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Águia Branca recebe mais de R$ 3,3 milhões
de investimentos em infraestrutura urbana

Covid-19: anticorpos em pacientes
recuperados diminuem rapidamente

Lutador de taekwondo
se reinventa e vai disputar
Campeonato Estadual de
videogame online

Inscrições abertas
para o Prêmio Gestão
Escolar 2020

Células-tronco são
usadas em estudo para
combater a covid-19

Profissionais da Educação
iniciam cursos on-line de
Produção de Videoaulas
e de Animação
Cerca de 2.500 profissionais serão
contemplados com o curso.
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Reflexao~

‘‘(Deus) nos salvou, e chamou com uma santa
vocação; não segundo as nossas obras, mas
segundo o seu próprio propósito e graça que
nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos
dos séculos.’’

Refletindo: Antes do tempo começar! Como
entendemos quando isso foi? Deus pensou em
nós pela primeira vez numa época que nem dá
para entender! Sua razão para pensar em nós
foi o Seu próprio propósito que era manifestar
Sua graça sobre nós. Jesus sempre foi o plano
de Deus e nós sempre fomos Seu alvo. Vamos
ter certeza que vivemos nossa vida em santida-
de!

Oração: Obrigado, Pai, por me conhecer e
pensar nas minhas necessidades mesmo antes
de existir o mundo. Dedico este dia, e os dias
que seguem, para honrá-Lo ao tentar viver
uma vida que reflete Sua santidade e graça. No
nome de Jesus, o único que não tem pecado, eu
oro. Amém.
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Hemoes e 99 garantem viagens gratuitas
para incentivar doação de sangue

Junho é considera-
do o mês de conscien-
tização sobre a impor-
tância da doação de
sangue. Pensando nis-
so, o Hemocentro do
Espírito Santo (He-
moes) firmou uma par-
ceria com a empresa
de mobilidade urbana
99. Até o próximo dia
30 de junho, os doado-
res de sangue que se
deslocarem para os
Hemocentros de Vitó-
ria, Serra, Colatina ou
Linhares terão suas
viagens custeadas.

Para ter acesso ao
benefício, o passagei-
ro deve inserir o códi-
go promocional doe-
sanguees que garante
dois cupons no valor
de R$ 30 cada. A inser-
ção é limitada a uma
vez por usuário e so-
mente para corridas
de saída ou chega das
unidades de coleta. A

ação tem como objeti-
vo apoiar a população
no enfrentamento ao
novo Coronavírus (Co-
vid-19) e incentivar a
solidariedade.

A diretora geral do
H e m o e s, M a r c e l a
Gonçalves Murad,
destaca que essa par-
ceria é importante
principalmente no pe-
ríodo da pandemia,
em que os estoques de
sangue estão abaixo
do adequado. “Essa
iniciativa garante uma
maior segurança para
os doadores, que mui-
tas vezes ficam com
receio de pegar trans-
porte público por me-
do do contágio do ví-
rus. Nesse momento
de pandemia, o esto-
que caiu e a garantia
da locomoção para os
Hemocentros incenti-
va os doadores”, refor-
çou.

Durante o distanci-
amento social, enfren-

tado em todo o Esta-
do, os hemocentros
adotaram protocolos
para reduzir aglome-
rações, então é neces-
sário agendar previa-
mente a doação. A di-
retora explica que to-
dos os doadores são
atendidos, inclusive
quem não realizou o
agendamento prévio,
mas o tempo de espera
pode ser maior.

Quem pode doar

Antes de efetiva-
mente doar sangue, os
voluntários passam
por uma triagem para
avaliar sua condição
de saúde e verificar se
estão aptos a realizar a
doação. Quem tem
entre 16 e 69 anos po-
de se candidatar como
voluntário. Para os
mais velhos, uma res-
salva: só pode doar
quem tiver feito a pri-
meira doação até os 60
anos. Já os menores de
18 anos precisam de
autorização de um res-
ponsável legal.

O interessado em
doar sangue deve ir até
uma unidade do He-
moes, apresentar um
documento of ic ia l
com foto e responder a
um questionário. Ca-
so tenha almoçado,
deve aguardar três ho-
ras após a refeição pa-
ra fazer a doação.

Neste período de

pandemia, pessoas
que tiveram diagnósti-
co positivo para o no-
vo Coronavírus (Co-
vid-19) podem reali-
zar a doação após 30
dias sem apresentar
sintomas. Já as pesso-
as que estiverem com
sintomas gripais não
devem comparecer
para doação.

Agende a doação

-Hemocentro de
Vitória

Endereço: Avenida
Marechal Campos,
1.468, Maruípe | Tele-
fone: 3636-7920

-Unidade de Coleta
de Sangue da Serra

Endereço: Avenida
Eudes Scherrer Sou-
za, s/nº (anexo ao Hos-
pital Estadual Dório
Silva) | Telefone: (27)
3218-9429

-Hemocentro de
Linhares

Endereço: Av. João
Felipe Calmom, 174-
298 – Centro | Telefo-
ne: (27) 3264-6000

-Hemocentro de
Colatina

Endereço: R. Cas-
siano Castelo, 276 –
Centro | Telefone:
(27) 3717-2800

-Hemocentro de
São Mateus

Endereço: Rodovia
Otovarino Duarte San-
tos, Km 02, Parque
Washington | Telefo-
ne: (27) 3767-7954
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Inscrições abertas para o
Prêmio Gestão Escolar 2020

Realizado desde
1998, o Prêmio Ges-
tão Escolar (PGE) con-
templa projetos efici-
entes e inovadores de
gestão na Educação
Básica da rede pública
de todo o país. Em
2020, a iniciativa vai
reconhecer práticas
exitosas das escolas

que, no momento de
afastamento social,
conseguiram encon-
trar soluções para o
enfrentamento das
dificuldades impostas
pela pandemia.

Uma live com o
escritor e especialista
em desenvolvimento
das competências de
liderança organizaci-
onal, educacional e

p e s s o a l , E d u a r d o
Shinyashiki, marcou
o lançamento do Prê-
mio de Gestão Esco-
lar 2020 na última ter-
ça- fe i ra (16) , com
transmissão pelo ca-
nal do Conselho Naci-
onal de Secretários de
Educação (Consed)
no Youtube e na pági-
na do órgão no Face-
book. O prêmio é pro-

movido pelo Consed
em conjunto com a
Organização dos Esta-
d o s I b e r o -
Americanos (OEI) e a
União dos Dirigentes
Municipais de Educa-
ção (Undime).

Pela primeira vez o
prêmio também vai
contemplar o profes-
sor e a equipe escolar.
A iniciativa represen-

ta o reconhecimento
da união de esforços
para superar os desafi-
os que a situação atual
impõe ao considerar,
além do gestor, os ato-
res que estão na ponta
do processo de ensino
e aprendizagem.

A edição 2020 do
PGE tem o patrocínio
da Fundação Itaú pa-
ra a Educação e Cultu-

ra e conta com a parce-
ria da Bett Educar, Bri-
tish Council, Funda-
ção Roberto Marinho,
Fundação Santillana,
Instituto Natura, Mi-
nistério da Educação,
Unesco, Unicef e Uni-
vesp. Informações via
site Consed.

I n s c r i ç õ e s e m :
www.premiogestao-
escolar.com.br

TSE lança campanha para incentivar
participação de jovens na política

O Tribunal Superi-
or Eleitoral (TSE) lan-
çou ontem (22) uma
campanha digital para
incentivar a participa-
ção de jovens na políti-
ca e nas eleições muni-
cipais, que serão reali-
zadas no fim deste do
ano.

De acordo com o
tribunal, a medida pre-
tende fortalecer a de-
mocracia e aumentar o
debate sobre os proble-
mas nacionais. A cam-
panha foi intitulada
"Eu na Prefeitura, Eu

na Câmara".
Por meio da página

do TSE na internet, até
3 de julho, jovens entre
16 e 25 anos podem
enviar um vídeo de 30
segundos, responden-
do sobre o que falta na
sua cidade e o que po-
deria fazer para melho-
rar a situação se fosse
eleito prefeito ou vere-
ador do município. Os
melhores vídeos vão
fazer parte de uma cam-
panha da Justiça Elei-
toral de incentivo ao
voto.

Segundo o TSE, o
país tem 1.310.194 elei-

tores entre 16 e 17
anos, faixa etária em
que o voto é facultati-
vo.

Inicialmente, as elei-
ções municipais esta-
vam previstas para ou-
tubro. No entanto, o
Congresso Nacional
cem discutindo a mu-
dança da data diante
do avanço da pande-
mia do novo coronaví-
rus no país. O adia-
mento é discutido com
a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC)
18/2020, de autoria do
senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP).

EBC Política

SEDU
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Sesa inicia última etapa
do Inquérito Sorológico

Entre os dias 22 e 24
de junho, a Secretaria
da Saúde (Sesa) realiza
a quarta e última etapa
do Inquérito Sorológi-
co no Espírito Santo,
uma campanha de tes-
tagem da população
capixaba para detec-
ção de anticorpos do
novo Coronavírus (Co-
vid-19). Seguindo a
metodologia das eta-
pas anteriores, as equi-
pes de pesquisadores
visitarão residências
em 19 municípios capi-
xabas.

O objetivo da Sesa é
que mais de seis mil
pessoas participem da
pesquisa nesta quarta
etapa nos municípios
de Afonso Cláudio,
Alegre, Baixo Guan-
du, Cachoeiro de Ita-
pemirim, Cariacica,
Colatina, Conceição
da Barra, Ecoporanga,
Iúna, Linhares, Mara-
taízes, Nova Venécia,
Santa Maria de Jetibá,
São Mateus, Serra, So-
oretama, Viana, Vila
Velha e Vitória.

Para esta etapa, se-
rão acrescidos mais
oito setores censitários
que serão distribuídos
em Cariacica, Vila Ve-
lha e Serra. Essa novi-
dade visa também am-
pliar a estratégia de
testagem à população
que vive em regiões de

menor infraestrutura.
“Queremos entender
também se há fatores
de prevalência de um
bairro para outro e se
as diversas condições
de moradias existentes
podem estar associa-
das a prevalência da
Covid-19”, explicou o
subsecretário de Esta-
do de Vigilância em
Saúde, Luiz Carlos
Reblin.

Resultados

No último dia 13 de
junho, o secretário de
Estado da Saúde, Né-
sio Fernandes, apre-
sentou os resultados da
t e r c e i r a e t a p a d o
Inquérito Sorológico.
Nesta etapa, foram rea-
lizadas 6.349 testagens
entre a população sor-
teada, pessoas que têm
contato com o sortea-

do positivo e de pesqui-
sadores.

O estudo apontou
uma prevalência de
7,36% da população
infectada, o que repre-
senta uma estimativa
p o p u l a c i o n a l d e
295.773 pessoas no
Estado que tiveram
contato com o vírus.

A estimativa popu-
lacional mais que tri-
plicou comparada aos
resultados da primeira
etapa do Inquérito So-
rológico, realizada en-
tre os dias 13 e 15 de
maio, que apontou a
prevalência de 2,1% da
população infectada e
uma estimativa 84.391
pessoas no Estado. Na
segunda etapa a preva-
lência foi de foi de
5,14% da população
infectada e uma esti-
mativa 206.559 pesso-
as.

Profissionais da Educação
iniciam cursos on-line de
Produção de Videoaulas
e de Animação

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) iniciou,
nesta segunda-feira
(22), duas formações
on-line para 2.500 pro-
fissionais da Rede Esta-
dual de Educação. São
cursos on-line autoins-
trucionais de Produção
de Videoaulas e de Pro-
dução de Animação.
“As ações integram as
atividades de suporte
aos professores da Re-

de neste momento de
pandemia e de trabalho
remoto, auxiliando
com a apropriação de
novas tecnologias”,
disse Mariana Pozzat-
ti, gerente de Estudos,
Pesquisa, Qualificação
e Desenvolvimento dos
Profissionais do Ma-
gistério da Sedu.

O curso Produção
de Videoaulas ofertou
1.581 vagas e acontece-
rá entre os dias 22 de
junho a 22 de agosto,

totalizando 80 horas e
abordando assuntos,
como construir um ro-
teiro, equipamentos a
utilizar, gravação e edi-
ção de videoaula. Já o
curso de Produção de
Animação, de 40 ho-
ras, ocorrerá de 22 de
junho a 22 de julho,
abordando tópicos,
como princípios bási-
cos do vídeo de anima-
ção e produção de uma
animação, atendendo
960 profissionais.

SEDU

Cerca de 2.500 profissionais serão contemplados com o curso.

Governo prorroga restrição de
entrada de estrangeiros no Brasil

O governo federal
prorrogou por mais 15
dias a restrição da en-
trada de estrangeiros
de qualquer nacionali-
dade no Brasil em ra-
zão da pandemia do
novo coronavírus. A
decisão segue reco-
mendação da Agência
Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa)
e foi publicada em edi-
ção extra do Diário
Oficial da União na
noite do último sábado
(20).

A restrição excepci-
onal e temporária foi
definida pela Portaria
Interministerial nº
255/2020, publicada

em 22 de maio e que
tinha prazo de 30 dias,
agora prorrogado. A
medida vale para en-
tradas por rodovias ou
outros meios terres-
tres, por via aérea ou
por transporte aqua-
viário.

O transporte de car-
gas não será atingido
pelas restrições, assim
como outras ativida-
des de logística. Tam-
bém continuam permi-
tidos a execução de
ações humanitárias
transfronteiriças e o
tráfego de residentes
fronteiriços em cida-
des-gêmeas, desde que
seja garantida a reci-
procidade no trata-
mento ao brasileiro

pelo país vizinho.
A restrição também

não se aplica a imi-
grante com residência
de caráter definitivo;
profissional estrangei-
ro a serviço de organis-
mo internacional ou
acreditado junto ao
governo brasileiro;
passageiro em trânsito
internacional, desde
que não saia da área
internacional do aero-
porto e que o país de
destino admita o seu
ingresso; e estrangei-
ros autorizados pelo
governo, portadores
de Registro Nacional
Migratório e cônjuge,
companheiro, filho,
pai ou curador de cida-
dão brasileiro.

EBC Saúde

SESA
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Covid-19: anticorpos em pacientes
recuperados diminuem rapidamente

Os níveis de anti-
corpos encontrados
em pacientes recupera-
dos da Covid-19 dimi-
nuíram rapidamente
dois a três meses após a
infecção em pacientes
sintomáticos e assinto-
máticos, de acordo
com um estudo chinês,
o que cria dúvidas a
respeito da duração da
imunidade contra o
novo coronavírus.

A pesquisa, publi-
cada no periódico cien-
tífico Nature Medicine
no dia 18 de junho, en-
fatiza o risco de se usar
os "passaportes de imu-
nidade" da Covid-19 e
justifica o uso prolon-
gado de intervenções
de saúde pública como

o distanciamento soci-
al e o isolamento de
grupos de alto risco,
disseram pesquisado-
res.

Autoridades de saú-
de de alguns países,
como a Alemanha,
estão debatendo a ética
e a viabilidade de se
permitir que pessoas
que tiveram um exame
de anticorpos positivo
circulem com mais li-
berdade do que as que
não tiveram.

A pesquisa, que es-
tudou 37 pacientes sin-
tomáticos e 37 assinto-
máticos, descobriu
que, dos que tiveram
exames positivos para
a presença dos anticor-
pos IgG, um dos prin-
cipais tipos de anticor-
pos induzidos após a

infecção, mais de 90%
mostraram declínios
acentuados dentro de
dois a três meses.

A porcentagem mé-
dia de declínio foi de
mais de 70% em paci-
entes sintomáticos e
assintomáticos.

Para anticorpos neu-
tralizadores de soro, a
porcentagem média de
declínio em indivíduos
sintomáticos foi de
11,7%, e em indivídu-
os assintomáticos foi
de 8,3%.

O estudo foi reali-
zado por pesquisado-
res da Universidade
Médica de Chongqing,
uma filial do Centro de
Controle e Prevenção
de Doenças da China e
de outros institutos.

Jin Dong-Yan, pro-

fessor de virologia da
Universidade de Hong
Kong que não partici-
pou do grupo de pes-
quisa, disse que o estu-
do não nega a possibili-
dade de outras partes
do sistema imunológi-
co poderem oferecer
proteção.

Algumas células
memorizam como li-
dar com um vírus quan-
do são infectadas pela
primeira vez e podem
apresentar uma prote-
ção eficiente se houver
uma segunda rodada
de infecção, disse. Cien-
tistas ainda investigam

se este mecanismo fun-
ciona para o novo coro-
navírus.

"A descoberta neste
estudo não significa
que o céu está desaban-
do", disse Dong-Yan,
observando ainda que
o número de pacientes
estudados foi pequeno.

Células-tronco são usadas em
estudo para combater a covid-19

Pesquisadores da Pon-
tifícia Universidade Católi-
ca do Paraná (PUCPR), do
Complexo Hospital de
Clínicas da Universidade
Federal do Paraná (CHC-
UFPR) e do Instituto Car-
los Chagas da Fundação
Instituto Oswaldo Cruz
(ICC/Fiocr uzParaná)
iniciaram uma pesquisa
pioneira que usa células-
tronco no tratamento de
pacientes com a covid-19.
O coordenador do Núcleo
de Tecnologia Celular da

PUCPR, Paulo Brofman,
um dos líderes do projeto,
disse ontem (22), em entre-
vista à Agência Brasil, que
a doença se apresenta de
maneira muito diversifica-
da nos pacientes, envolven-
do desde sintomas leves até
situação pulmonar bastan-
te grave, que leva à necessi-
dade de intubação e apoio
de prótese artificial ou de
respirador.

“Um grande problema
desses pacientes que evolu-
em de maneira mais grave
é que ocorre uma alteração
que a gente chama de “tem-

pestade de citocinas” e leva
a uma inflamação respira-
tória muito grande que vai
ocupar boa parte da estru-
tura pulmonar, fazendo
com que a área de troca do
CO2 pelo oxigênio dimi-
nua muito”, explicou Brof-
man.

O Núcleo de Tecnolo-
gia Celular da PUCPR já
tem vasta experiência com
o uso de células tronco
mesenquimais (CTMs),
derivadas do tecido do cor-
dão umbilical (TCU), para
doenças pulmonares, des-
de pesquisa básica, pesqui-

sa clínica e até em pesquisa
clínica experimental.

“E elas se mostraram
muito próprias para isso,
porque têm uma importan-
te ação anti-inflamatória.
Isso vai fazer com que a
diminuição dessa carga
viral de citocinas que estão
produzindo essa reação
inflamatória diminua de
maneira significativa, fa-
zendo com que as células
que possam ir ao pulmão e
complicar a situação dele,
não façam esse caminho”,
disse Paulo Brofman acres-
centando que a expectati-
va é muito promissora, no
sentido de tratar os pacien-
tes já gravemente compro-
metidos.

Injeção de células

Nesse estudo piloto
serão envolvidos 15 paci-
entes. Ontem (22), foi in-
cluído o paciente número
quatro. Em até duas sema-
nas, deverão ser incluídos
todos os 15 pacientes sele-
cionados, já internados na
UTI de covid do Hospital
das Clínicas da UFPR.

O objetivo, disse Brof-
man, é utilizar células deri-
vadas do cordão umbilical,
que são isoladas e expandi-
das e, depois de feito o con-
trole de qualidade, elas são
injetadas nos pacientes por
via endovenosa. “O nosso
protocolo corresponde a
500 mil células injetadas a
cada dia por três dosagens,
ou seja, por quilo de peso.
Um paciente recebe, apro-
ximadamente, 1,5 milhão
de células por quilo de pe-
so”. A infusão intravenosa
terá intervalos de 24 horas
e será realizada em conjun-
to com o tratamento con-
vencional, explicou.

Paulo Brofman infor-
mou que já há comprova-
ção de que essas células
vão para o pulmão, onde
exercem a função impor-
tante de imunomodelado-
ra e anti-inflamatória que
elas já produzem. “E a gen-
te tem esperança que isso
possa diminuir muito essa
reação inflamatória, en-
curtando o tempo de ne-
cessidade de intubação e
do uso do respirador, e im-
pedindo que a lesão que

fica instalada no pulmão,
após a agressão por essas
citocinas inflamatórias,
não deixe cicatriz muito
grande”.

Brofman explicou que
esse é um problema gran-
de, porque mesmo os paci-
entes que estão sobreviven-
do à covid-19 estão apre-
sentando algum grau de
sequela. A expectativa dos
pesquisadores é que as célu-
las tronco possam reduzir
também esse grau de lesão.

As células tronco me-
senquimais são produzidas
na PUCPR, enquanto a
FiocruzParaná vai mensu-
rar as citoquinas inflama-
tórias. A ideia é que os pri-
meiros resultados desse
estudo piloto, envolvendo
os 15 pacientes do Hospital
das Clínicas da UFPR,
tempo de intubação e de
hospitalização, possam ser
obtidos até o final de julho.
Os pacientes serão acom-
panhados durante quatro
meses. A ideia é avaliar a
segurança do método utili-
zado, isto é, verificar que
não causa dano ao pacien-
te.

Agência Brasil

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Agência Brasil
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Águia Branca recebe mais de R$ 3,3 milhões
de investimentos em infraestrutura urbana

O Governo do Esta-
do realizou importan-
tes investimentos em
infraestrutura urbana
no município de Águia
Branca. Por meio da
Secretaria de Sanea-
mento, Habitação e
D e s e nvo l v i m e n t o
Urbano (Sedurb), fo-
ram invest idos R$
3.340.377,95 na cons-
trução do Terminal
Rodoviário, na ampli-
ação de ciclovia e na
drenagem e pavimen-
tação de ruas no Lote-
amento Mirante dos
Pontões, na sede do
município. As obras
foram inauguradas
pelo governador Rena-
to Casagrande, nesta
segunda-feira (22), em
solenidade virtual.

Durante a transmis-
são ao vivo pelas redes
sociais, o governador
reforçou o compromis-
so de dar seguimento a

obras em andamento.
“Obra parada é um
prejuízo para todos.
Por isso, estamos prio-
rizando nossos investi-
mentos, reprograman-
do-os. O que já estava
em andamento, vai
seguir para que possa-
mos entregar resulta-
dos importantes para a
população. Olha a dife-
rença que essas três
obras farão na cidade
de Águia Branca. São
obras fundamentais
que trazem mais quali-
dade de vida aos mora-
dores e embelezam a
cidade”, afirmou Casa-
grande.

Obras

O novo Terminal
R o d o v i á r i o t e m
117,20 metros quadra-
dos de edificação e
112,10 metros quadra-
dos de plataforma. A
obra baseia-se nos con-
ceitos de conforto am-

biental e nos fatores de
qualidade para os usuá-
rios. O investimento
total na intervenção foi
de R$ 891.800,98. “O
novo terminal é uma
das principais portas
de acesso ao municí-
pio, deixando mais
atrativo e se tornando
um cartão de visitas.
Além de ter uma loca-
lização estratégica, ele
atende a população de
forma mais confortá-
vel”, destacou o secre-
tário de Estado de Sa-
neamento, Habitação
e Desenvolvimento
Urbano, Marcus Vi-
cente.

Outro importante
investimento foi o de
R$ 980.809,59 na am-
pliação da ciclovia,
que conta agora com
4.334,88 metros qua-
drados de pavimenta-
ção com blocos de con-
creto; 3.317,46 metros
de meio-fio de concre-
to, 294,17 metros qua-

drados de passeio em
concreto, 1.243,45 me-
tros quadrados de gra-
ma em placas e 50 pos-
tes de iluminação.

“A utilização de
bicicletas é uma das
soluções para melhori-
as no transporte urba-
no. A ciclovia constru-
ída agiliza o trânsito e
estimula o uso de bici-
cletas como uma op-
ção de locomoção em
Águia Branca. Além
disso, a ciclovia ofere-
ce mais segurança, di-
minui a incidência de
acidentes, dá fluidez
ao trânsito e lembra
aos motoristas que ci-
clistas também são
usuários das ruas” dis-
se o secretário Marcus
Vicente.

Foram investidos
mais R$ 1.367.767,38
na pavimentação de
parte da Avenida Pro-
jetada 01, Ruas Proje-
tadas 07, 08 e 11, parte

da Rua Projetada 09, e
drenagem de parte da
Avenida Projetada 01,
localizadas no Lotea-
mento Mirante dos
Pontões. O local conta
com casas populares,
mas uma parte ainda
encontrava-se sem in-
fraestrutura. “Com as
obras de pavimentação
e drenagem realizadas,
os moradores têm ma-
is saúde e qualidade de
vida, além de mais se-
gurança para transitar
no local”, disse Mar-
cus Vicente.

A o t o d o , s ã o
8.487,50 metros qua-

drados de pavimenta-
ção com blocos de con-
creto, 575,20 metros
de meio-fio, 3.848,82
metros quadrados de
calçada cidadã, 473,50
metros de drenagem e
840,18 metros quadra-
dos de grama em pla-
cas. Participaram ain-
da da solenidade, a vi-
ce-governadora do
Estado, Jaqueline Mo-
raes; o prefeito de
Águia Branca, Ângelo
Corteletti; os deputa-
dos estaduais Enivaldo
dos Anjos e Emílio Ma-
meri; e vereadores do
município.

Foto: divulgação

Secom/Sedurb
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

MURILO BRUNETTI e LÁISAKAROLLINAESTRELOW BUSS

MURILO BRUNETTI, nacionalidade brasileira, profissão médico, com trinta e dois

(32) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Colatina-ES, residente na

Avenida Bertolo Malacarne, s/n,Apto 303 em São Gabriel da Palha-ES e

LÁISA KAROLLINA ESTRELOW BUSS, nacionalidade brasileira, profissão sem

profissão remunerada, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira,

natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Avenida Bertolo Malacarne, s/n,

Apto 303 em São Gabriel da Palha-ES.

22 de junho de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

PREGÃO PRESENCIAL Nº.022/2020
SUSPENSÃO

OBJETO: Constituição de Ata de Registro de Preços para
eventual para contratação de empresa para a Prestação de
Serviços de Armazenamento, Locação e Manutenção de
Câmeras, Transmissão de Dados, Videomonitoramento,
Fornecimento de Link de Internet com Locação de
Equipamentos, Locação de Rádios Para Wi-Fi Aberto, câmeras
de identificação de placas de veículos e câmeras de
reconhecimento facial.
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que este Pregão
foi SUSPENSO para fins de readequação dos termos do edital e
seus anexos. Decidida a data para a sua realização, esta será
amplamente divulgada através de novas publicações.
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 22/06/2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.036/2020
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020 às 08 h.
OBJETO: Aquisição de materiais de
construção para atender às escolas da
rede municipal de ensino. 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 23/06/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMUNICADO

José Carlos Partelli, inscrito no CPF.: 022.856.587-10,
torna público que requereu da SEMMA de São Gabriel
da Palha-ES, através do processo n° 002646/2020, a
Licença Ambiental de Regularização – LAR, CLASSE
I, para atividade de secagem mecânica de grãos associ-
ada a pilagem, localizado(a), no Córrego Ideal, Vila
Fartura, S-Nº, Bairro Zona Rural, Município de São
Gabriel da Palha/ES.

COMUNICADO

DARLA APARECIDA XAVIER 14175611738- MEI, torna público que Requereu
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gabriel da Palha , através do
processo n° 003605/2020, LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO,
para atividade de APARELHAMENTO DE PLACAS E BENEFICIAMENTO DE
MÁRMORES, GRANITOS, ARDÓSIAS E OUTRAS PEDRAS, LIMITADO À
CORTE E ACABAMENTO E, OU POLIMENTO MANUAL na localidade de
Córrego Araras, Mun. de São Gabriel da Palha- ES.

Compre, venda
e troque!

Compre, venda
e troque!

NO CURTA A NOSSA PÁGINACURTA A NOSSA PÁGINA
www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/
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Lutador de taekwondo se reinventa e vai disputar
Campeonato Estadual de videogame online

Lutador de taek-
wondo se reinventa e
vai disputar Campeo-
nato Estadual de vide-
ogame online

Afastados das com-
petições e vivendo
uma fase completa-
mente nova, causada
pela paralisação do
esporte em todo o mun-
do devido ao novo co-
ronavírus (Covid-19),
diversos atletas têm se
reinventado, usando a
internet para partici-
par de competições
digitais em outras mo-
dalidades.

Lutador de taek-
wondo e contemplado
pelo programa Bolsa
Atleta, da Secretaria
de Esportes e Lazer
(Sesport), Davi Gobbi

é dos exemplos dessa
nova era. Enquanto
aguarda a liberação
para poder voltar a su-
bir no tatame, ele tam-
bém se prepara para a
disputa do Campeona-
to Estadual de E-
sports.

Organizado pela
Federação Capixaba
do Desporto Escolar
(Fecade), o torneio de
videogame será reali-
zado online e vai des-
cobrir o melhor joga-
dor de Fifa 20, jogo de
futebol virtual, do Esta-
do, por meio de duas
plataformas de video-
game.

“Já sou acostuma-
do a jogar o Fifa no
Xbox, mas competir
online vai ser uma ex-
periência nova, pois a
minha modalidade

mesmo é o taekwondo.
Como os campeonatos
estão parados, surgiu
essa oportunidade,
então estarei partici-
pando. Estou muito
ansioso”, conta Gob-
bi.

A competição teve
início nesta segunda-
feira (22) e a primeira
partida do lutador está
marcada para quarta-
feira (24).

Taekwondo

Mesmo concentra-
do para a disputa virtu-
al, o atleta, que antes
da determinação de
distanciamento social
treinava no ginásio de
lutas Algênio de Bar-
ros, localizado na Ses-
port, revela que conti-
nua realizando seus

treinos de taekwondo
em casa. Ele comenta
como a rotina mudou e
o que tem realizado
para não ficar parado
na quarentena.

“Antes meus trei-
nos eram bem mais
puxados, por ser no
ginásio, mas não estou
deixando de treinar em
casa, faço atividade

física geral, corro e rea-
lizo alguns exercícios
específicos do taek-
wondo, como bater na
raquete e no escudo”,
detalha.

Flamengo e Globo divergem sobre direitos de transmissão;
emissora se diz pronta para tomar medidas legais

A diretoria do Fla-
mengo e o Grupo Glo-
bo têm diferentes en-
tendimentos sobre a
Medida Provisória nº
984 - publicada na últi-

ma semana pelo presi-
dente Jair Bolsonaro e
que determina os clu-
bes mandantes como
titulares únicos dos
direitos de transmissão
- e a discussão entre as
partes pode terminar

nos tribunais. Respal-
dado pela MP, o clube
planeja transmitir o
próximo jogo, contra o
Boavista, no YouTube,
e foi notificado pela
emissora nesta segun-
da.

A informação sobre
a notificação foi publi-
cada inicialmente pelo
jornal "O Dia" e confir-
mada pelo LANCE!.
Procurado pela repor-
tagem do L!, o Grupo
Globo se posicionou
de forma clara nesta
segunda: "o Flamengo
não poderá transmitir
qualquer um de seus
jogos (ainda que seja
mandante) porque a
Globo é detentora dos
direitos de todos os de-
mais clubes participan-
tes do Carioca".

Segundo a emisso-
ra, "a nova medida pro-
visória não afeta as
competições cujos dire-
itos já foram cedidos
pelos clubes, seja para
as temporadas atuais
ou futuras." O Grupo
Globo ainda esclarece
que, por não deter os

direitos de transmissão
dos jogos do Flamengo
no Carioca, seguirá
sem transmiti-los.

O Flamengo, por
sua vez, vê respaldo na
Medida Provisória e
faz planos para trans-
mitir a partida contra o
Boavista em seu canal
no Youtube. Depois de
idas e vindas durante o
final de semana, o jogo
está sem data definida
pela Ferj.

Entenda a nova
medida provisória

A medida provisó-
ria promovida pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro
traz modificações à Lei
9.615/1998, a Lei Pe-
lé. Além de dar uma
prerrogativa exclusiva
do mandante de nego-
ciar suas partidas, a

medida atingiu o sindi-
cato dos jogadores de
futebol. Antes, 5% dos
direitos de transmissão
ficava com essas orga-
nizações. A partir de
agora, serão divididos
igualmente aos atletas
da partida, sem qual-
quer mediação.

Desde o início do
Campeonato Carioca,
antes da pandemia que
virou o mundo do aves-
so, Flamengo e TV Glo
bo não chegaram a um
acordo e as partidas do
clube foram transmiti-
das por sua TV oficial
(em áudio) e por veícu-
los de rádio. Com o
retorno do Carioca,
muitas dúvidas ron-
dam a cabeça do torce-
dor carioca e uma de-
las é a transmissão das
partidas, sobretudo do
Flamengo.

Lance!

Flamengo entende que MP 984 lhe garante o direito de transmitir os jogos que 'mandar' no
Estadual. Globo argumenta que a nova MP não afeta torneio cujos direitos já foram cedidos

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Sesportcc

Vitória do Flamengo diante da Portuguesa não teve transmissão da TV
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