
atleta de bodyboard e
gerente de Esportes de
Formação e Rendi-

mento da Sespor t,
Maylla Venturin, o pri-
meiro bate-papo con-
tará com a participa-
ção de Alison Cerutti,
campeão olímpico de
vôlei de praia na Olim-
píada Rio 2016, ao la-
do de Bruno Schmidt.

Durante o projeto,
a Sesport pretende rece-
ber esportistas de dife-
rentes modalidades
que integram a lista
dos 121 contemplados
pelo programa Bolsa
Atleta, da Sesport.

O objetivo é que,
durante essas conver-
sas descontraídas so-
bre esportes, o público

possa conhecer um
pouco mais dos atle-
tas, além de entender
como tem sido a rotina
de cada um durante
esse período de pande-
mia causado pelo novo
Coronavírus (Covid-
19).

Conheça Alison
Cerutti

Medalha de prata
nos Jogos Olímpicos
de Londres, em 2012,
ao lado do próprio
Emanuel; Alison con-
quistou a medalha de
ouro na Olimpíada do
Rio, em 2016, atuando
com Bruno Schimdt.

Alison Conte Ce-
rutti, nasceu em Vitó-
ria no dia 07 de dezem-
bro de 1985. Apelidado
de Mamute, por conta
de um personagem de
“A Era do Gelo”, o atle-
ta iniciou sua carreira

no vôlei de praia em
2004, inspirado por
Emanuel Scheffer Re-
go, que mais tarde veio
a ser sua dupla na mo-
dalidade.

O jogador também
coleciona títulos indi-
viduais, sendo eleito
por quatro vezes conse-
cutivas o campeão do
Torneio Rei da Praia,

além de receber prêmio
cinco prêmios de me-
lhor ataque e cinco de
melhor bloqueio no
Campeonato Brasilei-
ro.

Presente na lista dos
10 primeiros esportis-
tas capixabas a ser ho-
menageado na Calça-
da da Fama, Mamute
atualmente faz dupla
com o paraibano Álva-
ro Filho, e já havia ga-
rantido vaga nos Jogos
Olímpicos de Tóquio,
que seriam realizados
em agosto deste ano,
mas foram transferidos
para 2021 por causa da
pandemia.

Sesport

Foto: divulgação

Detran
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