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Reflexao~

"Por causa da opressão dos pobres e do
gemido dos necessitados, eu me levantarei
agora, diz o SENHOR; e porei a salvo a quem
por isso suspira."

Refletindo: Este é o nosso Deus maravilhoso,
que atende àqueles que estão oprimidos e
necessitados. Talvez sua maior opressão e
maior necessidade no momento sejam espiri-
tuais, ou talvez esteja mesmo necessitando de
algo material ou até mesmo uma providência
financeira. Eu não sei qual a tua necessidade,
mas o Senhor sabe, e certamente Ele se
levantará para fazer um milagre em tua vida, e
te colocará num lugar a salvo.

Oração: Pai querido, obrigado pois a cada dia
que passa, vejo como o Senhor se preocupa
com a nossa atual situação. Mesmo que as
vezes eu esqueça, ou até mesmo duvide,
mesmo assim o Senhor se levanta e me coloca
num lugar a salvo. Obrigado pelo Seu amor e
pelo Seu cuidado. Eu oro em nome de Jesus.
Amém.
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ES: Empresário Itagildo Marques, da
Marques Produções anuncia o 1º festival
de música drive-in em Linhares

Com o isolamento
social, imposto pela pan-
demia de Covid-19, doen-
ça causada pelo novo
coronavírus, a indústria
do entretenimento foi um
dos setores mais afetados
mundialmente. Com is-
so, as empresas têm bus-
cado alternativas para se
manter ativas recorrendo
às lives em redes sociais, e
outras soluções, como
shows no formato divre-
in.

Depois de 100 dias
cumprindo as novas re-
gras impostas pelo gover-
no, o empresário Itagildo
Marques, da Marques
Produções, importou a
ideia de poder agradar os
fãs que buscam por uma
festa de forma segura,
promovendo o primeiro
festival de música Drive-
In do Espírito Santo, o
Espírito Santo Music
Drive-In, que vai aconte-
cer no mês de agosto em
local que ainda é estuda-

do pela organização, no
município de Linhares.

“Queremos trazer
uma experiência única
na vida das pessoas, um
momento de alegria em
meio ao caos da pande-
mia. Criamos este festi-
val pensando exatamente
nisso, com uma margem
de lucro muito pequena e
alto custo, mas fornecen-
do algo realmente único e
impactante para a memó-
ria de cada um”, conta
Itagildo Marques.

Para mostrar sua van-
guarda e se adequando à
nova realidade, o primei-
ro evento de música dri-
ve-in do Espírito Santo
terá atrações de peso,
inclusive uma nacional,
que estão em negociação.

Três telões com alta
qualidade de projeção –
dois laterais e um central
- serão as principais atra-
ções do local, que ainda
contará com palco para
apresentações ao vivo e
um show de luzes, tudo
podendo ser desfrutado

de dentro do seu próprio
carro.

Itagildo revela que
durante os últimos qua-
tro meses tem buscado
formas de continuar ge-
rando entretenimento em
formato de lives, sets ex-
clusivos, entrevistas, mas
o sentimento de querer
algo a mais sempre foi
maior. “É um projeto
único para trazer música
real às nossas vidas, e
tudo conforme as normas
de proteção e higieniza-
ção recomendadas”, ex-
plicou o empresário.

De acordo com Itagil-
do, serão mais de quatro
horas de música no for-
mato completamente
seguro, como por exem-
plo, um funcionário que
irá circular constante-
mente pelo local, garan-
tindo o cumprimento das
medidas de segurança e
higiene e recomendando
que as pessoas fiquem
dentro dos carros.

Compra de Ingressos e
Medidas de
Segurança

As vendas de ingres-
sos abrem na segunda
quinzena deste mês de
julho com vagas limita-
das. Aliás, a compras de
ingressos, comidas e bebi-
das serão feitas 100% on-
line, através de um apli-
cativo desenvolvido para
proporcionar mais con-
forto e total segurança ao
cliente ao sair de casa.

Na janela do carro,
ele receberá seu pedido, e
não precisará se preocu-

par em relação ao manu-
seio de dinheiro ou car-
tão. Toda a operação e os
funcionários do Espírito
Santo Music Drive-In
obrigatoriamente segui-
rão o protocolo imposto
pela Organização Muni-
cipal da Saúde (OMS),
com abordagens específi-
cas que seguirão a Nota
Técnica da Vigilância
Sanitária do Município.

Medidas como o dis-
tanciamento entre os car-
ros, a proibição de sair
dos veículos - exceto no
caso de necessidade de
uso de banheiro, o que
ocorrerá de acordo com
as normas estabelecidas –
e o uso obrigatório de
máscaras estão entre as
mais de 20 medidas fa-
zem parte do protocolo
de segurança, que está
sendo finalizado pela
Marques Produções.

"Estamos fazendo um
espaço onde as pessoas
podem sair de casa sem
se preocupar. Estamos
tomando todas as medi-
das de segurança que per-
mitem controlar o com-
portamento de 100% das
pessoas que passarem
pelo local sejam trabalha-
dores, fornecedores ou
clientes. A nossa preocu-
pação principal é fazer
um ambiente seguro para
todos", comenta Itagildo.

O Espírito Santo Mu-
sic Drive-In pretende ser
a solução para quem quer
voltar a viver experiênci-
as fora de casa, mas quer
a garantia de ambiente
seguro, controlado e mo-
nitorado.

Foto: divulgação

Correio do Estado Online

“É um projeto único para trazer música real às nossas
vidas, e tudo conforme as normas de proteção e
higienização recomendadas”, explicou o empresário.
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“Como criar crianças antirracistas” será tema da
Live da Equipe Ohana de São Gabriel da Palha

Profissionais contam
sobre o que fazer para
criar crianças livres de
preconceitos e contribuir
para uma sociedade ma-
is igualitária

Vivemos numa socie-
dade em que o racismo é
estrutural, sendo urgente
o uso de práticas antirra-
cistas. E a raiz da mu-

dança está na infância,
por isso é preciso ir além
e construir todos dias,
uma nova consciência.

Diante disso, a Equi-
pe Ohana de São Gabri-
el da Palha promove no
dia 11 de julho, uma live
com a temática “Como
criar crianças antirracis-
tas”.

A live será transmiti-
da pelas redes sociais, a

partir das 19 horas e será
mediada pela Enfermei-
ra da Equipe Ohana,
Especialista em Saúde
Pública, cursando Enfer-
magem Obstétrica, Sa-
brina Schetine, e a Prof.
Me. Keila Belo, Mentora
do Projeto Conectivida-
de Feminina e Coorde-
nadora Academia da
Faculdade São Gabriel
da Palha.

Editora Hoje

Vila Valério volta para o Risco Moderado
no novo Mapa de Risco Covid-19 do ES

O Governo do Esta-
do anunciou, no sába-
do (04), o 12º Mapa de
Risco Covid-19, que
está em vigência desde
ontem, segunda-feira
(06) e vai até domingo
(12). O Mapa classifica
41 municípios capixa-
bas em Risco Alto e
outros 37 em Risco Mo-
derado. Águia Branca,
Bom Jesus do Norte,
Iconha, Linhares, Mari-
lândia, Montanha e
Santa Leopoldina pas-
sam agora para o Risco
Alto e terão que seguir
as medidas qualificadas
pelo prazo mínimo de

14 dias. Afonso Cláu-
dio, São Roque do Ca-
naã e Vila Valério fo-
ram para Risco Mode-
rado.

A estratégia de ma-
peamento de risco teve
início no dia 20 de
abril, levando em consi-
deração o coeficiente
de incidência da doen-
ça. No dia 04 de maio,
o Mapa de Risco pas-
sou a contar a taxa glo-
bal de ocupação dos
leitos de UTI. No dia
18 de maio, a Matriz de
Risco Ampliada entrou
na terceira fase com a
inserção da taxa de leta-
lidade, do índice de iso-
lamento social e a por-

centagem da popula-
ção acima dos 60 anos
– considerado como
grupo de risco.

O Mapa de Risco
segue as orientações
dos boletins epidemio-
lógicos do Ministério
da Saúde e recomenda-
ções da equipe de espe-
cialistas do Centro de
Comando e Controle
(CCC) Covid-19 no
Espírito Santo, que é
composto pelo Corpo
de Bombeiros Militar,
Defesa Civil, Secretaria
da Saúde (Sesa), Insti-
tuto Jones dos Santos
Neves (IJSN), da Uni-
versidade Federal do
Espírito Santo (Ufes) e

do Instituto Federal do
Espírito Santo (Ifes).
As decisões adotadas
pelo Governo do Esta-
do seguem parâmetros
técnicos.

Confira a
classificação de todos

os municípios
capixabas:

R I S C O A LT O :
Águia Branca, Alto Rio
Novo, Anchieta, Ara-
cruz, Baixo Guandu,
Boa Esperança, Bom
Jesus do Norte, Cacho-
eiro de Itapemirim, Ca-
riacica, Castelo, Colati-
na, Divino de São Lou-
renço, Fundão, Gua-

çuí, Guarapari, Ibiraçu,
Iconha, Itapemirim,
Iúna, João Neiva, Li-
nhares, Marataízes,
Marechal Floriano,
Marilândia, Monta-
nha, Mucurici, Muqui,
Nova Venécia, Piúma,
Ponto Belo, Presidente
Kennedy, Rio Novo do
Sul, Santa Leopoldina,
Santa Teresa, São Ga-
briel da Palha, São Do-
mingos do Norte, São
José do Calçado, Serra,
Viana, Vila Velha e Vi-
tória.

R I S C O
MODERADO: Afon-
so Cláudio, Água Doce
do Norte, Alegre, Alfre-
do Chaves, Apiacá, Atí-

lio Vivácqua, Barra de
São Francisco, Brejetu-
ba, Conceição da Bar-
ra, Conceição do Cas-
telo, Domingos Mar-
tins, Dores do Rio Pre-
to, Ecoporanga, Ibati-
ba, Ibitirama, Irupi,
Itaguaçu, Itarana, Ja-
guaré, Jerônimo Mon-
teiro, Laranja da Terra,
Mantenópolis, Mimo-
so do Sul, Muniz Frei-
re, Pancas, Pedro Caná-
rio, Pinheiros, Rio Ba-
nanal, Santa Maria de
Jetibá, São Mateus, São
Roque do Canaã, Soo-
retama, Vargem Alta,
Venda Nova do Imi-
grante, Vila Pavão e
Vila Valério.

Governo ES

Anvisa autoriza testes para outra vacina contra COVID-19

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) autorizou a em-
presa chinesa Sinovac
Biotech a realizar testes
para uma nova vacina
contra o novo coronaví-
rus. O teste da vacina de-
ve ser feito em 9 mil pes-
soas, nos estados de São
Paulo, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais e Para-
ná, além do Distrito Fede-
ral.

O estudo aprovado
pela Anvisa se refere a um
ensaio clínico fase III du-
plo-cego, controlado com
placebo. Antes de dar a
autorização, a agência
analisou as fases anterio-

res de teste da vacina.
Foram realizados estudos
não-clínicos em animais,
cujos resultados demons-
traram que a vacina apre-
senta segurança aceitá-
vel. A vacina é feita a par-
tir de cepas inativadas do
novo coronavírus.

O termo “ensaio clíni-
co” se refere aos estudos
de um novo medicamen-
to realizados em seres
humanos. A fase clínica
serve para validar a rela-
ção de eficácia e seguran-
ça do medicamento e tam-
bém para validar novas
indicações terapêuticas.

Este é o segundo teste
de vacina contra COVID-
19 realizado no Brasil. O
primeiro, desenvolvido

pela universidade de
Oxford, no Reino Unido,
tem sido realizado em
parceria com a Universi-
dade Federal de São Pau-
lo (Unifesp), com partici-
pação do grupo farma-

cêutico Astrazeneca.
Essa vacina já se encontra
em estágio mais avança-
do de testes e há possibili-
dade de ser distribuída à
população ainda este
ano.

EBC Saúde
Foto: divulgação

Foto: divulgação

Medicamento será o segundo
do tipo a ser testado no Brasil

Link que pede cadastro
para doação de Cesta
Básica Solidária do Rotary
Club Internacional é falso

Circula nos aplica-
tivos de mensagens e
redes sociais um link
com o logotipo do Ro-
tary Club Internatio-
nal, que disponibiliza
um formulário para
que a população se ca-
dastre para receber ces-
tas básicas. O site diz:
"O Rotary Internacio-
nal está doando cestas
básicas para famílias
afetadas pela crise mun-

dial em todas as cida-
des do Brasil". O for-
mulário, que é falso,
disponibiliza as opções
de Estado, Cidade, no-
me completo, etc. No
entanto, tal link trata-
se de uma fraude/fake
news e, por isso, a enti-
dade pede para a popu-
lação que não realize o
cadastro em sites ele-
trônicos que circulam
nas redes sociais, pois
se tratam de golpes vir-
tuais.

Editora Hoje
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Governo do Estado lança Edital de Chamamento Público
para eventos culturais virtuais e semipresenciais

O Governo do Esta-
do lançou, nesta se-
gunda-feira (06), o Edi-
tal de Chamamento
para Eventos Culturais
virtuais e semipresen-
ciais. Podem concorrer
organizações da socie-
dade civil com finali-
dade cultural e sem fins
lucrativos em várias
áreas, como música,
cultura popular, circo,
dança, ópera, audiovi-
sual, artes plásticas,
entre outras. As inscri-
ções já estão abertas e
podem ser feitas on-
line até o dia 03 de agos-
to. A ação faz parte do
Plano Emergencial da
Cultura.

Durante a solenida-
de virtual, transmitida
ao vivo pelas redes soci-
ais, o governador Rena-
to Casagrande desta-
cou que o edital chega
em um momento de
adaptação da socieda-
de diante da nova reali-
dade imposta pela pan-
demia do novo Coro-
navírus (Covid-19).
“São necessárias novas
práticas e novos meios
de se fazer as coisas.
Fizemos o edital pen-
sando em ajudar as pes-
soas e para que a gente
também possa levar

cultura à sociedade
capixaba”, afirmou.

Casagrande lem-
brou que as atividades
culturais e de entrete-
nimento foram bastan-
te impactadas pela pan-
demia e deverão ser as
últimas a voltar ao nor-
mal. “Por isso as lives
[transmissões ao vivo
pela Internet] têm da-
do certo. As lives soli-
dárias têm sido um su-
cesso e gostaria de agra-
decer o envolvimento
de todos. Precisamos
usar os meios virtuais
para dar sequência aos
eventos”, reforçou o
governador.

O secretário de Esta-
do da Cultura, Fabri-
cio Noronha, aprovei-
tou a oportunidade
para comentar as ações
do Plano Emergencial
da Cultura, além de
detalhar o funciona-
mento do Edital. “Essa
ação de hoje faz parte
do nosso Plano Emer-
gencial da Cultura. É
muito importante que
a gente siga essa políti-
ca de apoio aos even-
tos. É uma política que
a gente tem construído
junto com os festivais
para dar continuidade
aos trabalhos. Para que
a gente também consi-
ga manter os empregos

e toda essa força pro-
dutiva que constrói a
cultura”, disse.

Já o diretor da Rá-
dio e Televisão do Espí-
rito Santo (RTV-ES),
Igor Pontini, colocou
as emissoras públicas à
disposição dos eventos
culturais. “O acesso da
população à Internet
ainda é restrito. Ao
transmitir pelo sinal de
TV aberta, consegui-
mos ampliar a difusão
de nossa cultura. Te-
mos uma produção
cultural consistente no
Espírito Santo. O setor
se profissionalizou,
cresceu, mas muitos
desses produtos esta-
vam fora da televisão
pública”, avaliou Pon-
tini.

A solenidade virtu-
al teve a participação
da vice-governadora
do Estado, Jaqueline
Moraes; de deputados
estaduais; além de re-
presentantes de muni-
cípios capixabas e do
setor cultural. Falaram
pelo segmento, os pro-
dutores Tarcísio San-
tório e Geovan Silva e
a atriz Beth Caser.

Santório lembrou
que o investimento na
cultura auxilia a gera-
ção de renda de vários
outros profissionais,

incluindo costureiras,
passadeiras, montado-
res, carregadores, músi-
cos e demais envolvi-
dos na cadeia do setor.
Geovan Silva e Beth
Caser comentaram a
importância da sensi-
bilidade na gestão pú-
blica. Silva lembrou
que o governador Rena-
to Casagrande apoia os
eventos da cultura po-
pular desde sua última
gestão, enquanto Beth
destacou o quanto as
lives Solidárias já reali-
zadas ajudaram aos
artistas circenses.

Edital

Podem concorrer
Organizações da Soci-
edade Civil (OSCs)
com finalidade cultural
e sem fins lucrativos,
com eventos online e
semipresenciais em
todas as áreas cultura-
is: música, cultura po-
pular, circo, dança, ópe-
ra, audiovisual, artes
plásticas, entre outras.
O Edital tem como cri-
tério a relevância social
dos projetos. O apoio
institucional da Secre-
taria da Cultura (Se-
cult) pode ser de até R$

150 mil em eventos te-
máticos e até de R$ 80
mil na categoria de cul-
tura popular.

O Chamamento
Público para eventos
teve início em 2019 e
este ano está voltado
para eventos virtuais e
semipresenciais, levan-
do em consideração o
contexto da pandemia
da Covid-19. A ideia
do Governo do Estado
é continuar apoiando a
cultura capixaba e os
eventos produzidos no
Espírito Santo, cum-
prindo todos os proto-
colos de saúde.

Inscrições para o Sisu começam hoje
As inscrições para a

edição 2020 do segun-
do semestre do Sistema
de Seleção Unificada
(Sisu) começam hoje
(7). Estudantes interes-
sados em concorrer a
vagas em instituições
públicas de ensino supe-
rior devem acessar o
site do programa até
esta sexta-feira (10).
Mais de 51 mil vagas
serão oferecidas em
instituições do país.

Pela primeira vez,
além dos cursos de gra-
duação presenciais, o

Sisu vai ofertar vagas
na modalidade a dis-
tância (EaD). Podem
participar da seleção
candidatos que presta-
ram as provas do Exa-
me Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) em
2019 e não tiraram nota
zero na redação. Quem
fez a prova na condição
de treineiro está fora do
processo.

A classificação é de
acordo com o desem-
penho obtido nas pro-
vas. Para determinados
cursos, algumas institu-
ições exigem nota míni-
ma para ingresso. As

informações estão nos
editais elaborados por
cada universidade na
adesão ao programa.

Para concorrer ao
Sisu não há critério de
renda familiar. A con-
dição é imposta apenas
para candidatos a vagas
reservadas para pesso-
as de baixa renda, quan-
do a opção é disponibi-
lizada pela instituição
de ensino. Segundo
cronograma divulgado
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), o resul-
tado do Sisu será divul-
gado no dia 14 de julho.
Se aprovado, o aluno

precisa ficar atento às
instruções para não
perder o prazo de ma-
trícula na instituição.

Quem não for aprova-
do em nenhuma opção
de curso ainda poderá
se inscrever na lista de

espera. A solicitação
também é feita pelo site
do programa entre os
dias 14 e 21 de julho.

Agência Brasil

Foto: Rodrigo Araujo/Governo-ES

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Secom/Secult

Mais de 51 mil vagas serão oferecidas em instituições do país
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Aline Euzebio e seu filho
Wanderson completaram
mais um ano de vida, junto
a o e s p o s o e p a p a i
Wenderson. Felicidades
aos dois!

Eduardo Campi Alves e
T h a i s s a S a r t e r
comemoram o aniversário
quase juntos, dia 2 e 3 de
julho. Parabéns aos dois!

Lucinéia Braun e o seu belo
parceiroApolo!

Lorena Silva com o irmão
Jul io Cezar, "Esse laço
ninguém consegue romper!",
postou ela.

" Vi v e r n ã o é e s p e r a r a
t e m p e s t a d e p a s s a r . É
aprender a dançar na chuva.",
postou a otimista Adiana
Lima!

Arlete Ponath comemora mais um ano de
vida recebendo o carinho dos filhos
Haissander e Elaine. Felicidades!

Sirlei Melo atualizou o perfil
com foto de sua linda família!

Cleidiene Monteiro postou esta
linda foto junto ao esposo!

Belem Hombre cheio de
simpatia desejou um bom dia
aos amigos do face!

Brunela Romanha de Araujo
Sedda comemorou suas 31
primaveras no último dia 30 de
junho. Parabéns!

Dhemerson Salomão e Suzane
B r a v i n ( Í n t e g r a C l í n i c a
Odontológica) maravilhosos
com a linda Luísa em um final de
semana em família!

Carolini Del Piero Lovo e
seu amado Hugo Fontes
Fialho em uma linda foto!

M a r c e l a M a g e v s k i
parabeniza o amado
Robim que completa
mais um ano de vida.
Parabéns!

Parabéns para Edcléia
Coutinho que quarentou
arrasando em sessão de
fotos!

F e l i c i d a d e s e
muitos anos de
vida para Jussara
Albert que está
de idade nova!

G a b r i e l C o m e t t i
comemora o aniversário
em família. Felicidades!

Ana Paula Boni Delamelinda
postou linda foto ao lado de sua
dog!

Felicidades para Cristiely
Favero Barbosa e João
que festejam 5 anos de
casados e a ele parabéns
também pelo níver, e
comemorando com o
m e l h o r p r e s e n t e , o
príncipe Enzo!

"Só seja você mesmo,
sempre. Isso é o que te
faz crescer!", postou a
inspirada Polyanna
Barcelos dos Santos
Bragato!

Raquel Morosini linda
e plena em sessão de
fotos pela espera da
princesaAyla!



0607 de julho de 2020

Protocolo Ambulatorial sobre o COVID-19
é divulgado pela prefeitura de Pancas

A Prefeitura de Pan-
cas divulgou através
das redes, na manhã
desta segunda-feira
(06), o seu Protocolo
Ambulatorial sobre o
COVID-19, em especi-
al sobre o uso da cloro-
quina e da hidroxiclo-
roquina no âmbito do
Sistema Único de Saú-
de pelos profissionais

médicos.
Segundo informa-

ções, o tratamento será
feito à base de diversos
remédios já disponíveis
na farmácia básica do
município, com exce-
ção da cloroquina. O
município de Pancas
aguarda a aprovação da
Secretaria de Estado de
Saúde (SESA) para fa-
zer a retirada deste me-
dicamento.

A partir de então, o
medicamento ficará à
disposição dos médicos
que, por ventura, quei-
ram prescrever aos paci-
entes. É importante res-
saltar que os pacientes
que queiram fazer o uso
do medicamento deve-
rão assinar um termo
de responsabilidade.

O comitê sanitário /
equipe técnica é forma-
do pela Médica Dra.

Maria Emilia Simão da
Fonseca, a Farmacêuti-
ca Estela Furtado Fei-
tosa e pelas Enfermei-
ras Kamila Vasconce-
los Schreider Barbosa e
Daiana Marques Arau-
jo Techio.

A Sesa só fornecerá
a cloroquina. Os dema-
is medicamentos já fa-
zem parte da Farmácia
Básica da Prefeitura de
Pancas.

Inscrições abertas para o Prêmio Gestão Escolar 2020

Realizado desde 1998,
o Prêmio Gestão Esco-
lar (PGE) contempla
projetos eficientes e
inovadores de gestão
na Educação Básica da
rede pública de todo o
país. Em 2020, a inicia-
tiva vai reconhecer prá-
ticas exitosas das esco-

las que, no momento
de afastamento social,
conseguiram encon-
trar soluções para o
enfrentamento das difi-
culdades impostas pela
pandemia.
Uma live com o escri-
tor e especialista em
desenvolvimento das
competências de lide-
rança organizacional,

educacional e pessoal,
Eduardo Shinyashiki,
marcou o lançamento
do Prêmio de Gestão
Escolar 2020 na última
terça-feira (16), com
transmissão pelo canal
do Conselho Nacional
de Secretários de Edu-
cação (Consed) no You-
tube e na página do ór-
gão no Facebook. O

prêmio é promovido
pelo Consed em con-
junto com a Organiza-
ção dos Estados Ibero-
Americanos (OEI) e a
União dos Dirigentes
Municipais de Educa-
ção (Undime).
Pela primeira vez o prê-
mio também vai con-
templar o professor e a
equipe escolar. A inici-

ativa representa o reco-
nhecimento da união
de esforços para supe-
rar os desafios que a
situação atual impõe
ao considerar, além do
gestor, os atores que
estão na ponta do pro-
cesso de ens ino e
aprendizagem.
A edição 2020 do PGE
tem o patrocínio da

Fundação Itaú para a
Educação e Cultura e
conta com a parceria
da Bett Educar, British
Council, Fundação
Roberto Marinho, Fun-
d a ç ã o S a n t i l l a n a ,
Instituto Natura, Mi-
nistério da Educação,
Unesco, Unicef e Uni-
vesp.Informações via
site Consed.

SEDU
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Faço saber que pretendem casar-se:

[KENEDYYURI WENDLER e THAIS DOS SANTOSASSIS]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 25 de março de 1996,

estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua Industrial,

65, Nossa Senhora da Penha em Vila Valério-ES, filho de HELIO WENDLER e

LUCIANE PEREIRAWENDLER.

Nome a adotar após o casamento: KENEDYYURI WENDLER.

Ela, natural de Vitória-ES, nascida em 23 de abril de 1998, estado civil solteira,

profissão estudante, residente na Rua Industrial, 65, Nossa Senhora da Penha-

ES, filha de MOISES EMIDIO DEASSIS e MARILEIDE CAMPOS DOS SANTOS.

Nome a adotar após o casamento: THAIS DOS SANTOSASSIS WENDLER.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o presente edital para ser

fixado na forma da lei e lugar de costume.

Vila Valerio -ES, 06/07/2020

AVISO DE ABERTURA E
JULGAMENTO DE PROPOSTA DE

PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Vila Valério-ES,
torna público aos interessados a data de
abertura e julgamento da proposta de
preços da licitante habilitada na TOMADA
DE PREÇOS Nº 002/2020 - PROCESSO Nº
0886/2020. OBJETO: Contratação de
empresa especializada para execução da
obra de Reforma do Pronto Atendimento
Maria do Carmo Ton Dalmagro, na
Avenida Benedito Alves Soares, Sede do
Município de Vila Valério/ES.
DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
PROPOSTA DE PREÇOS: quarta-feira dia
08 de julho de 2020, às 12:00 horas.
Maiores Informações, Tel. (027) 3728-
1000.
Vila Valério, 06 de julho de 2020.

CLEBERSON DEPRÁ
Presidente da CPL - PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO Compre, venda

e troque!
Compre, venda

e troque!

NO27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL
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PÁGINA
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PÁGINA
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Saiba como funcionam os testes
para detectar a COVID-19

Para identificar as
infecções causadas pe-
lo novo coronavírus,
dois tipos de teste são
mais usados: os que
identificam se o corpo
já teve contato e produ-
ziu defesas contra o
vírus e o que determina
se a pessoa está infecta-
da naquele momento
pelo microrganismo.

Testes rápidos ou
sorológicos

Os primeiros são os
chamados testes rápi-
dos, capazes de dar
uma resposta quase
imediata se a pessoa já
teve a doença. A partir
da coleta de sangue,
que permitirá verificar
a presença de anticor-
pos no soro ou no plas-
ma do paciente, esses
exames podem apre-
sentar o resultado em
até 30 minutos.

Segundo a Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), é
preciso, no entanto,
que o corpo tenha tido
tempo de produzir as
defesas contra o vírus
para que o exame dê
um resultado positivo.
O tempo estimado é de
pelo menos oito dias
após o início dos sinto-
mas para que seja pos-
sível indicar se a pessoa
teve contato com o ví-
rus.

O resultado é dado
por meio de uma subs-
tância reagente, que
muda de cor ao entrar
em contato com as imu-
noglobulinas (anticor-
pos produzidos pelo
corpo contra infec-
ções). Os testes rápidos
para COVID-19 são os
que identificam as imu-
noglobulinas G e M
(IgG/IgM). Caso a pes-
soa já tenha tido conta-
to com o vírus, ela pode
ter imunidade tempo-

rária ou resistência à
doença.

Como são baseadas
na resposta imunológi-
ca do paciente, que po-
de variar de pessoa para
pessoa, a Anvisa alerta
que esses testes não con-
firmam de forma defi-
nitiva se a pessoa tem
ou não a doença. A
principal função desses
exames é avaliar a dis-
seminação do vírus em
determinadas popula-
ções, de forma a emba-
sar ações de saúde pú-
blica.

Teste molecular

Os testes RT- PCR,
por outro lado, identifi-
cam a presença de mate-
rial genético do vírus
no corpo do paciente.
A sigla em inglês signi-
fica: Reação em Cadeia
da Polimerase com
Transcrição Reversa.
De acordo com os cri-
térios da Organização

Mundial da Saúde
(OMS), são esses testes
que determinam de for-
ma mais confiável se a
pessoa tem ou não
COVID-19.

Para fazer o exame,
são coletadas amostras
de secreções do nariz
ou da garganta do paci-
ente. Em geral, esses
testes são feitos, sob
prescrição médica,
quando a pessoa apre-
senta sintomas da doen-
ça. Ele não mostra se a

pessoa já teve a doença,
como os sorológicos,
mas se há vírus vivos
no corpo da pessoa na-
quele momento. Esse
teste deve ser feito pou-
co tempo depois de a
pessoa apresentar os
sintomas. Caso seja
feito muito tempo depo-
is, em um estágio final
da infecção, pode não
haver mais traços sufi-
cientes do vírus para
um diagnóstico preci-
so.

Os resultados não
são imediatos. Os lau-
dos podem demorar
alguns dias para serem
finalizados. O labora-
tório vai buscar frag-
mentos do material ge-
nético do vírus (RNA)
nas amostras colhidas
do paciente. Caso esse
material seja encontra-
do, as moléculas serão
analisadas para deter-
minar se pertencem ou
não ao vírus causador
da COVID-19.

MyCujoo vai reembolsar torcedores do Flamengo; saiba como

Os torcedores do
Flamengo que paga-
ram para assistir a semi-
final da Taça Rio con-
tra o Volta Redonda,
neste domingo, na pla-
taforma do MyCujoo,
poderão pedir reem-
bolso do valor (R$ 10).
A empresa disponibili-
zou um espaço para os
rubro-negros solicita-
rem a devolução do
dinheiro.

O Flamengo tinha
definido que a trans-
missão seria realizada
no MyCujoo e que os
torcedores não-sócios
teriam que pagar o va-

lor de R$ 10. Entretan-
to, muitos torcedores
relataram enfrentar
dificuldades para ad-
quirir o "ingresso" e
entrar na plataforma e,
com isso, o jogo foi exi-
bido na FlaTV, de gra-
ça.

A plataforma de
streaming alegou que
sofreu problemas des-
de cedo com a imensa
quantidade de acessos
e tentativas de paga-
mento. Porém, a em-
presa não conseguiu
resolver os problemas e
o Flamengo definiu de
última hora que iria
transmitir a partida em
seu canal, no YouTube.

- Estamos em fase
de testes e procurando
conhecer bem esse mer-
cado de streaming, ago-
ra através de pagamen-
to para a transmissão...
Só que o sucesso foi tão
grande que acabou cri-
ando um gargalo no
processo de pagamen-
to da plataforma, e não
se conseguiu finalizar
o processo. Mesmo
assim, tivemos cerca
de 5 mil pessoas no ex-
terior (fora do país, pa-
gando 8 dólares) e,
aqui no Brasil, como
houve um fluxo muito
grande perto da hora
do jogo, não se conse-
guiu ter capacidade de

processamento o sufi-
ciente, mas 100 mil pes-
soas ainda consegui-
ram acompanhar na
plataforma (MyCu-

joo). Devido a cente-
nas de milhares de pes-
soas que não consegui-
ram ter acesso, enten-
demos que seria im-

portante liberar o sinal
para todo mundo - ex-
plicou o presidente Ro-
dolfo Landim após a
partida.

Lance!

Jogo do Rubro-Negro seria exibido na plataforma de streaming por R$ 10 para os
não-sócios, mas não suportou a imensa procura e a partida foi transmitida pela FlaTV
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EBC Saúde

Para identificar as infecções causadas pelo novo coronavírus, dois tipos de teste são
mais usados: os que identificam se o corpo já teve contato e produziu defesas contra o
vírus e o que determina se a pessoa está infectada naquele momento pelo microrganismo
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