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Reflexao~

"Porque eu bem sei os pensamentos que tenho
a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamen-
tos de paz, e não de mal, para vos dar o fim
que esperais."

Refletindo: Se andamos angustiados e
ansiosos com as coisas deste mundo, é porque
ainda não entendemos que o Senhor tem
planos para nossa vida, e que Ele zela por
cumprir sua palavra. Seus pensamentos são de
paz para nossa vida, por isso quando andamos
e esperamos no Senhor, e temos a certeza que o
melhor Ele fará, nossa ansiedade vai embora.
São muitos os sonhos de Deus para a nossa
vida, e muitas vezes não os entendemos, mas
sua vontade se cumprirá em nossa vida.

Oração: Pai querido, obrigado pela Sua
fidelidade, e por fazer cumprir Sua vontade em
minha vida. Perdoa pela ansiedade, e pelo
medo, e pelas vezes que fiz planos sem
consultar ao Senhor, e acabei me frustrando.
Eu rogo para que de agora em diante, meus
planos sejam inspirados pelo Senhor, e que eu
ande exatamente conforme a Sua vontade. Em
nome de Jesus. Amém.
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Anvisa revoga resolução que proibia
doação de sangue por homens gays

A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) revogou
nesta quarta-feira (8) a
determinação que res-
tringia a doação de
sangue por homosse-
xuais do sexo masculi-
no. Segundo a medida
agora revogada, ho-
mens que mantiveram
relações sexuais com
outros homens nos
ú l t i m o s 1 2 m e s e s
eram considerados
inaptos para doações.
O ato, publicado na
edição de hoje do Diá-
rio Oficial da União,

cumpre determinação
do Supremo Tribunal
Federal (STF), que
considera o impedi-
mento discriminató-
rio.

E m j u l g a m e n t o
realizado em maio, o
STF decidiu que a res-
trição é inconstitucio-
nal. Sobre o tema, a
maioria dos ministros
acompanhou o rela-
tor, Edson Fachin. Em
seu voto Fachin desta-
cou que não se pode
negar a uma pessoa
que deseja doar san-
gue um tratamento
não igualitário, com
base em critérios que

ofendem a dignidade
da pessoa humana. O
ministro acrescentou
que para a garantia da
segurança dos bancos
de sangue devem ser
observados requisitos
baseados em condutas
de risco e não na orien-
tação sexual para a
seleção dos doadores,
pois configura-se uma
"discriminação injus-
tificável e inconstitu-
cional".

Histórico

No texto de uma
resolução de 2014,
referente às "boas prá-

ticas do ciclo do san-
gue" (RDC Nº34), a
Anvisa definia que
homens que tiveram
relação sexual com
indivíduos do mesmo
sexo deveriam ser im-
pedidos de doar san-
gue por um ano após a
prática sexual. O impe-
dimento se estendia
também a eventuais
parceiras sexuais des-
ses homens. A Ação
Direta de Inconstitu-
c ional idade (ADI)
5543, que provocou o
STF foi ajuizada pelo
Partido Socialista Bra-
sileiro (PSB) que ques-
tionou a proibição.

Foto: Pixabay
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MPES e diferentes órgãos unem
esforços para resguardar saúde dos
trabalhadores da limpeza urbana

Com o objetivo de
garantir proteção à saú-
de dos trabalhadores
da limpeza urbana em
meio à pandemia do
novo coronavírus, o
Ministério Público do
Estado do Espírito San-
to (MPES), por meio
do Centro de Apoio
Operacional da Defesa
do Meio Ambiente (Ca-
oa), tem atuado de for-
ma a unir esforços para
ajudar essa categoria,
mais vulnerável à con-
taminação pela Covid-
19.

Em ação conjunta e
dialógica do MPES
com o Ministério Pú-
bl ico do Trabalho
(MPT) e o governo ca-
pixaba, por meio da
Secretaria de Estado da

Saúde (Sesa), foi elabo-
rada a Nota Técnica
Covid-19 n° 47/2020 –
SESA/SSVS/GEVS/
NEVISAT especifica-
mente para esses traba-
lhadores e para as em-
presas concessionárias
que prestam serviços
de limpeza pública. O
documento contempla
orientações para ade-
quação de ambientes e
processos de trabalho
de pessoas que atuam
na limpeza urbana, em
face do novo coronaví-
rus, adotando as medi-
das necessárias para a
segurança dos funcio-
nários, bem como para
diminuir a exposição
deles ao vírus.

A Nota Técnica Co-
vid-19 n° 47/2020 abor-
da diferentes orienta-
ções, desde o trajeto e

chegada ao trabalho,
passando por medidas
a serem adotadas du-
rante o expediente, co-
mo uso de equipamen-
tos de proteção indivi-
dual (EPI) e correta
higienização para pre-
venção à doença, até

orientações para a po-
pulação quanto ao cor-
reto acondicionamen-
to no domicílio de resí-
duos de pessoas suspei-
tas ou confirmadas pa-
ra Covid-19.

Desde o início da
pandemia, o MPES

tem acompanhado a
questão dos catadores
de material reciclável e
trabalhadores da lim-
peza urbana. Foram
realizadas diversas reu-
niões e tomadas várias
providências, como as
que resultaram em

ações conjuntas para
fomentar o correto ma-
nuseio dos materiais
recicláveis, visando à
proteção da saúde dos
catadores, bem como
auxiliar em políticas
públicas para esses tra-
balhadores.

Bolsonaro sanciona lei de combate à
violência doméstica na pandemia

O presidente Jair
Bolsonaro sancionou a
lei que prevê medidas
de enfrentamento à
violência doméstica e
familiar contra a mu-
lher e à violência con-
tra crianças, adoles-
centes, pessoas idosas
e pessoas com deficiên-
cia durante a pande-
mia de covid-19. A Lei
nº 14.022/2020 foi pu-
blicada ontem (8) no
D i á r i o O f i c i a l d a
União.

O texto amplia as
medidas já existentes e
possibilita que o aten-
dimento das mulheres
vítimas de violência
doméstica possa ser
realizado por meio ele-
trônico ou telefônico.
O atendimento presen-

cial e domiciliar tam-
bém deverá ser garanti-
do, em especial quan-
do se tratar de crimes
como estupro, femini-
cídio ou lesão corpo-
ral, ameaça com arma
de fogo e corrupção de
menores.

De acordo com o
governo, a medida é
relevante tendo em vis-
ta que em tempos de
crises sanitárias, os con-
flitos sociais são poten-
cializados, expondo a
população mais vulne-
rável a riscos de serem
vítimas de violência de
natureza doméstica e
familiar.

O governo disponi-
biliza os canais de aten-
dimento da Ouvidoria
Nacional de Direitos
Humanos, o Disque
100, o Ligue 180 e o

aplicativo Direitos Hu-
manos Brasil, respon-
sáveis por receber, ou-
vir e encaminhar de-
núncias de violações
aos direitos humanos.
Pelo aplicativo é possí-
vel, inclusive, enviar
fotos e vídeos. Todos
esses canais também
estão acessíveis em Li-
bras, para pessoas sur-
das ou com deficiência
auditiva.

O Ligue 180 está
disponível 24 horas por
dia, todos os dias, in-
clusive finais de sema-
nas e feriados, e pode
ser acionado de qual-
quer lugar do Brasil.
Vítimas residentes do
exterior também po-
dem utilizar o serviço,
sendo que cada país
tem um número de tele-
fone correspondente.

A lista pode ser confe-
rida na página do Mi-
nistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos.

Há ainda outros
canais onde mulheres
agredidas podem en-
contrar ajuda, como
delegacias e centros

especializados e via
Telegram, digitando
"Direitoshumanosbra-
silbot" na busca do apli-
cativo.

Agência Brasil
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MPES

Desde o início da pandemia, o MPES tem acompanhado a questão dos
catadores de material reciclável e trabalhadores da limpeza urbana
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8º Batalhão da Polícia Militar divulga
resultados do 1º Semestre de 2020

O 8º Batalhão da
Polícia Militar, co-
mandado pelo Tenen-
te Coronel Gabriel
Amâncio de Souza
Porto, divulgou os re-
sultados do balanço do
primeiro semestre de
2020. A Unidade que é
sediada em Colatina,
abrange os municípios
da 1ª Cia - Colatina,
Marilândia, 2ª Cia -
Baixo Guandu, 3ª Cia
- Pancas, São Domin-
gos do Norte, Alto Rio
Novo e Governador
Lindenberg.

Os dados apresen-
tados são referentes ao
período de janeiro a
junho de 2020. Em
comparação com o
mesmo período do
ano passado, os polici-
ais militares compo-
nentes do Guardião do
Noroeste alcançaram
uma redução de 13%
nos crimes contra a
pessoa, 14% nos cri-
mes contra o patrimô-
nio, além de aumento
de 51% no número de
armas de fogo apreen-
didas e 23% na quanti-
dade de veículos com
r e s t r i ç ã o d e f u r-

to/roubo recupera-
dos.

Em números abso-
lutos, 112 armas de
fogo foram apreendi-
das, 96 veículos devol-
vidos aos seus donos,
1759 pessoas detidas
(uma média de 10 pes-
soas detidas por dia),
2919 atos de infração
de trânsito, mais de 31
kg de maconha e quase
3 mil buchas apreendi-
das. Contabilizando
ainda, a apreensão de
1kg de cocaína e pasta
base, 401 papelotes da
mesma droga, e quase
5 mil pedras de crack.

O Banestes vai levar
a leilão 93 imóveis, no
próximo dia 22, às 15
horas. Entre as opções
estão propriedades ru-
rais, casas, apartamen-
tos, coberturas residen-
ciais e terrenos. Por con-
ta da pandemia do no-
vo coronavírus, os lan-
ces poderão ser feitos e
acompanhados somen-
te pela internet. Este
será o primeiro leilão
de imóveis do ano.

Um dos destaques
são 19 apartamentos e
uma cobertura duplex
no Edifício Port Soleil
Residence, no centro
de Guarapari. As uni-
dades são novas, com
opções de dois e três
quartos com suíte, uma
ou duas vagas de gara-
gem. A cobertura pos-
sui 161 metros quadra-
dos. Os lances iniciais
variam de R$ 319 mil a
R$ 870 mil.

Também estão dis-
poníveis para lances
cinco apartamentos
novos no empreendi-
mento Ecolife, em Vila
Velha. São unidades de
dois quartos, varanda,
cozinha, banheiro soci-
al, área de serviço e ga-
ragem coberta, que nun-
ca receberam morador.
A unidade mais barata
tem lance inicial de R$
129 mil.

Já o apartamento
mais em conta fica em
Nova Almeida, na Ser-

ra, com 43,64 m², com
lance inicial de R$ 71
mil.

Os imóveis estão
distribuídos em 19 mu-
nicípios capixabas,
além dos estados de
São Paulo, Rio de Jane-
iro e Bahia. No Espíri-
to Santo, 54 imóveis
ficam na Grande Vitó-
ria. Os demais estão
nas cidades de Anchie-
ta, Barra de São Fran-
cisco, Brejetuba, Ca-
choeiro de Itapemirim,
Castelo, Colatina, Con-
ceição da Barra, Ico-
nha, Jaguaré, Laranja
da Terra, Linhares, Mi-
moso do Sul, São Do-
mingos do Norte e Vila
Valério.

Os interessados em
adquirir os bens oferta-
dos contam com a op-
ção de compra financi-
ada pelo Banestes e/ou
utilização de recursos
do FGTS, dependendo
do tipo de imóvel. Visi-
tas aos locais dos bens a

serem leiloados podem
ser agendadas pelo tele-
fone (27) 99982-3998,
das 8h às 19h.

Para participar do
leilão eletronicamente,
o interessado precisa
efetuar o cadastro no
site www.esleiloes.-
com.br. É necessário
aceitar as regras de uso
do site e enviar cópia
dos documentos solici-
tados para que o cadas-
tro seja liberado para
oferta de lances. Pode-
rão participar pessoas
físicas e jurídicas. Os
lances serão conduzi-
dos pelo leiloeiro ofici-
al Sérgio de Paula Pere-
ira.

A lista e outras in-
formações sobre o lei-
lão podem ser consul-
tadas no site do banco:
www.banestes.com.br,
seção "leilões". A rela-
ção completa e respec-
tivas fotos também es-
tão no site do leiloeiro
oficial.

Banestes realiza leilão de
imóveis no próximo dia 22

Foto: divulgação/3ª CIA do 8º BPM

Foto: divulgação
3ª Cia do 8º BPM

Banestes



0509 de julho de 2020

Adubação de precisão potencializa
desempenho dos fertilizantes minerais

Quem conhece a
importância que o solo
tem para a agricultura
vai concordar que uma
boa produção é refle-
xo, entre outras coisas,
de um solo equilibrado
e com os nutrientes ne-
cessários. Os elemen-
tos disponíveis no solo
são essenciais para
qualquer cultivo, seja
de inverno ou verão.
Porém, alguns estudos
apontam que existe
uma carência significa-
tiva de cálcio e enxofre
nos solos das lavouras
do Rio Grande do Sul,
sendo que esses nutri-
entes são essenciais
para equilibrar o solo.

O engenheiro agrô-
nomo e especialista em
solo, Eduardo Silva e
Silva, destaca que é
importante que o pro-
dutor faça uma análise
de solo antes de aplicar
insumos como o enxo-

fre. “Aplicando-se na
dose errada, pode não
dar resultado algum ou
pode resultar em dese-
quilíbrio e, aplicando-
se na dosagem correta,
com base no diagnósti-
co de terra, os resulta-
dos, principalmente
sobre os parâmetros
‘produtividade’ são
bastante evidentes. É
comum que o produtor
visualize os benefícios
desse nutriente na plan-
ta já no momento do
arranque, pelo vigor,
pela coloração, pelo
porte maior da planta,
se comparada às ou-
tras”, explica o enge-
nheiro.

No que se refere à
construção de fertilida-
de do solo, torna-se
latente a necessidade
de olharmos o solo co-
mo um sistema e, sen-
do assim, condicioná-
lo já no inverno, ele-
vando os níveis de cál-
cio, de enxofre e neu-

tralizando o alumínio
tóxico, o que fornecerá
à cultura subsequente
(de verão) um ambien-
te mais favorável à ma-
nifestação do potencial
produtivo do material
genético. E, sem dúvi-
da alguma, o sulfato de
cálcio é uma rápida,
acessível e inteligente
fonte, principalmente
se estiver na forma gra-
nulada”, destaca o
agrônomo, que tam-
bém é diretor técnico
da SulGesso, empresa
catarinense referência
em fertilizantes mine-
rais à base de cálcio e
enxofre.

No noroeste do Rio
Grande do Sul, em Vis-
ta Alegre, a lavoura do
engenheiro agrônomo
e agricultor Darci Fran-
cisco Schaefer vem de-
monstrando, na práti-
ca, os resultados positi-
vos a cada ano. O pro-
dutor conta que no cul-
tivo de nabo vem utili-

zando o chamado ges-
so agrícola desde 2010
e, em 2014, começou
utilizar o produto na
forma granulada, cha-
mado SulfaCal, em
adubação de precisão.

“Atuo com lavouras
desde 2005, quando
adquiri a primeira área
para cultivar, em Vista
Alegre, e em 2010 co-
mecei usar o gesso agrí-
cola e depois o sulfato
de cálcio granulado,
junto com a adubação
de precisão. Essas apli-
cações de cálcio e enxo-
fre foram fundamenta-
is para o enraizamento
melhor da planta, e
consequentemente ma-
is resistência ao estres-
se hídrico”, conta Dar-
ci. Mesmo em 2019,
quando a região foi
afetada por uma severa
estiagem, as áreas com
aplicação de cálcio e
enxofre obtiveram a
maior produção.

A partir da ajuda do

cálcio e do enxofre, o
solo fica descompacta-
do e permeável, permi-
tindo que as raízes atin-
jam água e nutrientes
encontrados no solo e
responsáveis pelo de-
senvolvimento da plan-
ta. O agricultor conta
que nas áreas onde apli-
ca o sulfato de cálcio
granulado há mais tem-

po, a produtividade é
melhor, pois foi possí-
vel reduzir o alumínio
tóxico. “Hoje já temos
duas áreas com zero de
alumínio tóxico, e isso
não foi de um ano para
outro, foi um trabalho
que viemos fazendo ao
longo dos últ imos
anos”, explica o produ-
tor Darci Schaefer.

OMS reconhece evidências sobre transmissão da covid-19 pelo ar

A O r g a n i z a ç ã o
Mundial da Saúde
(OMS) reconheceu na
terça-feira (7) "evidên-
cias emergentes" de
transmissão pelo ar do
novo coronavírus, de-
pois que um grupo de
cientistas cobrou do
organismo a atualiza-
ção de suas orientações
sobre como a doença
respiratória se espa-
lha.https:// agencia-
b r a s i l . e b c-
.com.br/ebc.png?id=1
311087&o=node

"Temos conversado
sobre a possibilidade
de transmissão pelo ar
e transmissão por ae-
rossol como uma das
modalidades de trans-
missão da Ccvid-19",
disse Maria Van Kerk-
hove, principal autori-
dade técnica da OMS
para a pandemia de

Covid-19, em entrevis-
ta coletiva.

A OMS havia dito
anteriormente que o
vírus que causa a doen-
ça respiratória se disse-
mina principalmente
por meio de pequenas
gotículas expelidas pe-
lo nariz e pela boca de
uma pessoa infectada,
que logo caem no chão.

Em carta aberta,
enviada à agência sedi-
ada em Genebra e pu-
blicada na segunda-
feira (6) no periódico
cient í f ico Clinical
Infectious Diseases,
239 especialistas de 32
países indicaram indí-
cios que, segundo eles,
mostram que partícu-
las flutuantes do vírus
podem infectar pessoas
que as inalam.

Como essas partícu-
las menores que são
exaladas podem per-
manecer no ar, os cien-

tistas pediram à OMS
que atualize suas dire-
trizes.

Em entrevista em
Genebra, Benedetta
Allegranzi, principal
autoridade técnica em
prevenção e controle
de infecções da OMS,
disse que há evidências
emergentes de trans-

missão do novo coro-
navírus pelo ar, mas
que elas não são defini-
tivas.

"A possibilidade de
transmissão pelo ar em
locais públicos - especi-
almente em condições
muito específicas, loca-
is cheios, fechados, mal
ventilados que foram

descritos - não pode ser
descartada. Entretan-
to, os indícios precisam
ser reunidos e interpre-
tados, e continuamos a
apoiar isso", afirmou.

Qualquer alteração
na avaliação de risco de
transmissão pela OMS
pode afetar seus conse-
lhos atuais sobre man-

ter o distanciamento
físico de um metro. Go-
vernos, que contam
com a agência para defi
nir suas políticas de
orientação, também
podem precisar ajustar
as medidas de saúde
pública destinadas a
conter a propagação do
vírus.

Agência Brasil

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Foto: divulgação

Agrourbano

No noroeste do Rio Grande do Sul, em Vista Alegre,
a lavoura do engenheiro agrônomo e agricultor
Darci Francisco Schaefer vem demonstrando, na
prática, os resultados positivos a cada ano
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AlimentarES promove webinar sobre
alimentação saudável e prevenção de doenças

O programa Ali-
mentarES, do Governo
do Estado, promove,
nesta quinta-feira (09),
às 19h30, uma webinar
com o tema “Nutrição
e Imunidade na Pre-
venção de Doenças”. A
iniciativa busca a cons-
cientização da popula-
ção em manter uma
dieta rica em nutrientes
e vitaminas, como for-
ma de prevenção de
doenças durante a pan-
demia do novo Coro-
navírus (Covid-19). A
transmissão será feita
pelo YouTube e Face-
book do Incaper e tam-
bém pelo Facebook da
vice-governadora Ja-
queline Moraes.

A vice-governadora
conversa com a especi-
alista na área e referên-
cia nacional Adaliene
Versaniani sobre como
a alimentação saudável
deve ser variada e colo-
rida, para proporcionar
maiores chances de
ofertar alguns nutrien-
tes essenciais, como
zinco, selênio, manga-
nês, cobre, ferro, mag-
nésio, vitamina D, C,

ômega 3, entre outros.
A professora também
dará dicas de preparo e
formas de combinar os
alimentos entre si para
melhorar ainda mais o
seu valor nutritivo e ser
um apoio na prevenção
de doenças que podem
afetar o organismo.

O evento conta ain-
da com a participação
de Jaqueline Sanz, ex-
tensionista do Instituto
Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Inca-
per). A mediação será
realizada pela profes-
sora Mírian Patrícia
Castro Pereira Paixão,
da Universidade Salesi-
ano (Unisales).

Participantes:

Jaqueline Moraes é
empreendedora indi-
vidual, estudante de
Direito e atua em polí-
ticas públicas inclusi-
vas voltadas para as
mulheres periféricas.
Iniciou sua vida políti-
ca partidária como vere-
adora na cidade de Ca-
riacica, entre o ano de
2013 e 2016. Depois
dessa experiência, re-

solveu militar dentro
do Partido Socialista
Brasileiro (PSB). Hoje
é vice-governadora do
Estado do Espírito San-
to.

Jaqueline Sanz é
formada em Ciências
Sociais pela Universi-
dade Federal do Espíri-
to Santo (Ufes) e dou-
tora em Desenvolvi-
mento Rural pela Uni-
versidade Federal do
Rio Grande do Sul
(UFRGS). É extensio-
nista do Instituto Capi-
xaba de Pesquisa ,
Assistência Técnica e

Extensão Rural (Inca-
per) e atua como geren-
te de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural
desde maio de 2018.

Mírian Patrícia Cas-
tro Pereira é formada
em Nutrição pela Uni-
versidade Federal de
Viçosa (UFV) e pós-
doutorado pela mesma
universidade. Atua na
área de Nutrição Hu-
mana, com foco em
perfil e intervenção nu-
tricional, avaliação nu-
tricional e reatividade
pressórica.Atualmen-
te, é coordenadora do

PET Saúde Mental de
Vila Velha.

Adaliene Versania-
ni Ferreira é formada
em Nutrição pela Uni-
versidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) e
pós-doutora em Bio-
química e Imunologia
pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais
(UFMG) e Imunome-
tabolismo pela Pierre
Marie Curie Univer-
sity, na França. Atua
na área de Nutrição e
Metabolismo com foco
em metabolismo inter-
mediário, composições

diedeticas e imunome-
tabolismo. É coordena-
dora do grupo de pes-
quisa Imunometabolis-
mo (IME).

O evento será trans-
mitido pelo canal do
YouTube do Incaper
(https://bit.ly/3f8jHk
K) e nas páginas do Fa-
cebook do Incaper
( h t t p s : / / p t -
b r . f a c e b o o k .-
com/incaper) e da vi-
ce-governadora Jaque-
l i n e M o r a e s
(https://www.faceboo
k.com/Jaquelinemora
esavelina)

Foto: divulgação

Secom/Incaper

O programaAlimentarES, do Governo do Estado, promove, nesta quinta-feira (09), às
19h30, uma webinar com o tema “Nutrição e Imunidade na Prevenção de Doenças”.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.034/2020
SUSPENSÃO

OBJETO: Constituição de Ata de Registro
de Preços, para futura e eventual
aquisição de equipamentos e materiais
de processamento de dados.
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. Demais informações pelo
telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 09/07/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.038/2020
DATA DE ABERTURA: 21/07/2020 às 13 h.
OBJETO: Constituição de Ata de Registro
de Preços, para futura e eventual
aquis ição de equipamentos de
informática para atender ao Programa
Estratégia de Saúde da Família da
Secretaria Municipal de Saúde. O edital
p o d e r á s e r r e t i r a d o n o s i t e
www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27
3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 09/07/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Usar máscara em academias não
prejudica saúde, dizem especialistas
Equipamento funciona como barreira à contaminação pela covid-19

Embora o uso de
máscaras seja obriga-
tório, e elas funcionem
como uma barreira à
contaminação pelo
novo coronavírus, exis-
tem dúvidas sobre a
possibilidade de causa-
rem danos à saúde das
pessoas que estão re-
tornando às academias
agora. As academias
estavam fechadas para
atendimento presenci-
al desde meados de
março, quando foi de-
cretado o isolamento
social para combate à
covid-19, doença pro-
vocada pelo novo coro-
navírus.

O professor de edu-
cação física Fernando
Beja diz que o uso de
máscara requer cuida-
do para quem pratica
exercícios. “A másca-
ra, ao mesmo tempo
que faz uma barreira
de proteção ao novo
coronavírus, também
torna a respiração mais
ofegante e cansativa. É
preciso cuidado, espe-

cialmente para quem
tem problemas cardía-
cos”, afirmou Beja,
que é especialista em
fisiologia do exercício.

Pelo que sabe, não
existe nenhuma com-
provação científica de
que o uso da máscara
na execução do treina-
mento aeróbico vá cau-
sar algum dano à saúde
das pessoas. “O que
pode acontecer é um
incômodo, por haver
resistência na hora de
inspirar e expirar, ou
seja, na hora de respi-
rar. Mas problemas
diretamemte relacio-
nados, eu acredito que
não existam”, ressalta
o presidente da Associ-
ação dos Professores
de Educação Física do
Estado do Rio de Jane-
iro (Apef-Rio), Gui-
lherme Silva Amaral,
em conversa com a
Agência Brasil.

Uso importante

A cardiologista Re-
nata Castro, membro
da Sociedade de Cardi-

ologia do Estado do
Rio de Janeiro (So-
cerj), destaca que usar
a máscara é extrema-
mente importante para
todo mundo, além de
obrigatório por ques-
tões de legislação e pre-
venção de saúde.

Renata lembra que
o uso é ainda mais im-
portante para pessoas
que têm doenças car-
díacas." Nesse período
de pandemia, ficou
muito claro que quem
tem oença cardíaca
tem chance muito mai-
or de evoluir mal quan-
do infectado pelo coro-
navírus. Isso aumenta
a necessidade de essas
pessoas utilizarem a
máscara”, disse Rena-
ta, em entrevista à
Agência Brasil.

A médica reconhe-
ce que não é confortá-
vel usar máscara, por-
que dificulta a inspira-
ção, ou seja, a entrada
do ar. “A gente começa
a perceber a inspiração
que, no dia a dia sem
máscara, não percebe.
É um processo natu-

ral”. Ela afirma que o
aumento do esforço
pode elevar a frequên-
cia cardíaca, mas res-
salta que isso não signi-
fica que a prática de
atividades físicas acar-
rete mais riscos para o
indivíduo, seja cardio-
pata ou não.

Gás carbônico

A cardiologista ex-
plica que, nos exercíci-
os aeróbicos, de maior
intensidade, a máscara
não implica a respira-
ção do gás carbônico
contido nas gotículas
de ar que são expeli-
das. “O ar que a gente
inspira, mesmo sem
máscara, tem 21% de
oxigênio e quase todo
o restante é nitrogênio.
Tem um pouquinho de
gás carbônico nisso aí,
mas é uma quantidade
muito pequena. Quan-
do a gente expira, esse
ar fica um pouco mais
rico de gás carbônico,
mas não significa que
não tenha oxigênio ali.
O gás carbônico vai

estar diluído nessa
quantidade grande de
ar.”

Renata reconhece,
no entanto, que, com a
máscara, existe uma
chance de reinalação
do gás carbônico, em-
bora “muito pequena".
"Até porque a máscara
não veda completa-
mente a passagem do
ar, tanto na entrada
[inspiração], como na
saída [expiração]”.

Ela afirma que ain-
da não se comprovou
que a pequena quanti-
dade de ar que fica den-
tro da máscara seja sufi-

ciente para gerar al-
gum malefício pela
reinalação de gás car-
bônico. Segundo a mé-
dica, pode-se dizer que
a máscara não repre-
senta perigo, especial-
mente para pacientes
que tenham alguma
cardiopatia. “Não re-
presenta. Ela represen-
ta um desconforto, que
todos nós estamos vi-
venciando, mas um
perigo, com certeza,
não. Pelo contrário.
Para o paciente cardio-
pata, é extremamente
importante o uso da
máscara.”

EBC Saúde

Interino do Benfica evita comentar possível contratação de Jorge Jesus

Se na entrevista cole-
tiva de Bruno Henrique
na véspera da final da
Taça Rio o assunto prin-
cipal foi Jorge Jesus, o
que imaginar das per-
guntas ao técnico interi-
no do Benfica? O vice-
líder do Campeonato
Português entra em cam-
po hoje (9) contra o Fa-
malicão, pela 31ª roda-
da, precisando desespe-
radamente da vitória.

Faltando apenas qua-
tro jogos para o fim da
competição, o Benfica
está seis pontos atrás do
líder Porto e só pode pen-
sar em vencer se preten-

de levantar a taça pelo
segundo ano consecuti-
vo. O problema é que o
time vive em grave crise,
que culminou na demis-
são do técnico Bruno
Lage.

Inicialmente, a im-
prensa portuguesa apon-
tou Mauricio Pochettino
e Jorge Sampaoli como
favoritos para comandar
a equipe. Entretanto,
Jorge Jesus é o nome da
vez em Lisboa. A torcida
pede o retorno, os jornais
pressionam e a diretoria
faz contas para tirar o
técnico do Flamengo.
Enquanto isso, Nélson
Veríssimo assumiu inte-
rinamente o time, e ficou

com a improvável mis-
são de conquistar o título
português.

Um dia antes do im-
portante confronto com
o Famalicão, fora de ca-
sa, não teve como esca-
par da pergunta na entre-
vista coletiva. Veríssimo
precisou responder sobre
Jorge Jesus: “Acredito
que uma boa situação
para o Benfica passar por
ganhar o jogo amanhã.
Volto a reforçar e perce-
bo vossa curiosidade e de
muitas pessoas lá fora na
questão relativa ao mis-
ter Jorge Jesus. Epa, mas
não é uma questão que
me diga respeito. Diz-me
respeito, mas não é uma

questão de minha com-
petência, que eu tenha
que estar aqui para dizer
alguma opinião”.

Pressionado, Nélson
Veríssimo reforçou que o
foco é orientar a equipe
até o fim do Campeona-

to Português, e não se-
guir no Benfica como
técnico na próxima tem-
porada.

Agência Brasil

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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