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com objetivo de fortalecer economia
rural e promover a saúde

Cuidado com a luz azul das telas
na sua pele durante a quarentena
Embora não cause câncer, radiação emitida por celulares acelera o
envelhecimento. Médica aponta sinais que podem indicar lesões de pele
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Reflexao~

"Os perversos serão derrubados e já não são,
mas a casa dos justos permanecerá."

Refletindo: Essa é a promessa do Senhor !!!
Ruína virá sobre àqueles que destroem a vida
dos outros. Mas a casa do justo permanecerá
para sempre. Na volta de Jesus, todo joelho se
dobrará perante o Senhor, e Ele julgará todas
as pessoas com justiça e nada ficará em oculto.
Neste dia, os justos de Deus brilharão como o
sol e reinarão com Ele na glória celestial para
todo o sempre. Justiça, amor e vida farão parte
na cidade que Deus tem preparado para
aqueles que O amam.

Oração: Querido Pai, que Seu reino venha
com poder no nosso mundo e que Sua vontade
seja feita aqui na terra assim como no céu. Que
a Sua justiça esteja sempre sobre àqueles que te
amam. Queremos morar no céu com o Senhor,
faça com que nossa casa permaneça para
sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Cuidado com a luz azul das telas
na sua pele durante a quarentena
Embora não cause câncer, radiação emitida por celulares acelera o
envelhecimento. Médica aponta sinais que podem indicar lesões de pele

O momento é de
quarentena e muita
gente tem evitado sair
de casa, como forma
de se precaver contra o
coronavírus. Mas não
é pelo fato de as pesso-
as não estarem toman-
do sol que os cuidados
para prevenir o câncer
de pele devem ser des-
cartados. Muito pelo
contrário.

A luz azul, que é
aquela que está presen-
te em lâmpadas e telas
de TVs, smartphones,
computadores e ta-
blets, embora pareça
inofensiva perto dos
raios UVA e UVB, ace-
lera o envelhecimento
da pele e causa rugas e

manchas.
A r a d i o -

oncologista Lorraine
Juri, do Instituto de
Radioterapia Vitória
(IRV), explica que as
luzes produzidas por
computadores e celu-
lares não emitem radi-
ação ultravioleta sufi-
cientes para provoca-
rem câncer de pele,
mas são responsáveis
por uma radiação que
pode piorar doenças
de pigmentação da pe-
le como o melasma,
além de contribuir
com o envelhecimen-
to.

"É fundamental
usar filtro solar mesmo
em dias de home offi-
ce. Importante ressal-
tar que nem todo pro-

tetor comum é capaz
de barrar a luz visível.
A maioria deles é de-
senvolvido para barrar
raios ultravioletas. Pa-
ra fontes artificiais, o
ideal é usar protetores
com cor, pois o pig-
mento presente nesses
produtos bloqueia me-
lhor os raios emitidos
pelos aparelhos", afir-
ma a especialista.

De acordo com Lor-
raine Juri, caso seja
necessário sair de casa
e se expor ao sol, é im-
portante lavar bem o
rosto, hidratar a pele e
passar protetor solar
antes de colocar a más-
cara facial de proteção
contra a Covid-19.

Sinais de alerta

A médica chama a
atenção para alguns
sinais a que as pessoas
devem estar atentas e
que podem indicar cân-
cer de pele.

“Manchas que co-
çam, descamam ou
sangram, feridas que
não cicatrizam em qua-
tro semanas ou pintas
que têm bordas irregu-
lares ou mudam de ta-
manho, forma ou cor
devem ser observadas.
O ideal é consultar lo-
go um especialista

quando perceber algo
diferente no corpo”,
afirma Lorraine Juri.

A especialista des-
taca a radioterapia co-
mo uma das opções de
tratamento de tumores
de pele com boas pers-
pectivas de cura.

“É uma excelente
opção de tratamento.
Os tipos mais comuns
são os carcinomas ba-
socelular e espinocelu-
lar. Mas lembrando
que a radioterapia tam-
bém pode ser usada
para tratamento de tu-
mores mais agressivos
da pele, como melano-
ma e tumores de célu-
las de Merkel. A radia-
ção pode ser usada de
forma exclusiva, con-
comitante a outro tra-
tamento ou posterior a
uma cirurgia. O tipo de
radiação varia de acor-
do com o tipo de cân-
cer”, afirma a médica.

O câncer de pele
não melanoma é o ma-
is comum no Brasil,
representando mais de
90% dos casos de tumo-
res registrados. O Insti-
tuto Nacional de Cân-
cer (INCA) estima que
para cada ano do triê-
nio 2020-2022 cerca de
177 mil pessoas serão
diagnosticadas com a
neoplasia.

Foto: divulgação

Vera Caser Comunicação

"É fundamental usar filtro solar mesmo em
dias de home office”, disse Lorraine Juri
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MPES se reúne com prefeitos e
pede apoio ao Pacto pela Vida

A procuradora-geral
de Justiça do Ministério
Público do Estado do
Espírito Santo (MPES),
Luciana Andrade, parti-
cipou na terça-feira (23)
de uma reunião virtual
promovida pela Associa-
ção dos Municípios do
Espírito Santo (Amunes)
para explicar e convocar
os prefeitos a aderirem ao

Pacto pela Vida, media-
do pelo MPES e que bus-
ca o engajamento dos
cidadãos à prevenção e
ao combate da Covid-19.
Uma audiência pública
virtual será realizada ho-
je, 26, a partir das 9h30,
para discutir, debater e
encaminhar medidas
eficazes e eficientes que
evitem a proliferação da
doença entre os capixa-
bas.

O presidente da Amu-
nes, prefeito Gilson Dani-
el, abriu a reunião virtu-
al, que contou com a par-
ticipação de mais de 280
pessoas, entre prefeitos e
secretários municipais, e
passou a palavra para a
procuradora-geral de Jus-
tiça.

“O Ministério Públi-
co é muito conhecido
pela atuação repressiva,
fiscalizatória, que propõe

ação em face do municí-
pio, em defesa dos direi-
tos dos cidadãos capixa-
bas. Mas o Ministério
Público tem fortalecido
cada vez mais o seu papel
de diálogo, de engaja-
mento entre os atores da
nossa sociedade. E é isso
que estamos propondo: o
Pacto pela Vida. Precisa-
mos envolver a popula-
ção nessa causa, pois mui-
tos ainda não acreditam
na gravidade da doença.
Temos que fazer um mo-
vimento que contagie
mais pessoas. Ter hoje
um leito de UTI, não é
certeza de que a pessoa
estará salva da doença e
sairá com vida do hospi-
tal. Precisamos engajar a
coletividade para adoção
de medidas simples, que é
o uso de máscara, a higie-
nização das mãos e o iso-
lamento social”, expli-
cou.

Apesar de compreen-
der que o cidadão está

cansado do isolamento
social e que muitos preci-
sam sair para trabalhar,
para manter o sustento da
família, a procuradora-
geral de Justiça reforçou
que o momento é preocu-
pante diante do aumento
do número de casos con-
firmados de pessoas con-
taminadas pelo novo co-
ronavírus no Estado e do
crescimento do índice de
ocupação de leitos hospi-
talares. “O Pacto pela
Vida conclama para uma
reflexão popular que con-
tagie as pessoas para que
elas voltem a aumentar o
nível de isolamento soci-
al, para que se possa pre-
venir o colapso do siste-

ma de saúde”.
A chefe do MPES

pediu a adesão das lide-
ranças políticas à mobili-
zação e reforçou o convi-
te para que participem da
audiência pública hoje,
sexta-feira (26), que será
realizada pela plataforma
Teams. O debate terá a
mediação do secretário-
geral do MPES, promo-
tor de Justiça Francisco
Martínez Berdeal, que
também participou da
reunião promovida pela
Amunes.

O presidente da Amu-
nes é uma das lideranças
políticas que confirma-
ram presença na audiên-
cia pública virtual.

Nuvem de gafanhotos: governo
declara emergência fitossanitária

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento declarou esta-
do de emergência fitossa-
nitária no Rio Grande do
Sul e em Santa Catarina
devido ao risco de surto
da praga Schistocerca
cancellata nas áreas pro-
dutoras dos dois estados.
A portaria com a medida
está publicada no Diário
Oficial da União desta
quinta-feira (25).

O estado de emergên-
cia tem por objetivo per-
mitir a implementação de
plano de supressão da
praga e adoção de medi-
das emergenciais. De
acordo com o ministério,
a emergência fitossanitá-
ria é por um prazo de 1
ano.

A nuvem de gafanho-
tos está a cerca de 250
quilômetros da fronteira
do Rio Grande do Sul

com a Argentina. A preo-
cupação das autoridades
do setor agropecuário e
de produtores rurais é o
dano que os insetos pos-
sam causar às lavouras e
pastagens, se houver in-
festação.

A dieta do inseto va-
ria, conforme a espécie,
entre folhas, cereais, ca-
pins e outras gramíneas.
Segundo informações
repassadas à Secretaria da
Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural
do Rio Grande do Sul, a
nuvem é originária do
Paraguai, das províncias
de Formosa e Chaco, on-
de há culturas de cana-de-
açúcar, mandioca e mi-
lho.

Em nota, o ministério
informou que está acom-
panhando o fenômeno
em tempo real e que “emi-
tiu alerta para as superin-
tendências federais de
Agricultura e aos órgãos

estaduais de Defesa Agro-
pecuária para que sejam
tomadas medidas cabíve-
is de monitoramento e
orientação aos agriculto-
res da região.

De acordo com a pas-
ta, especialistas argenti-
nos estimam que os inse-
tos sigam em direção ao
Uruguai. A ocorrência e
o deslocamento da nu-
vem de gafanhotos são
influenciados pela tempe-
ratura e circulação dos
ventos.

O fenômeno é mais
comum com temperatura
elevada. Segundo o setor
de Meteorologia da secre-
taria gaúcha, há expecta-
tiva de aproximação de
uma frente fria pelo sul do
estado, que deve intensifi-
car os ventos de norte e
noroeste, “potencializan-
do o deslocamento do
massivo para a Fronteira
Oeste, Missões e Médio e
Alto Vale do Rio Uru-

guai”.
A nota diz ainda que o

gafanhoto está presente
no Brasil desde o século
19 e que causou grandes
perdas às lavouras de ar-
roz na Região Sul no pe-
ríodo de 1930 a 1940. "No
entanto, desde então, tem
permanecido na sua fase
‘isolada’, que não causa
danos às lavouras.”

O ministério informa
que especialistas estão
avaliando “os fatores que
levaram ao ressurgimento
desta praga em sua fase
mais agressiva" e que o
fenômeno pode estar rela-
cionado a uma conjunção
de fatores climáticos.

A Secretaria de Agri-
cultura do Rio Grande do
Sul orienta os produtores
rurais gaúchos a informar
a Inspetoria de Defesa
Agropecuária da sua loca-
lidade se identificar a pre-
sença de tais insetos em
grande quantidade.

Uruguai

No Uruguai, país que
faz fronteira com o Rio
Grande do Sul, um comu-
nicado do Ministério da
Agricultura afirma que o
país está monitorando
constantemente a movi-
mentação da praga, em
parceria com autoridades
argentinas.

O comunicado diz
ainda que, embora seja
pouco provável que os

gafanhotos cheguem no
país, caso isso ocorra
exitste potencial para afe-
tar a produção agrícola. O
Uruguai solicita que, caso
sejam vistos gafanhotos
em território nacional,
deve-se denunciar às auto-
ridades competentes o
mais rápido possível.

O ministro da Agricul-
tura, Carlos María Uriar-
te solicitou ainda que não
se utilizem pesticidas que
possam matar abelhas
contra os gafanhotos.

Agência Brasil

Audiência Pública Virtual
Pacto pela Vida
Dia: 26 de junho (sexta)
Horário: a partir das 9h30, com uma recepção vir-
tual aos participantes. A audiência será às 10 horas.
Endereço: Plataforma Teams – QR Code – link:
encurtador.com.br/cmKMS

Foto: Lissa de Paula

Foto: twitter.com/gobdecordoba

MPES

Aemergência tem prazo de 1 ano
e atinge dois estados do Sul
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Governador do ES cobra coordenação
nacional para enfrentar pandemia

O Brasil precisa de
uma coordenação central,
nacional, para alinhar as
medidas de enfrentamento
à pandemia da covid-19
tomadas pelos estados,
facilitar a aquisição de me-
dicamentos e insumos e
planejar as providências a
serem adotadas em médio
e longo prazos e que per-
mitam ao país superar as
dificuldades causadas pela
crise de saúde que virou
econômica. Essa foi a co-
brança feita pelo governa-
dor do Espírito Santo, Re-
nato Casagrande, nesta
quinta-feira (25), em au-

diência da comissão mista
de acompanhamento das
medidas relacionadas ao
novo coronavírus.

Apesar de reconhecer a
importância da chegada de
recursos públicos federais,
que entraram nos cofres
dos estados em junho, para
auxiliar na atenção aos
afetados pela covid-19, o
representante do Consór-
cio de Integração Sul e
Sudeste, que reúne os esta-
dos das duas regiões para
pautas conjuntas, lamen-
tou a ausência da orienta-
ção — e até mesmo o tra-
balho contra as ações regi-
onais — do presidente Jair
Bolsonaro nesse enfrenta-

mento.
— Na área geral, da

ação do enfrentamento da
pandemia, nós governado-
res ressentimos muito da
ausência e da coordenação
nacional do governo fede-
ral, que podia estar numa
coordenação mais ampla
de enfrentamento da pan-
demia, de orientação e de
palavras, na mesma dire-
ção de governadores e pre-
feitos. Essa falta de coor-
denação nacional, a troca
de ministros, a politização
do tema dos medicamen-
tos e do próprio isolamen-
to e distanciamento social,
o enfrentamento provoca-
do pelo presidente da Re-
pública acabaram dificul-
tando um pouco nosso
trabalho, porque prega-
mos o comportamento de
isolamento e o presidente
tem outra visão sobre o
distanciamento, e a prática
dele demonstrou isso. Isso
causou um estresse na rela-
ção — avaliou o governa-
dor em sua apresentação
inicial.

Casagrande afirmou
que a palavra do presiden-
te da República tem um

efeito muito forte e suas
ações e declarações tem
grande impacto nos esta-
dos, especialmente num
ambiente político confla-
grado, com campos ideo-
lógicos se enfrentando e
com posições políticas
extremadas, o que dificulta
a adoção, por parte da po-
pulação, de medidas suge-
ridas pelos governadores.

— Registro a necessi-
dade dessa coordenação.
Não se fez até agora, mas é
possível que se faça ainda,
até para ficarem em sinto-
nia as ações do governo e
do Congresso, que foi fun-
damental quando apoiou a
ajuda [financeira] para
estados e municípios —
disse o governador.

Medicamentos

Ao defender mais uma
vez essa coordenação naci-
onal, Casagrande sugeriu
uma medida a ser tomada
pelo Ministério da Saúde:
a sistematização das com-
pras, especialmente de
medicamentos, para os
estados.

— Que o Ministério da

Saúde possa coordenar a
compra de medicamentos
e insumos e equipamentos
para ser usados nas UTIs.
A demanda do mundo
todo é muito grande, esta-
mos com dificuldade para
fazer essas compras. A
coordenação do governo
federal é essencial, e o Con-
gresso Nacional pode aju-
dar nesse trabalho — opi-
nou.

Casagrande também
pediu que o Executivo re-
gistre e credencie os leitos
de UTI montados pelos
estados durante a pande-
mia. Com esse reconheci-
mento e habilitação oficia-
is, os estados ficam creden-
ciados a receber do gover-
no federal recursos orça-
mentários para a manuten-
ção desses leitos na rede
pública.

Economia

Renato Casagrande
também salientou a im-
portância da adoção de
medidas de auxílio econô-
mico para os empreende-
dores, especialmente os
pequenos comerciantes.

Apesar de a crise ser de
saúde e de assistência soci-
al, a economia foi forte-
mente impactada e, mes-
mo com ações estaduais
pontuais, como a abertura
de linhas de crédito, mais
uma vez é necessária uma
ação múltipla e coordena-
da do governo federal,
observou.

— Os efeitos da pande-
mia são de médio ou longo
prazos. Mesmo que a gen-
te consiga chegar a uma
situação mais adequada
no Brasil, são muito fortes
os efeitos econômicos.
Vamos precisar continuar
tomando medidas de redu-
ção de impactos da pande-
mia. Os estados têm um
papel secundário, porque
quem tem poder de emitir
moeda, de aumentar défi-
cit, é a União. O poder
central eu não tenho. Se
meu dinheiro acabar, aca-
bou. Não tenho como fa-
zer mais nada. Essa coor-
denação é importante que
aconteça pelo tamanho,
dimensão e pelo tempo
que teremos de impacto da
pandemia no nosso país —
avaliou.

Governo lança Programa AlimentarES com objetivo
de fortalecer economia rural e promover a saúde

Disponibilizar alimen-
tos saudáveis na mesa de
quem precisa e, ao mesmo
tempo, gerar renda para os
agricultores de base famili-
ar do Espírito Santo são os
objetivos do Programa
AlimentarES. A iniciativa
foi lançada na manhã des-
ta quinta-feira (25) pelo
governador Renato Casa-
g r a n d e e p e l a v i c e -
governadora Jaqueline
Moraes, em solenidade
virtual transmitida pelas
redes sociais.

O AlimentarES preten-
de distribuir, até o fim do
ano, 5.500 cestas verdes
com alimentos saudáveis
produzidos por agriculto-
res familiares capixabas.
As cestas verdes serão com-
plementares aos donativos
distribuídos pelo Progra-
ma ES Solidário, melho-
rando a qualidade nutricio-
nal das cestas ofertadas.

O governador Renato
Casagrande destacou a
importância da continui-

dade dos programas socia-
is durante a pandemia.
“Uma crise como esta que
estamos vivendo atinge
diretamente os mais po-
bres. Precisamos criar uma
proteção social e econômi-
ca, realizando ações como
esta, que compra alimen-
tos saudáveis dos agricul-
tores familiares do Estado.
Ofertar esses alimentos
neste momento, em que as
pessoas mais vulneráveis
adquirem somente o bási-
co, é importante para que
possam manter uma ali-
mentação saudável. Forta-
lecendo também nossos
agricultores que também
vivem um período de redu-
ção de produção”, expli-
cou.

Estruturada de forma
intersetorial, a atuação da
Rede AlimentarES vai
beneficiar, além das famíli-
as contempladas com as
cestas de alimentos, cerca
de mil agricultores que
atuarão como fornecedo-
res. Além disso, o projeto
visa conscientizar os capi-

xabas sobre a importância
do consumo de alimentos
saudáveis, evidenciando os
valores nutricionais dos
alimentos e seus benefícios
à saúde.

Articuladora da inicia-
tiva, a vice-governadora
Jaqueline Moraes ressal-
tou a importância da união
de forças no enfrentamen-
to aos desafios impostos
pelo novo Coronavírus
(Covid-19). “Estamos unin-
do quem produz e recebe
pelo trabalho àqueles que
precisam receber o alimen-
to com qualidade e valor
nutricional para somar nas
defesas do organismo. O
Espírito Santo não parou
com a pandemia e estamos
encontrando caminhos,
através das políticas públi-
cas e da criação coletiva
deste Governo, em que a
saúde e a solidariedade
estão sendo fortalecidas.
São esses os nossos valores
e também os valores deste
programa”, afirmou.

O AlimentarES será
desenvolvido em três eta-

pas, sendo a primeira de
formação, por meio de
parceria, de uma rede de
organizações para atuar
nas esferas de educação
nutricional, produção,
distribuição e consumo de
alimentos saudáveis. A
segunda etapa consiste no
desenvolvimento de uma
campanha educativa sobre
a importância do consumo
de alimentos saudáveis e
nutricionais como forma
de enfrentamento aos im-
pactos gerados pela pande-
mia. A etapa final realiza a
aquisição e distribuição de
alimentos, por meio da
doação de cestas com alto
valor nutricional.

A secretária de Estado
de Direitos Humanos, Na-
ra Borgo, reforçou a im-
portância da iniciativa: “O
Programa AlimentarES é
de grande importância
porque, além de levar edu-
cação alimentar às famílias
capixabas, promoverá a
compra de cestas verdes
dos pequenos agricultores,
fomentando a agricultura

familiar. Levará alimento
de qualidade para as famí-
lia mais vulneráveis, atu-
ando em conjunto com o
ES Solidário”, disse.

Representantes de di-
versas instituições também
participaram da solenida-
de virtual. Antônio Carlos
M a c h a d o , d i r e t o r -
presidente do Instituto
Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper),
também elogiou a iniciati-
va e parabenizou as equi-
pes envolvidas. “Agradece-
mos ao governador e à vi-
ce-governadora por confi-
ar ao Incaper esta entrega.
Precisamos de ações rápi-
das para os capixabas, espe-
cialmente para as famílias
mais vulneráveis, e para o
fortalecimento da agricul-
tura familiar do Espírito
Santo. O AlimentarES é
uma das respostas para o
enfrentamento desta crise
causada pela pandemia, e
mostra o comprometimen-
to que temos com a vida”,
asseverou Machado.

A Rede AlimentarES
envolve a articulação de
diversas secretarias e ór-
gãos do Governo do Esta-
do, por meio da atuação
d i r e t a d a V i c e -
Governadoria, das Secre-
tarias de Estado de Direi-
tos Humanos (SEDH), da
Saúde (Sesa), da Agricul-
tura, Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag) e de
Economia e Planejamen-
to (SEP); da Superinten-
dência Estadual de Comu-
nicação Social do Espírito
Santo (Secom); do Institu-
to Capixaba de Pesquisa,
Ass i s tênc ia Ténica e
Extensão Rural (Incaper);
das Centrais de Abasteci-
mento do Espírito Santo
(Ceasa); do Corpo de Bom-
beiros Militar; e da Agên-
cia de Desenvolvimento
das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreen-
dedorismo (Aderes); além
da parceria da Universida-
de Salesiano (Unisales) e
do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae).

Secom

Agência Senado

Foto: Rodrigo Araujo/Governo-ES
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Pesquisa mostra efeitos da
pandemia no turismo capixaba

Com o objetivo de
conhecer os impactos
econômicos em decor-
rência da pandemia do
novo Coronavírus (Co-
vid -19), a Secretaria de
Turismo (Setur) reali-
zou uma pesquisa, en-
tre os dias 27 e 31 de
maio último, por meio
de formulário on-line,
enviado aos mais de
dois mil cadastrados
no Serviço Nacional
de Cadastro de Presta-
dores de Serviços Tu-
rísticos (Cadastur).
Foram recebidas 305
respostas de empresá-
rios de 43 municípios
do Espírito Santo. Des-
se tota, 62,2% são pes-
soa jurídica e 37,8%
autônomos.

A pesquisa foi cria-
da pela equipe técnica

da Setur, responsável
pelo Observatório de
Turismo, e retrata os
primeiros dias da pan-
demia. “Esta pesquisa,
reuniões constantes
com secretários muni-
cipais, instâncias de
governança, Conselho
Estadual de Turismo e
representantes de todo
o setor, bem como nos-
sa participação no Fó-
rum Nacional de Se-
cretários Estaduais de
Turismo (Fornatur),
foram e continuam sen-
do nossa forma de co-
nhecer e acompanhar a
realidade ocasionada
pela crise e assim po-
dermos, a partir deste
panorama, trabalhar
para o enfrentamen-
to”, explica o secretá-
rio de Estado de Turis-
mo, Dorval Uliana.

Dados

Segundo o levanta-
mento, os guias de tu-
rismo são a maioria
entre os autônomos,
63,4%, seguido por
profissionais dos mei-
os de hospedagem e
comércio. Os dados
apontam também que,
no caso desses traba-
lhadores, a interrupção
total das atividades
ocorreu entre 79,8%,
sendo que 12,1% redu-
ziram em 75% a jorna-
da de trabalho e 4,3%
reduziram em 50%.

Já entre as empre-
sas (pessoa jurídica), a
maioria que respondeu
ao formulário é do me-
io de hospedagem
(23,6%), agência de
tur ismo (18,3%) e
t r a n s p o r t a d o r a s
(15,1%). Em 79,5%

dos meios de hospeda-
gens, a taxa de ocupa-
ção no mês de março
foi de 10% e, em abril,
93,2% chegaram a este
percentual (10%).

Entre as medidas
adotadas para enfren-
tar a crise ocasionada
pela pandemia, 60,8%
suspenderam contra-
tos, 19,9% tiveram re-
dução de carga horária

e 4,5% demitiram cola-
boradores. Para ame-
nizar os impactos,
34,9% reduziram pre-
ços. Ainda sobre as al-
ternativas encontra-
das, 51,9% precisaram
de financiamento e a
maioria buscou crédito
nas linhas oferecidas
pelo Banestes (32,1%),
pelo Bandes (15,8%) e
pelo Sicoob (11,4%).

O maior quantitati-
vo de respostas aos
questionamentos tem
sua origem nos municí-
pios de Vitória, Vila
Velha, Santa Teresa,
Anchieta, Divino São
Lourenço, Serra e Gua-
rapari.

As infor mações
completas estão dispo-
níveis no Observatório
de Turismo.

Ministério anuncia novos critérios
para caracterizar casos de COVID-19

O Ministério da Saú-
de anunciou novos crité-
rios para a caracterização
dos casos de COVID-19,
indo além dos exames
laboratoriais já adotados.
Agora serão diagnostica-
dos como infectados com
o novo coronavírus tam-
bém quem se enquadrar
nas seguintes situações:

- Paciente com sín-
drome gripal (SG) ou
síndrome respiratória
aguda grave (SRAG)
com contato próximo ou
domiciliar com alguém
confirmado com teste
laboratorial;

- Casos ou mortes por
SG e SRAG que não hou-
ve confirmação ou des-
carte da possibilidade de
infecção por teste labora-
torial e que tenham deter-
minadas alterações mos-
tradas nas tomografias;

- Pessoas com SG ou
SRAG associados à per-

da de gosto ou olfato sem
que estes sintomas te-
nham outra causa pre-
gressa;

- Pessoas assintomáti-
cas que tenham tido teste
laboratorial positivo ou
exame imunológico pelo
método ELISA ou detec-
ção de anticorpos.

De acordo com a equi-
pe do ministério, esses
novos critérios vão facili-
tar o diagnóstico e as con-
sequentes medidas de
prevenção e mitigação da
transmissão do vírus sem
a necessidade da testa-
gem.

"Eu tenho parâmetro
clínico para confirmar.
Não é excludente com
exames. É um somatório
de coisas que ajudam o
manejo clínico laborato-
rial do paciente com sín-
drome gripal com pers-
pectiva da covid-19", afir-
mou o secretário de Vigi-
lância em Saúde, Arnal-
do Medeiros.

O Ministério da Saú-
de relançou o programa
de testagem batizado de
Diagnosticar para Cui-
dar. A iniciativa havia
sido anunciada pelo ór-
gão em maio, quando
ainda havia dificuldade
para adquirir insumos
para os testes.

A meta de exames
continua na casa dos 46
milhões de unidades,
estimando cobrir 22% da
população brasileira.
Destes, 24,5 milhões de-
vem ser na modalidade
laboratorial (chamada
tecnicamente de RT-
PCR). Esta tem como
finalidade realizar o diag-
nóstico e é aplicada em
pacientes até oito dias
após a manifestação dos
primeiros sintomas.

Até o momento, 11,5
milhões de kits deste exa-
me já foram recebidos
pelo órgão. Destes, 3,8
milhões foram distribuí-
dos aos laboratórios defi-

nidos para analisar as
amostras. Até o momen-
to, 860 mil testes foram
realizados. O secretário
de Vigilância em Saúde
justificou a diferença en-
tre as unidades recebidas
pelo Ministério da Saúde
e as efetivamente execu-
tadas pelas dificuldades
de abastecimento dos
insumos.

"Tivemos alguns pro-
blemas ao longo do pro-
grama, inclusive de ofer-
ta de insumos. Houve
época que não tínhamos
disponibilidade de tubos
por conta do próprio pro-
cesso da demanda mun-
dial com relação a isso.
Havia outra questão que
era capacitação tecnoló-
gica dos laboratórios em
fazer a testagem molecu-
lar. Fomos vencendo eta-
pas e hoje temos condi-
ções de avançarmos nes-
ta testagem para nossa
população", declarou.

Da meta de 46,5 mi-

lhões de testes do progra-
ma do ministério, 22 mi-
lhões serão no formato
sorológico, também co-
nhecidos como testes
rápidos. Estes têm finali-
dade de auxiliar na vigi-
lância em saúde e captam
os anticorpos no paciente
a partir do oitavo dia da
manifestação dos sinto-
mas. De acordo com o
Ministério da Saúde, até
o momento foram distri-
buídas 10 milhões de uni-
dades, com 1,5 milhão já
processadas.

O intuito da equipe
do Ministério da Saúde é

que o programa de testa-
gem auxilie a estratégia
de identificação de casos
neste contexto de interio-
rização da pandemia.

"Na perspectiva de
que nas últimas semanas
a gente via que a doença
caminhava para o interi-
or, existe uma população
brasileira que está nos
municípios que precisa
ser assistida e diagnosti-
cada nesta fase em que
temos quantitativo pe-
queno de número de ca-
sos podemos cuidar fa-
zendo este diagnóstico",
disse Medeiros.

EBC Saúde

Foto: divulgação

Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado
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Bolsonaro anuncia Carlos Decotelli
como novo ministro da Educação

O presidente Jair
Bolsonaro anunciou,
na tarde desta quinta-
feira (25), que o profes-
sor Carlos Alberto De-
cotelli da Silva será o
novo ministro da Edu-
cação. O decreto de
nomeação foi publica-
do em edição extra do
D i á r i o O f i c i a l d a
União. Em uma posta-
gem nas redes sociais,
Bolsonaro publicou
uma foto ao lado de
Decotelli e destac O
novo ministro ocupava
até recentemente o car-

go de presidente do
Fundo Desenvolvi-
mento da Educação
(FNDE), autarquia
vinculada ao Ministé-
rio da Educação, res-
ponsável por executar
parte das ações da pas-
ta relacionadas à edu-
cação básica em apoio
aos municípios, como
alimentação e trans-
porte escolar. Ele entra
no lugar de Abraham
Weintraub, demitido
na semana passada. É
o terceiro ministro a
comandar o MEC des-
de o início do governo
Bolsonaro.

Segundo informa-
ções oficiais, Decotelli
atuou durante toda a
transição de governo
após a eleição de Bol-
sonaro, em 2018, e aju-
dou a definir ideias e
novas estratégias para
as políticas educacio-
nais da atual gestão.
Financista, autor de
livros e professor, De-
c o t e l l i f e z p ó s -
doutorado na Bergis-
che Universitãt Wup-
pertal (Alemanha), é
doutor em administra-
ção financeira pela Uni-
versidade Nacional de
Rosário (Argentina),

mestre em administra-
ção pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV),
possui MBA em admi-
nistração também pela

(FGV) e é bacharel em
Ciências Econômicas
pela Universidade do
Estado do Rio de Jane-
iro (UERJ). O novo

ministro ainda passou
pelas Forças Armadas
como professor, e atu-
almente é oficial da
reserva da Marinha.

Foto: Reprodução/Facebook
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Brasil assume primeiro lugar em
número de recuperados de covid-19

O Brasil ultrapassou
os Estados Unidos e se
tornou o país com maior
número de pessoas recu-
peradas de covid-19 no
mundo, informa a Uni-
versidade Johns Hop-
kins, que tem monitora-
do a pandemia do novo
coronavírus em parceria
com órgãos equivalentes
ao Ministério da Saúde
em todos os países.

O painel da Johns
Hopkins mostra, no mo-
mento da reportagem,
que o Brasil contabiliza
660.469 pacientes recu-
perados, enquanto os
Estados Unidos somam
656.161. A Rússia está
em terceiro lugar e regis-
tra 374.557 pessoas que
foram contaminadas,
mas não apresentam ma-
is sintomas da doença.

Lançado em 22 de
janeiro de 2020, o painel
dinâmico mantido pela

universidade recebe da-
dos médicos de todos os
188 países signatários da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) e de vários
centros secundários de
atendimento médico.

Os números são atua-
lizados constantemente.
“A disponibilidade de
dados epidemiológicos

precisos e robustos em
uma epidemia é um guia
importante para decisões
sobre saúde pública. O
arquivamento consisten-
te de informações é im-
portante para entender a
transmissibilidade, o ris-
co de alastramento geo-
gráfico, as rotas de trans-
missão e os fatores de

risco”, afirma o artigo
científico que explica o
funcionamento da ferra-
menta, publicado na re-
vista médico-científica
britânica The Lancet.

Contaminações

O mapa mostra tam-
bém que São Paulo é o

segundo estado mais afe-
tado do mundo, com
238.822 casos confirma-
dos de covid-19. Em pri-
meiro lugar, aparece é
Nova York, que tem
390.415 pessoas conta-
minadas com a doença.

De acordo com o le-
vantamento da Johns
Hopkins e a evolução do

novo coronavírus, o mun-
do deve ultrapassar a mar-
ca de 10 milhões de casos
confirmados nos próxi-
mos dias. O número de
mortes também cresce no
m e s m o r i t m o, c o m
484.155 registradas até o
momento em decorrên-
cia de complicações gera-
das por covid-19.

Testagem

Os Estados Unidos
lideram em número de
testagens. Segundo o pai-
nel de dados da universi-
dade norte-americana,
mais de 28,5 milhões de
testes já foram realiza-
dos. O estado da Califór-
nia é o primeiro, com 3,6
milhões de pessoas já
testadas. Nova York, o
estado com maior núme-
ro de casos de covid-19
no mundo, fica em se-
gundo lugar, com 3,5
milhões de testes realiza-
dos.

Após início ruim e a paralisação,
Vasco busca novos protagonistas

Comandados por
um novo treinador,
pilares do início da tem-
porada aguardam pelo
destaque de outros jo-
gadores que, por dife-
rentes motivos, ainda
não engrenaram

A despeito da con-
fusão sobre a data da
reestreia, ela é iminen-
te. O Vasco entra em
campo no próximo
domingo, pela Taça
Rio, contra o Macaé.
Será o início da parte
visível do trabalho de
Ramon Menezes. E
sob a expectativa de
que cara terá a equipe.
A mesma espinha dor-
sal? Novos pilares?

O Vasco que atuou

até a paralisação pela
pandemia de COVID-
19, teve, entre titulares
e reservas, alguns per-
sonagens como pilares
de atuações regulares:
o goleiro Fernando
Miguel, o zagueiro Le-
andro Castan, o volan-
te Andrey e o centroa-
vante Germán Cano.

Mas Abel Braga
deixou de ser o treina-
dor, e novos persona-
gens podem aparecer
n a e q u i p e c r u z -
maltina. Tudo vai pas-
sar pelo sucesso dos
planos do novo co-
mandante, e a adapta-
ção de quem não bri-
lhava ou não estava
integrado totalmente.

No segundo caso se
enquadra o já citado

centroavante argenti-
no, que está mais ma-
gro, mas também o
compatriota Martín
Benítez, que disputou
cerca de 45 minutos
nos dois jogos até aqui.
Também vale para Tal-
les Magno, que fratu-
rou o pé esquerdo du-
rante o Carnaval e, por
isso, atuou apenas em
sete partidas em 2020.

Ser protagonista é
contexto possível tam-
bém para Yago Pika-
chu, que não teve iní-
cio de ano de destaque
técnico - assim como
muitos outros do time.
É a grande chance de
Ricardo Graça, que
deve formar dupla de
zaga com Castan. E
por que não para Bru-

no César, meia reinte-
grado e de quem tanto
se espera.

Guar ín também
tem óbvia expectativa
sobre si. Entretanto,

ainda não será neste
domingo que ele vai
retomar a trajetória
com a cruz de malta.
Pela demora na nego-
ciação e pelo período

do colombiano em sua
terra natal durante a
corrente pandemia, o
meio-campista ainda
busca a melhor forma
física.

Lance!

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Martín Benítez chegou ao Vasco sob a expectativa de melhorar o setor criativo da equipe

O painel da Johns Hopkins mostra, no momento da reportagem, que o Brasil contabiliza 660.469 pacientes recuperados
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