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Reflexao~

"Porque o SENHOR é bom, e eterna a sua
misericórdia; e a sua verdade dura de geração
em geração."

Refletindo: Olhando bem ao nosso redor,
podemos ver inúmeras demonstrações da
grande bondade do Senhor! Deus é bom e deu-
nos vida! Deus é bom e tem cuidado de nós!
Deu-nos família, saúde e o sustento diário!
Deu-nos Jesus Cristo, seu maior presente, e
nEle, a nossa salvação! Quando andávamos
desgarrados pelos desertos, em caminhos
solitários, famintos e sedentos, clamamos ao
Senhor e ele nos livrou das nossas angústias.
Oração: Pai querido, obrigado pela prova
maior do Seu amor por nós, o Seu próprio filho
o Senhor enviou para morrer em nosso lugar e
nos livrar de todo pecado. Obrigado, porque o
Senhor não se cansa de demonstrar seu amor,
todos os dias tenho motivos para adora-lo.
Obrigado Pai. Eu oro em nome de Jesus.
Amém.
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MEC define protocolo de
segurança para volta às aulas

O Ministério da
Educação (MEC) defi-
niu um protocolo de
biossegurança para a
retomada gradual das
aulas nas instituições
do sistema federal de
ensino, como medida
de prevenção à dissemi-
nação do novo corona-
vírus. A portaria foi
publicada ontem (2) no
D i á r i o O f i c i a l d a
União e diz que o cro-
nograma de retorno
das atividades deve ser
orientado pelo governo
local e pelas autorida-
des sanitárias.

O protocolo está
disponível no portal do
MEC e traz orientações
sobre medidas de pre-

venção individual e co-
letiva, como aferição de
temperatura, limpeza e
ventilação de ambien-
tes, uso de máscara,
disponibilização de ál-
cool gel 70% e respeito
às regras de etiqueta
respiratória e de distan-
ciamento social. Tam-
bém deve ser feito o es-
calonamento do acesso
de estudantes a refeitó-
rios e praças de alimen-
tação.

“No uso de bebe-
douros, deverá se evitar
contato direto com a
superfície, devendo ser
utilizado papel toalha
com possibilidade de
descarte em coletor de
resíduos com aciona-
mento sem contato ma-
nual e posteriormente,

realizar a higienização
das mãos. Na impossi-
bilidade do cumpri-
mento de tais orienta-
ções, recomenda-se a
interdição dos bebe-
douros”, diz o docu-
mento sobre uma das
recomendações.

De acordo com o
protocolo, deve-se con-
siderar manter o traba-
lho e o ensino a distân-
cia para servidores e
estudantes que fazem
parte do grupo de risco
para o novo coronaví-
rus, como pessoas aci-
ma de 60 anos, gestan-
tes e lactantes, portado-
res de doenças crônicas
ou responsáveis pelo
cuidado de pessoas
com suspeita ou confir-
mação de infecção por

covid-19. No caso de
estudantes de grupo de
risco, a instituição deve
considerar a adoção de
estratégias para reposi-
ção das atividades, após
o fim da pandemia.

As instituições de
ensino devem constitu-
ir comissão, com a co-
munidade escolar, para
definição e adoção de
protocolos próprios,
que considerem as re-
gras do estado e muni-
cípio, com análise dos
dados epidemiológicos
da doença e orientações
das autoridades sanitá-
rias.

O protocolo divul-
gado hoje poderá, no
que couber, ser utiliza-
do pelos demais siste-
mas de ensino.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Agência Brasil
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Mais 104 respiradores chegam ao Espírito Santo
para reforçar o enfrentamento a COVID-19

O Governo do Esta-
do recebe nesta sema-
na 104 novos respira-
dores pulmonares. Na
quarta-feira (01), che-
garam 90 respiradores
adquiridos de um for-
necedor da Itália; no
último domingo (28),
chegaram 14 adquiri-
dos de uma empresa
nacional. São equipa-
mentos que auxiliarão
o Governo capixaba
no reforço à rede hos-
pitalar para o enfrenta-
mento do novo Coro-
navírus (Covid-19).

A aquisição dos 90
respiradores faz parte
do total de 350 adquiri-
dos da empresa Siare
Engineering Internati-
onal Group, que tem
sede em Bologna, na
Itália, e estão sendo
entregues de forma
parcelada. A primeira
entrega, com 60 equi-

pamentos, aconteceu
no dia 25 de maio; a
segunda entrega, com
100 equipamentos, no
início de junho e; e os
100 restantes devem
chegar ao Estado até o
final de julho.

Já os 14 respirado-
res foram adquiridos
da empresa nacional
Novitech Comercio e
Serviços Ltda, com
valor do do investi-
m e n t o é d e R $
70.000,00a unidade.
De uma compra de 30
respiradores, 20 já fo-
ram entregues ao Esta-
do.

Decisão judicial para
financiar 250
respiradores

Dos 350 respirado-
res pulmonares adqui-
ridos pelo Estado por
meio da empresa italia-
na Siare Engineering
International Group,

250 foram pagos medi-
ante recursos oriundos
de uma decisão judici-
al da Procuradoria-
G e r a l d o E s t a d o
(PGE) e a Advocacia-
Geral do Estado de
Minas Gerais (AGE-
MG), interposta na
Justiça Federal de Mi-
nas Gerais em abril
deste ano. Saiba mais
em: https:// pge.es.-

gov.br/Not%C3%AD
cia/pge-es-e-age-mg-
c o n s e g u e m - m a i s -
r e c u r s o s - p a r a -
c o m b a t e - a o -
coronavirus

De acordo com o
subsecretário de Esta-
do de Administração e
Financiamento de
Atenção à Saúde, Rafa-
el Grossi, o recurso é
proveniente de valores

que estão depositados
em juízo pela minera-
dora Samarco no caso
do rompimento da Bar-
ragem de Mariana
(MG) e que serão desti-
nados a ações de en-
frentamento à Covid-
19.

“Os valores para
aquisição dos respira-
dores foram viabiliza-
das pelo juiz Mário de

Paula Franco Júnior,
da 12ª Vara Federal de
Minas Gerais, cuja de-
cisão disponibilizou os
investimentos ao en-
frentamento à pande-
mia do novo Coronaví-
rus, sendo fiscalizados
por controles internos,
externos e também pe-
lo Poder Judiciário”,
explicou Rafael Gros-
si.

Transporte público terá que atender a protocolo
para combater contaminação da Covid-19

O Ministério Públi-
co do Estado do Espí-
rito Santo (MPES),
por meio dos promoto-
res de Justiça com atua-
ção nas áreas de Saú-
de, Urbanismo e Con-
sumidor da Promoto-
ria de Justiça Cível de
Vitória, reuniu-se com

o secretário de Estado
de Mobilidade Urba-
na, Fábio Damasceno,
para tratar das aglome-
rações em linhas do
transporte público co-
letivo e outras irregula-
ridades. Ficou acorda-
do que será elaborado
um protocolo de funci-
onamento do serviço
de transporte público

coletivo que atenda à
legislação sanitária;
será intensificada a
fiscalização nos termi-
nais, quanto ao cum-
primento do distancia-
mento entre as pesso-
as, com marcadores no
chão; implementado o
uso das máscaras, sen-
do que sem a máscara
não será permitido

adentrar aos termina-
is; e a saída dos ônibus
será com o número
limitado de passagei-
ros sentados. A Com-
panhia de Transportes
Urbanos da Grande
Vitória (Ceturb/GV)
também deve reforçar
a fiscalização para que
os sanitários estejam
abastecidos de sabone-
te líquido e papel toa-
lha, de forma a incenti-
var a correta higieniza-
ção das mãos dos usuá-
rios do Transcol.

As del iberações
tiveram origem em
procedimento que tra-
mita no MPES, onde
foram juntadas as inú-
meras reclamações
recebidas por ocasião
da Audiência Pública
promovida pela insti-
tuição, na última sex-
ta-feira (26), em que
foi firmado o Pacto

Social pela Vida com a
população capixaba,
com o viés de enfrenta-
mento preventivo à
Covid-19.

O protocolo está
sendo construído jun-
to à Secretaria Estadu-
al de Saúde (Sesa) para
que sejam observadas
prioritariamente as
questões sanitárias,
para que se busque a
proteção da popula-
ção que necessita do
transporte coletivo,
com uma efetiva fisca-
lização pela Vigilância
Sanitária. O secretário
Fábio Damasceno ob-
servou que a ausência
de consciência da po-
pulação dificulta mui-
to o trabalho. De acor-
do com Damasceno, a
falta de engajamento
do cidadão acaba por
provocar aglomeração
durante a viagem, de-

pois que o ônibus sai
do terminal. Outra
preocupação, que deve
ser sanada por meio do
protocolo, é que em
determinados bairros
e locais existe uma rea-
ção, por vezes, despro-
porcional quanto ao
cumprimento das exi-
gências das normas
sanitárias.

Vale destacar que o
MPES tem acompa-
nhado a questão do
transporte público co-
letivo desde o início da
pandemia. Foram fei-
tas diversas reuniões e
tomadas várias provi-
dências, mas existem
ainda questões que
devem ser ajustadas
para buscar atender ao
máximo as regras sani-
tárias e colaborar com
as práticas de preven-
ção à contaminação
pela Covid-19.

MPES

Foto: divulgação

Foto: divulgação

SESA

De acordo com o subsecretário de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Rafael
Grossi, o recurso é proveniente de valores que estão depositados em juízo pela mineradora Samarco no caso
do rompimento da Barragem de Mariana (MG) e que serão destinados a ações de enfrentamento à Covid-19

Ficou acordado que será elaborado um protocolo de funcionamento do
serviço de transporte público coletivo que atenda à legislação sanitária
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Primeira Igreja Batista de São Gabriel celebra 66 anos

A Primeira Igreja Ba-
tista de São Gabriel da
Palha comemora neste
mês de julho, o seu 66º
aniversário. Atualmente
com dois pastores, o se-
nhor Izaias Barbosa, pas-
tor presidente da igreja e
pastor Gustavo Marques
de Freitas como pastor
auxiliar, a entidade possui
248 membros arrolados,
cerca de 100 famílias apro-
ximadamente. Além de
35 crianças na faixa etária
de 0 a 9 anos que ainda
não são membros, por
não serem batizados e 20
visitantes não membros,
frequentadores não mem-
bros. Gerando um total
de 303 pessoas.

Pastor da igreja desde
04 de abril de 2003, Izaias
Barbosa de 71 anos, relata
que a entidade religiosa é
de grande importância
para o município.

“A igreja é importante
e relevante para qualquer
cidade, visto que ensina
valores éticos, morais e
espirituais; preparando
cidadãos não só para esse
tempo, mas também para
eternidade, tendo a bíblia
a palavra de Deus como
regra de fé. Além de toda
essa questão formadora
de pessoas, por anos nos-
so prédio anexo serviu

como sede do projeto de
menor aprendiz (Coep),
também em nosso prédio
disponibilizamos por al-
guns anos para que nele
houvesse atendimento
psicológico, dentro de
nossas possibilidades esta-
mos sempre auxiliando a
população quer seja atra-
vés de cestas básicas, doa-
ção de roupas ou até mes-
mo dos atendimentos
pastorais”, conta o pastor
Izaias Barbosa.

Como tudo começou

Segundo o Pastor Izai-
as, a igreja foi organizada,
ou emancipada em 01 de
julho de 1954, por um
grupo de fieis que se des-
locavam de sua igreja lo-
cal, Igreja batista Peniel
que fica localizada no
córrego Muniz, municí-
pio de Nova Venécia a
cerca de 36km da cidade
de São Gabriel.

“O trabalho começou
com o pastor Anselmo
Cantuaria que junto de
mais alguns irmãos, quan-
do ainda era vila de São
Gabriel, alguns irmãos
viam a cavalo do córrego
do Muniz para fazer evan-
gelismo e semear a pala-
vra, isso por volta do ano
de 1951, com o passar do
tempo esse trabalho foi
gerando frutos, com isso

se tornou necessário a
criação de um local, um
espaço para reunir todos
aqueles que viam e que
aqui foram conquistados
para Cristo culminando
na formação da primeira
igreja batista em São Ga-
briel da Palha”, conta o
Pastor Izaias.

Cultos em tempos de
pandemia da COVID-19

“Afim de colaborar
com a administração mu-
nicipal e proteger os fiéis,
suspendemos os cultos no
dia 21 de março, desde
então vínhamos fazendo
cultos online. Nos dias 24
e 31 de maio foi feita uma
tentativa de voltarmos a
reunir presencialmente,
seguindo todo um proto-
colo de higienização, dis-
tanciamento, grupo de
risco não participando,
mas, devido ao aumento
de casos e o risco de colo-
car a saúde dos fieis em
risco, optamos por conti-
nuar apenas com as trans-
missões online e então
temos transmitido nossos
cultos através das plata-
formas online youtube e
facebook e isso tem feito
que uma média de 600
pessoas estejam sendo
alcançadas por culto, po-
rém, continuamos pres-
tando assistência, seja

através de áudios, vídeos
ou até mesmo atendi-
mento individualizado,
com horário marcado,
seguindo todos os cuida-
dos para a saúde de to-
dos”, explicou o Pastor.

Celebração será online
mas com muita fé

“Esse ano iremos cele-
brar de uma maneira to-
talmente online, estamos
acostumados a nesses
dias de festa termos a pre-
sença dos irmãos com a
igreja cheia, com as pes-
soas se cumprimentando
e todos nos confraterni-
zando na presença do
Senhor, porém, a igreja
não para e não podería-
mos deixar de comemo-
rar 66 anos de existência,
para isso nossos cultos
serão transmitidos onli-
ne, estamos buscando
divulgar bem nossos cana-
is para que muitas pesso-
as que talvez não teriam a
oportunidade de confra-
ternizar conosco, esse
ano terá, para isso agra-
decemos ao jornal Hoje
Notícias que está nos ce-
dendo esse espaço para
que possamos alcançar
mais vidas e onde cada
família poderá multipli-
car recomendando para
outras”, finalizou o pas-
tor.

Fotos: divulgação

Foto atual da igrejaFoto tirada em um culto de domingo antes da pandemia

Editora Hoje

Construção da Igreja
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Prefeitura inicia obras de drenagem
pluvial e pavimentação asfáltica
na Rua Edu em Vila Valério

Uma antiga reivin-
dicação dos morado-
res da Rua Edu, come-
çou a ser executada na
última semana pela
Prefeitura de Vila Valé-
rio, por meio da Secre-
taria Municipal de
Obras.

A obra de infraes-
trutura urbana é um
investimento de cerca
de R$ 97.918,33, exe-
cutada por meio de
recursos próprios. A
mesma, tem como obje-
tivo resolver de forma
definitiva os transtor-
nos causados para as
pessoas que residem
próximas ao local, ga-
rantindo ainda a segu-
rança daqueles que
trafegam pela área.

O prefeito Robson
Parteli, considera a
obra como um sonho
que está sendo realiza-
do.

“Essa é uma obra
de grande importân-
cia, que vai dar mais
qualidade de vida aos
moradores próximos a
localidade e também
para o tráfego das pes-
soas. É uma rua que
está bem danificada e
buscamos trazer mais
segurança a todos com
a sua execução, esta-
mos fazendo a drena-
gem da rua e imediata-
mente vamos arrancar
aqueles paralelepípe-
dos e aí será realizado
o serviço de terrapla-

nagem para aplicar o
asfalto por cima”, dis-
se o prefeito.

“Essa obra, é uma
reivindicação antiga
dos moradores. É uma

importante obra para
todos de modo geral,
acredito que esse é ma-
is um sonho que está
sendo realizado”, fina-
lizou.

Prefeitura de Vila Valério segue
com obras de pavimentação no
Loteamento Morada do Sol

A Prefeitura de Vila
Valério prossegue in-
vestindo em obras que
visam melhorar a vida
dos valerienses. Desta
vez, a obra que está
sendo realizada é a de
pavimentação do Lote-
amento Morada do
Sol, no bairro Boa Vis-
ta.

O objetivo da ação é
melhorar e facilitar a
mobilidade urbana dos
moradores do lotea-
mento, além de pro-
porcionar mais confor-
to aos cidadãos que
trafegam pelas vias.

Segundo o prefeito
Robinho Parteli, a
obra estará benefician-
do cerca de 150 pesso-
as que residem no lo-
cal. A mesma está sen-
do realizada por meio
de recursos próprios,
que chegam ao total de

R$ 118.195,02.
"Uma importante

obra que irá finalizar a
conclusão do projeto
das casas populares,
assim, esse calçamento
vai trazer mais quali-
dade de vida para as

famílias onde eles vão
evitar a poeira em tem-
po de sol e lama em
tempo de chuva. Mais
um sonho se realizan-
do para esses morado-
res”, destacou Robi-
nho.

Editora Hoje

MPES deflagra a Operação Falso Negativo

O Grupo de Atua-
ção Especial de Comba-
te ao Crime Organiza-
do (Gaeco-Central) do
Ministério Público do
Estado do Espírito San-
to (MPES), com apoio
da Pol íc ia Mil i tar
(Assessoria Militar do
MPES - Núcleo de Inte-
ligência), em auxílio à

investigação realizada
pelo Gaeco do Ministé-
rio Público do Distrito
Federal e Territórios
(MPDFT), efetivou nes-
ta quinta-feira (02) o
cumprimento de man-
dados de busca e apre-
ensão no Estado do
Espírito Santo, expedi-
dos pela 5.ª Vara Crimi-
nal de Brasília, em ope-
ração denominada

“ F A L S O
NEGATIVO”.

As investigações en-
volvem aquisições emer-
genciais, por dispensa
de licitação, de testes
para detecção da Covid-
19, pela Secretaria de
Saúde do Distrito Fede-
ral. São apurados cri-
mes de fraude à licita-
ção, lavagem de dinhei-
ro, contra a ordem eco-

nômica (cartel), organi-
zação criminosa, cor-
rupção ativa e passiva.
O somatório do valor
das dispensas de licita-
ção sob investigação do
Gaeco-MPDFT é supe-
rior a 73 milhões de rea-
is.

A o p e r a ç ã o
“ F A L S O
NEGATIVO” foi defla-
grada simultaneamente

no Distrito Federal e em
sete Estados da Federa-
ção (Goiás, Paraná, San-
ta Catarina, Bahia, São
Paulo, Rio de Janeiro e
Espírito Santo), medi-
ante o cumprimento 74
mandados de busca e
apreensão, entre os qua-
is cinco em empresas
localizadas na região da
Grande Vitória, nos
municípios de Vitória,

Serra e Cariacica. As
empresas alvos dos man
dados têm matrizes em
outros Estados.

A apuração dos fa-
tos seguirá com a análi-
se dos documentos apre-
endidos, de mídias e de
dispositivos móveis, que
serão encaminhados ao
Gaeco do Ministério
Público do Distrito Fe-
deral e Territórios.

MPES

Fotos: divulgação

Fotos: divulgação

Segundo o prefeito Robinho Parteli, a obra estará
beneficiando cerca de 150 pessoas que residem no local

Editora Hoje

A obra de infraestrutura urbana é um
investimento de cerca de R$ 97.918,33,
executada por meio de recursos próprios
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Registro digital de veículo está
disponível em todo o país

A versão digital do
Certificado de Registro
e Licenciamento de
Veículo (CRLV) já está
disponível em todo o
país, com a adesão do
estado do Pará. Para
ter acesso ao documen-
to é preciso abrir o apli-
cativo da Carteira Digi-
tal de Trânsito (CDT).
No local, também é
possível o acesso à Car-
teira Nacional de Habi-
litação (CNH).

“Essa é uma revolu-
ção de décadas, uma
verdadeira transforma-
ção digital proposta
pelo governo federal,
que vai trazer muita
facilidade ao cidadão
brasileiro, permitindo
que ele possa ter, na
palma da mão, os docu-
mentos eletrônicos
com o mesmo valor
jurídico dos físicos. É
uma medida que des-
burocratiza processos

e reduz custos com mu-
ita agilidade e pratici-
dade”, disse em nota o
ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Frei-
tas.

Segundo o último
balanço divulgado,
existem 4,083 certifica-

dos digitais de veículo
no Brasil, que começa-
ram a ser emitidos no
fim de 2018. A versão
eletrônica do CRLV
traz, além das informa-
ções do documento
impresso, dados como
a atualização sobre

uma pendência de re-
call. Ela pode ser aces-
sada mesmo que o pro-
prietário esteja sem
internet, já que o apli-
cativo gera um arquivo
PDF com assinatura
digital, que garante a
autenticidade do docu-

mento. A emissão é
inteiramente online e
não é necessário com-
parecer ao Departa-
mento de Trânsito (De-
tran) para obter o docu-
mento.

Segundo o Ministé-
rio da Infraestrutura,

quem quiser ter o docu-
mento físico pode utili-
zar qualquer impresso-
ra, pois o papel tem a
autenticidade da im-
pressão garantida por
um QR Code, que po-
de ser apresentado e
consultado pelos agen-
tes de trânsito em even-
tual fiscalização.

CNH

A Carteira Nacio-
nal de Habilitação foi
disponibilizada antes
na Carteira Digital de
Trânsito e hoje são
6,86 milhões de CNH
eletrônicas. Para a libe-
ração da versão digital
da CNH, é necessário
que o documento te-
nha sido emitido a par-
tir de 1º de maio de
2017 porque o usuário,
além de ter que preen-
cher o cadastro, deve
escanear o QR Code
localizado no verso da
CNH de papel.

Globo cita 'violação' após jogo na FLA TV e
anuncia que não transmitirá mais o Carioca
Emissora já não transmitirá mais os jogos desta quinta, de Fluminense e Vasco, por exemplo

Através de um comu-
nicado oficial de seu
setor de comunicação,
a Rede Globo anunci-
ou, nesta quinta-feira,
que não vai mais trans-
mitir o Campeonato
Carioca. A emissora
rescindiu o contrato
que mantinha com a
Federação de Futebol
do Rio de Janeiro (Ferj)
e com os clubes, mas
manterá os pagamen-
tos desta temporada.

"No entendimento
da Globo, o contrato foi

violado na última quar-
ta, quando a FlaTV exi-
biu ao vivo a partida
entre Flamengo e Boa-
vista" - vencida pelo
Rubro-Negro por 2 a 0,
pela 5ª rodada da Taça
Rio.

Cabe destacar que o
Flamengo está em que-
da de braço com a emis-
sora, inclusive na Justi-
ça, após a publicação
Medida Provisória 984,
que permite que os man-
dantes dos jogos te-
nham direitos de trans-
missão de imagem.

- Como a Federação

de Futebol do Rio de
Janeiro e os demais Clu-
bes não foram capazes
de garantir a exclusivi-
dade prevista no con-
trato, não restou à Glo-
bo outra alternativa
além da rescisão e o
ence r ramento das
transmissões dos jogos
do Carioca - diz parte
da nota da Globo.

Os jogos de Flumi-
nense e Vasco, nesta
quinta, por exemplo, já
não serão mais transmi-
tidos pelo Premiere -
serviço que pertence ao
Grupo Globo.

Lance!
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Campeonato Carioca não terá mais transmissão da Globo

Para a liberação da versão digital da CNH, é necessário que o documento tenha sido
emitido a partir de 1º de maio de 2017 porque o usuário, além de ter que preencher o
cadastro, deve escanear o QR Code localizado no verso da CNH de papel
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