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O governador Renato Casagrande destacou a importância do Programa
e a parceria com as prefeituras para o avanço da preservação ambiental
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Reflexao~

«Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha
para os seus caminhos, e sê sábio. Pois ela,
não tendo chefe, nem guarda, nem domina-
dor. Prepara no verão o seu pão; na sega
ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até
quando ficarás deitado? Quando te levantarás
do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a
tosquenejar; um pouco a repousar de braços
cruzados; Assim sobrevirá a tua pobreza
como o meliante, e a tua necessidade como
um homem armado."

Refletindo: Com estas palavras Salomão
condenou a preguiça e repreendeu o preguiço-
so. A preguiça não é apenas uma atitude; é a
falta de ação. É escolher negligenciar questões
importantes. Nem sempre os resultados desta
falta de atitude são evidentes, mas com o
passar do tempo, os resultados desta inércia
são perda e derrota.

Oração: Querido Pai Celestial, incite em mim
uma paixão para fazer o que é verdadeiro e
bom e justo. Toque em meu coração quando eu
negligenciar o que é importante. Por favor,
ajude-me a discernir a diferença entre a
preguiça e a genuína necessidade de descansar
e equilibrando minha vida entre as responsabi-
lidades que tenho assumido. No nome de Jesus
eu oro. Amém.
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Governo do Espírito Santo divulga
23º Mapa de Risco Covid-19

O Governo do Esta-
do anunciou o 23º Ma-
pa de Risco Covid-19,
que tem vigência até o
próx imo domingo
(27). Do total de muni-
cípios capixabas, 75
estão classificados em
Risco Baixo. Apenas
três estão em Risco Mo-
derado (Ibatiba, Mon-
tanha e São José do
Calçado). Não há ne-
nhum município em
Risco Alto. O Mapa foi
construído seguindo a
metodologia da 5ª Fa-
se da Matriz de Risco
de Convivência, anun-
ciada no final de agos-
to.

A Matriz de Risco
de Convivência consi-
dera no eixo de amea-
ça: o coeficiente de ca-

sos ativos por municí-
pio dos últimos 28 di-
as, além da quantidade
de testes realizados por
grupo de mil habitan-
tes e a média móvel de
óbitos dos últimos 14
dias. Já o eixo de vul-
nerabilidade passa a
considerar a taxa de
ocupação de leitos po-
tenciais de UTI exclu-
sivos para tratamento
da Covid-19, isto é, a
disponibilidade máxi-
ma de leitos para trata-
mento da doença. A
estratégia de mapea-
mento de risco teve iní-
cio no dia 20 de abril.

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, Secreta-
ria da Saúde (Sesa),
Instituto Jones dos San-
tos Neves (IJSN), da

Universidade Federal
do Espí r i to Santo
(Ufes) e do Instituto
Federal do Espírito
Santo (Ifes). As deci-
sões adotadas pelo Go-
verno do Estado se-
guem parâmetros téc-
nicos.

RISCO MODERADO: Ibatiba, Montanha e São José do
Calçado.

RISCO BAIXO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca,
Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz,
Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperan-
ça, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Caria-
cica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo,
Divino de São Lourenco, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Eco-
poranga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi,
Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro,
João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes,
Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire,
Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto
Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopol-
dina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte,
São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Soore-
tama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila
Valério, Vila Velha e Vitoria.

Foto: Governo do ES

Governo do ES
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Médica recomenda volta à rotina para
prevenir doenças como o câncer
Radio-oncologista do ES explica que retomar os cuidados com a
saúde identifica lesões precoces e aumenta as chances de cura

Já se vão seis meses
desde que a pandemia
do novo coronavírus
teve início no Brasil e
no Espírito Santo. De
lá para cá, muita gente
optou por ficar em ca-
sa e deixou de lado a
prevenção e o trata-
mento de doenças co-
mo o câncer. Mas com
a estabilização dos nú-
meros da Covid-19,
não seria hora de reto-
mar os cuidados com a
saúde?

"Sim, as pessoas
devem retornar aos
seus procedimentos
tanto de rotina quanto
de seguimento da sua
própria doença. Isso é
importante para o mé-
dico detectar lesões
precoces e conseguir
maiores índices de su-
cesso. Também não
podemos esquecer de
focar nas outras doen-
ças cardiológicas, neu-
rológicas, reumatoló-
gicas, não só no cân-
cer, porque elas tam-
bém complicam e po-

dem levar ao óbito",
afirma a médica Anne
Karina Kiister Leon,
radio-oncologista do
Instituto de Radiotera-
pia Vitória (IRV).

A especialista ex-
plica que o câncer não
para de se desenvolver
durante a pandemia.
Ele continua crescen-
do e, com isso, o paci-
ente pode perder a
chance de cura no tra-
tamento, deixar de
usar outras medica-
ções ou até de fazer
alguma cirurgia por
conta do tumor estar
em um estágio mais
avançado.

De acordo com
Anne Kiister, os paci-
entes estão retornando
para suas consultas e
exames aos poucos,
ainda com medo da
Covid-19.

"A gente sempre
alerta que o câncer po-
de matar. Em alguns
casos, os tumores es-
tão chegando um pou-
co mais avançados do
que a gente costumava
ver. Algumas vezes, o

paciente operou antes
da pandemia, tinha
necessidade de fazer
r a d i o t e r a p i a p ó s -
cirurgia, só que ele fi-
cou esperando tanto
tempo nessa pandemia
que já se passaram os
meses ideais. Então,
não adianta mais indi-
car o tratamento. Mui-
tas vezes, ele perde es-
se benefício por conta
do tempo passado da
modalidade cirúrgi-
ca", explica Anne Kiis-
ter.

Prevenção

Neste mês de se-
tembro, em que são
realizadas campanhas
de conscientização e
prevenção dos tumo-
res infantojuvenil e
colorretal, a médica
destaca que os dois ti-
pos de neoplasia preci-
sam de um olhar aten-
to, principalmente no
caso de crianças e ado-
lescentes.

"Para o câncer in-
fantil, a gente não tem
nenhum fator do dia a

dia que possa causar o
tumor. Os pais têm que
observar se a criança
está ficando mais quie-
tinha, se não quer co-
mer, se está mais sono-
lenta, tendo febres de
repetição sem nenhum
foco aparente, se surgi-
ram hematomas, se
houve aumento de vo-
lume abdominal, algu-
ma alteração física. Aí
sim tem que procurar
um aconselhamento,
fazer uma avaliação
com o pediatra", orien-
ta.

Sobre o câncer co-
lorretal, Anne Kiister
diz que dois aspectos
devem ser levados em
conta: o fator familiar,
que pode aumentar as
chances do paciente
desenvolver esse tipo
de tumor; e o estilo de
vida, com consumo de
alimentos ricos em con-
servantes, bebida al-
coólica e tabagismo.
"Tudo isso pode alterar
o DNA da célula sadia
e levar ao surgimento
do câncer colorretal",
afirma. O exame de

colonoscopia auxilia
os médicos a identifi-
car pólipos que podem
se tornar tumores ma-
lignos.

De acordo com
Anne Kiister, quando o
diagnóstico do câncer
é precoce, os índices de
sucesso do tratamento
radioterápico são altos.

"Os tumores de prós
tata e de mama, por
exemplo, quando diag-
nosticados de forma
precoce, têm índices de
cura altíssimos", desta-
ca.

Acerola é um dos alimentos mais ricos em vitamina C
Fruta pequena de cor

vermelha e formato arre-
dondado, a acerola tem

um sabor ácido e leve-
mente adocicado e é con-
siderado um dos alimen-
tos mais ricos em vitami-
na C. Também é fonte de

vitamina A, fósforo, man-
ganês, magnésio, cálcio,
ferro, potássio e cobre.
Por conter tantas vitami-
nas e minerais, seus bene-

fícios são inúmeros, den-
tre eles, o controle de açú-
car no sangue, o combate
à fadiga e a redução das
dores musculares e arti-
culares.

A acerola pode ser
encontrada com mais

facilidade em setembro.
Veja outras frutas da

época:

LARANJA LIMA –
A laranja lima tem como
característica um sabor
mais suave e mais doce
comparada às outras la-
ranjas, sendo assim, mui-
to recomendada para
bebês e gestantes pela
grande quantidade de
vitamina C, que é um

poderoso antioxidante e
ainda tem ação anti-
inflamatória. Desde que
consumida com seu baga-
ço, traz o benefício de
suas fibras, que ajudam
no bom funcionamento
do sistema digestivo, no
controle do açúcar no
sangue e na sensação de
saciedade. Possui ainda
vitamina A, cobre, cálcio,
potássio e vitaminas do
complexo B.

MAÇÃ NACIONAL
FUJI – A maçã fuji pos-
sui vitaminas A, C e D e
minerais como o potás-
sio. Além disso, também
tem pectina, caracteriza-
da como uma fibra solú-
vel que auxilia no equilí-
brio do colesterol e na

boa saúde intestinal. Ain-
da, tem em sua composi-
ção flavonoides como a
quercetina, composto
com propriedades antio-
xidantes, que tem efeitos
protetores no sistema
cardiovascular, renal e
hepático.

MEXERICA – A me-
xerica é fonte de vitamina
A, aliada à saúde dos
olhos, e é muito rica em
vitamina C, imprescindí-
vel para o fortalecimento
do sistema imunológico.
Além disso, é abundante
em antioxidantes natura-
is, fibras e o potássio. Ela
ajuda na boa digestão,
favorece o trânsito intes-
tinal e auxilia no controle
da pressão arterial.

Secretaria de Agricultura de Estado de São Paulo

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Assessoria IRV/Vera Caser Comunicação

Fruta pequena de cor vermelha e formato arredondado,
a acerola tem um sabor ácido e levemente adocicado e é
considerado um dos alimentos mais ricos em vitamina C

Neste mês de setembro, em que são realizadas campanhas de
conscientização e prevenção dos tumores infantojuvenil e colorretal,
a médica destaca que os dois tipos de neoplasia precisam de um
olhar atento, principalmente no caso de crianças e adolescentes
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Governo divulga novo imageamento da
cobertura florestal do Espírito Santo

Nesta segunda-feira
(21), na data em que se
comemora o Dia da Árvo-
re, o Governo do Estado,
através da Secretaria de
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (Seama) e
do Instituto Jones dos
Santos Neves, entregou o
novo imageamento da
cobertura florestal do
Espírito Santo. Um in-
vestimento de R$ 470 mil
na aquisição de imagens
mais atuais de satélite de
todo o Estado, feitas en-
tre julho de 2019 e junho
de 2020, com resolução
de 50cm que permite o
uso em escala 1:15.000,
com imagens provenien-
t e s d a C o n s t e l a ç ã o
Kompsat (Korean Multi-
Purpose Satellite).

O imageamento faz
parte das entregas previs-
tas pelo Projeto de Avali-
ação do Programa Reflo-
restar, que integra o Pla-
no Estadual de Monito-
ramento e Avaliação que
é realizado pelo IJSN, no
âmbito do Sistema de
Monitoramento e Avali-
ação de Políticas Públi-
cas (SiMAPP), que tem
entre um dos objetivos
promover a tomada de
decisão a partir de evi-
dências, aprimorando as
políticas públicas e otimi-
zando o gasto para a ob-
tenção de resultados.

O governador Renato
Casagrande destacou a
importância do Progra-
ma e a parceria com as
prefeituras para o avanço
da preservação ambien-
tal. “O trabalho com os
municípios é fundamen-
tal para que tenham es-
trutura e autonomia para
fazer os licenciamentos e
também profissionais
para a orientação e fisca-
lização. Nós queremos
que esse Estado seja refe-
rência em biodiversida-
de. Nossa diversidade
marinha é a maior do
Brasil. Temos ecossiste-
mas com diversidade
muito grande”, afirmou.

Casagrande prosse-
guiu: “O Reflorestar é
fundamental para recu-
perarmos a cobertura
florestal e produzimos
água. Nunca tivemos
tanto desmatamento e
tantas queimadas como
agora. O Dia da Árvore é
hoje, mas não temos mui-
tos motivos para se come-
morar. Sei que é difícil
controlar os focos de in-
cêndio e desmatamento
em um país do tamanho
do Brasil. Mas a minha
crítica é ao negacionis-
mo, a falta de reconheci-
mento sobre o que está
acontecendo me assus-
ta.”

A partir do novo ima-
geamento, será possível
realizar também uma

nova classificação de uso
do solo, permitindo, por
exemplo, a comparação
de uso do solo nas propri-
edades atendidas antes e
após o Programa Reflo-
restar.

A partir dessa nova
classificação de uso do
solo, será possível tam-
bém avaliar a situação
dos 285 mil hectares de
mata nativa em estágio
inicial de regeneração
natural mapeados a par-
tir das imagens feitas em
2015 e que foram conso-
lidados no último Atlas
da Mata Atlântica do
Estado do Espírito San-
to. A atualização do
Atlas também está pre-
vista com este novo ima-
geamento.

As imagens são com-
paradas com imagens e
mapeamentos realizados
em outros períodos.
Além do mapeamento de
uso do solo e da hidrogra-
fia, já previstos, será pos-
sível ainda: acompanhar
o crescimento das áreas
urbanas, de obras, reali-
zar estudos topográficos,
delimitar áreas a serem
protegidas, entre outras
aplicações.

As imagens também
estarão disponíveis para
toda a sociedade, por
meio do Sistema Integra-
do de Bases Geoespacia-
is do Estado do Espírito
Santo (Geobases), no

l i n k h t t p : / / b i t . l y /
GEOBASES_KOMPSA
T33A.

Plano Estadual de
Carbono

O World Resources
Institute (WRI-Brasil), a
The Nature Conservancy
(TNC) e O World Wide
Fund for Nature (WWF-
Brasil) são as organiza-
ç õ e s n ã o -
governamentais interna-
cionais que firmaram
parceria com a Seama,
para elaboração e imple-
mentação do Programa
Estadual de Carbono,

uma iniciativa pioneira
no Brasil e que visa a colo-
car o Espírito Santo na
linha de frente na reaber-
tura dos mercados de
Carbono, aproveitando a
baixa oferta inicial de
carbono de outras fontes
confiáveis.

Para Miguel Calmon,
consultor sênior do pro-
grama de Florestas do
WRI, o Programa Esta-
dual de Carbono pode
ajudar a atrair recursos
para aumentar a escala
de restauração florestal
no Estado, e pode alcan-
çar destaque nacional
neste tipo de negócio,

tornando o Espírito San-
to o mais bem preparado
do País na silvicultura de
espécies nativas para ma-
nejo sustentável.

“O Espírito Santo
pode ser o protagonista
da nova era da economia
de baixo carbono. Tem
governança, transparên-
cia, tem um programa
inovador de restauração
(Programa Reflorestar) e
possui presença forte do
setor privado, além de ter
compromisso com várias
organizações como WRI
Brasil, a TNC e WWF”,
avalia o consultor da
WRI.

Motorista morre ao colidir contra árvore na
Rodovia ES 245 em Governador Lindenberg
O acidente ocorreu na tarde de domingo (20), no Córrego Independência

U m a m o t o r i s t a
morreu na tarde de do-
mingo (20), após coli-
dir de forma violenta
contra uma árvore ao
lado da Rodovia ES-
245, no Córrego Inde-
pendência, município
de Governador Lin-
denberg.

Segundo as infor-
mações da Polícia Mili-
tar, a motorista perdeu

o controle do carro,
vindo a sair da pista e
posteriormente, coli-
dindo contra uma árvo-
re. A condutora do veí-
culo ficou presa nas
ferragens e foi preciso
acionar o Corpo de
Bombeiros para a sua
retirada.

Dentro do carro
havia outros ocupantes
aos quais foram leva-
dos até o Pronto Aten-
dimento de Governa-

dor Lindenberg, apre-
sentando ferimentos
parciais.

Conforme a PM
relatou, após a retirada
da condutora do veícu-
lo, a mesma foi levada
ao Pronto Atendimen-
to de Governador Lin-
denberg e em seguida,
encaminhada ao Hos-
pital Sílvio Avidos, em
Colatina. Contudo, a
mulher não resistiu e
veio a óbito.

Editora Hoje/3ªCia do 8º PBM

Foto: Hélio Filho/Secom

Foto: divulgação

Secom/Seama/IJSN
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MPES fecha parceria com Ufes e doará 6 mil
litros de álcool 70% a população mais vulnerável

O Ministério Público
do Estado do Espírito San-
to (MPES), por meio da
procuradora-geral de Justi-
ça Luciana Andrade, assi-
nou um acordo com a Uni-
versidade Federal do Espí-
rito Santo (Ufes), que doou
6.089 litros de álcool 70%,
gel e glicerinado à institui-
ção ministerial. A doação
será repassada pelo MPES
a comunidades carentes e
organizações não governa-
mentais que atendem vul-
neráveis.

O álcool foi produzido
nos laboratórios dos de-
partamentos de Ciências
Farmacêuticas, de Ciênci-
as Fisiológicas e de Morfo-
logia da Ufes, dentro do
Projeto de Extensão Antis-
sépticos. O produto é um
dos mais recomendados
pelas autoridades sanitári-
as para a prevenção da
Covid-19, pela eficácia na
higienização das mãos,
ajudando na eliminação
do microrganismo respon-
sável pela propagação da
doença.

Em um momento difí-
cil, de pandemia do novo
coronavír us, Luciana
Andrade ressaltou a im-
portância da parceria com
a Ufes e da solidariedade
nesse período. “A pande-
mia impactou a todos, com
milhares de vidas perdi-
das, com reflexos em vári-
as áreas, como emprego,

economia e educação.
Mas também criou um
ambiente de muita solida-
riedade, de uns ajudando
os outros para superarmos
esse momento. Não é de
hoje que o MPES tem uma
parceria bacana com a
Ufes, já tivemos uma dis-
tribuição de face shields,
para auxiliar no conserto
de equipamentos de respi-
ração. Agora, a Ufes pro-
porcionou essa oportuni-
dade de fazer a distribui-
ção do álcool com a nossa
logística interna, usando
os nossos caminhões, nos-
so pessoal, para a entrega
desse produto, de forma a
facilitar a higienização e a
proteção ao vírus junto à
população mais vulnerá-
vel”, destacou a procura-
dora-geral de Justiça.

Luciana Andrade re-
forçou que o Ministério
Público capixaba identifi-
ca problemas e cobra cor-
reções, mas também parti-
cipa das soluções, buscan-
do as parcerias. Citou os
casos de Instituições de
Longa Permanência de
Idosos (ILPIs) sem materi-
al suficiente de equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (EPIs) para idosos.

“Vamos entregar parte
do álcool para as ILPIs
sem fins lucrativos, para
mulheres vítimas de vio-
lência, para a Central Úni-
ca das Favelas (Cufa) e
para as Paneleiras de Goia-
beiras. Estamos buscando

os vulneráveis para que
possamos fazer a distribui-
ção desse produto. O Mi-
nistério Público vai conti-
nuar fazendo o seu papel
constitucional, de fiscali-
zar, de proporcionar ga-
rantia de direitos, mas tam-
bém, por meio dos seus
membros, servidores e
colaboradores, vai conti-
nuar exercendo cidadania
e solidariedade”, disse a
procuradora-geral de Justi-
ça, que estava acompanha-
da do gerente-geral do
MPES, promotor de Justi-
ça Lidson Fausto da Silva,
e do presidente da Associa-
ção Espírito-Santense do
M i n i s t é r i o P ú b l i c o
(AESMP), promotor de
Justiça Pedro Ivo de Sou-
sa.

Atuação conjunta
amplia alcance da

iniciativa

O reitor da Ufes, pro-
fessor Paulo Sérgio de Pau-
la Vargas, elogiou a parce-
ria com o MPES e a impor-
tância da iniciativa. “A
parceria com o Ministério
Público vem facilitar essa
intenção de ampliar o al-
cance da nossa ação, atin-
gindo às comunidades
mais carentes da Grande
Vitória. Essa parceria con-
juga os esforços da Univer-
sidade e do Ministério Pú-
blico Estadual de atender
às necessidades daqueles
que precisam do nosso

apoio, dos que efetivamen-
te podem se beneficiar des-
sas ações que estamos de-
senvolvendo com respon-
sabilidade social.”

O diretor de Gestão de
Extensão e participante do
projeto, Athelson Bitten-
court, também ressaltou a
importância da iniciativa.
“Essa parceria com o Mi-
nistério Público é uma
ferramenta importantíssi-
ma para atingirmos as co-
munidades que realmente
precisam do álcool para o
combate à pandemia. Fo-
mos muito bem recebidos
pela equipe do MPES para
esse acordo, para poder-
mos fazer essa entrega de
6.089 litros. Através do
Ministério Público, sua
logística e rede de colabo-
rações com outras institui-
ções, esse álcool vai chegar
realmente a quem precisa.
Essa entrega de hoje é o
fechamento da etapa do
projeto, que produziu 32
mil litros de antissépticos”,
afirmou.

Projeto de Extensão

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que controla os
produtos e os serviços de
saúde, autorizou o funcio-
namento do projeto por
somente 180 dias. Ao to-
do, foram produzidos 32
mil litros de antissépticos,
divididos em 53 lotes, du-
rante os seis meses de dura-
ção do projeto, que encer-
rou as atividades na sexta-
feira (18/09).

Diversos setores da
sociedade capixaba foram
contemplados pelo proje-
to. Dentre os que recebe-
ram gratuitamente os an-
tissépticos estão presídios,
casas de cuidados de longa
duração, agricultores da
zona rural de várias re-
giões, instituições públicas
e filantrópicas que aten-
dem a população e a pesso-
as em situação de vulnera-
bilidade social, comunida-
des carentes da Região
Metropolitana e institui-
ções do Sistema Único de

Saúde (SUS), além da pró-
pria comunidade acadêmi-
ca da Ufes.

O projeto teve o objeti-
vo de atender uma deman-
da urgente de alguns seto-
res da sociedade na aquisi-
ção de antissépticos a base
de álcool, gel e glicerinado,
para prevenir a prolifera-
ção do novo coronavírus.

A equipe envolvida no
projeto foi formada por
representantes da Admi-
nistração Central, do Cen-
tro de Ciências da Saúde
(CCS), do Laboratório de
Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Metodologias
para Análise de Petróleo
(Labpetro) e de outros de-
partamentos de ensino. Os
trabalhos foram coordena-
dos pelo professor do De-
partamento de Ciências
Fisiológicas Alexandre
Santos, com o apoio da
Pró-Reitoria de Extensão
(Proex).

A iniciativa contou
também com a parceria do
setor privado, que contri-
buiu com doações.

MPES

Agência de rating classifica Bandes com nota
AA para captação de recursos internacionais

A Fitch Ratings, uma
das mais importantes agên-
cias internacionais classifi-
cadoras de risco de crédito,
avaliou o Banco de Desen-
volvimento do Espírito
Santo (Bandes) com a nota
AA, na perspectiva nacio-
nal. Segundo o relatório da
agência, essa nota, ou seja,
o rating, reflete a consis-
tência da forte performan-
ce financeira da instituição
e consolida a imagem do
banco capixaba para os
mercados nacional e inter-
nacional.

Com a nota AA, o Ban-
des se credencia, entre
outras possibilidades, para
captar recursos em bancos

multilaterais internaciona-
is, como o Banco Intera-
mericano de Desenvolvi-
mento (BID), instituição
com a qual já está em nego-
ciação a captação de R$
160 milhões, além de ou-
tros organismos, como a
Corporação Andina de
Fomento (CAF) e o Fundo
Financeiro para Desenvol-
vimento da Bacia do Prata
(Fonplata), entre outros.

A Fitch Ratings escla-
receu que esse desempe-
nho é resultado da mudan-
ça estratégica do Bandes,
promovida pela atual ges-
tão do banco, mais alinha-
da às necessidades do mer-
cado capixaba, direcio-
nando as operações de
qualidade para apoiar ne-

gócios nos segmentos de
indústria e serviços e no
setor público, por meio de
crédito para os municípi-
os.

O resultado também
traduz a opção adotada
pela gestão para a reclassi-
ficação de operações da
carteira de crédito em níve-
is de risco adequados,
além de melhorias consis-
tentes da eficiência opera-
cional do banco, que atua
há mais de cinco décadas
no fomento da economia
do Espírito Santo. O dire-
tor-presidente do Bandes,
Maurício Cézar Duque,
recebeu com otimismo a
classificação de risco do
banco. “Essa nota AA é
muito importante para o

banco, pois não tínhamos
feito ainda nenhum pro-
cesso de captação de recur-
sos. Isso reflete o compro-
misso desta gestão com o
desenvolvimento do Esta-
do por meio de financia-
mentos de qualidade, sem
comprometer a saúde fi-
nanceira do banco”, enfa-
tiza Duque.

Duque ressalta que a
nota AA é uma forma de
mostrar ao mercado que a
instituição é sólida, tem
credibilidade e pode ser
parceira de bancos de de-
senvolvimento em nível
internacional. “Para bus-
car recursos fora do País,
temos que ter um algo a
mais e esse algo a mais é
essa classificação de risco.

Isso abre várias portas pa-
ra o Bandes. Queremos
captar recursos baratos
para oferecer ao empresa-
riado capixaba também
com custo baixo”, explica
o diretor-presidente.

Outro aspecto destaca-
do no relatório da agência
e que colaborou para a boa
avaliação da instituição foi
a nota A dada ao Governo
do Espírito Santo pela Se-
cretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN), no que diz res-
peito à Capacidade de Pa-
gamento do Estado (Ca-
pag). Este indicador tem
impacto na avaliação do
banco, pois o Bandes é
uma sociedade de econo-
mia mista, com controle
majoritário do Governo

do Estado.
A classificação é base-

ada na avaliação dos as-
p e c t o s e c o n ô m i c o -
financeiros, dos padrões
de governança corporativa
e da capacidade de cresci-
mento do Bandes. A Fitch
Ratings considera em seu
relatório a importância
regional do banco capixa-
ba como agente de fomen-
to para a economia do
Espírito Santo, a amplia-
ção da captação de recur-
sos para suas linhas de
crédito, além de indicado-
res de rentabilidade e liqui-
dez.

A iniciativa contou
também com a parceria do
setor privado, que contri-
buiu com doações.

Governo ES

Foto: MPES

O álcool foi produzido nos laboratórios dos departamentos de
Ciências Farmacêuticas, de Ciências Fisiológicas e de Morfologia
da Ufes, dentro do Projeto de ExtensãoAntissépticos



Em dois anos, o
Espírito Santo subiu
cinco posições no ran-
king de sustentabilida-
de ambiental. Neste
ano, o Estado alcançou
o 4º lugar superando as
colocações dos anos
anteriores (6º lugar em
2019 e 9º lugar em
2018). Dentro desse
pilar, o Espírito Santo
está ainda em 1º lugar
na destinação de lixo.

Para o secretário de
Estado de Meio Ambi-
ente e Recursos Hídri-
cos, Fabricio Macha-
do, desde 2019 muitas
iniciativas importantes
dos órgãos de meio am-
biente do Estado con-
tribuíram positivamen-
te para esta alavanca-

gem do pilar de susten-
tabilidade ambiental.

“Este crescimento
gradual é resultado de
um esforço do Gover-
no em construir uma
política baseada em
soluções de fato susten-
táveis, eficazes e com
transparência. Uma
preocupação de todo o
sistema de meio ambi-
ente, com entregas im-
portantes como o Pla-
no Estadual de Resídu-
os Sólidos, com au-
mento do investimento
e da recuperação da
cobertura florestal do
Programa Reflorestar,
no decreto de regula-
mentação da Política
Estadual de Segurança
de Barragens, com o
encaminhamento da
lei sobre a qualidade do

ar e com o reestabeleci-
mento do Fórum Capi-
xaba de Mudanças Cli-
máticas”, destacou Fa-
bricio Machado.

O pilar da sustenta-
bilidade ambiental ava-
lia um conjunto de indi-
cadores compostos por
destinação de lixo,
emissões de carbono,

perda de água, serviços
urbanos e tratamento
de esgoto. E este pilar
influencia e afeta dire-
tamente o Ranking de
Competitividade dos
Estados, elaborado pe-
lo Centro de Liderança
Pública (CLP), em que
o Espírito Santo ocupa
o 5º lugar geral. E nesta

colocação, são avalia-
dos os resultados de
dez pilares: solidez fis-
cal, eficiência da má-
quina pública, susten-
tabilidade ambiental,

infraestrutura, educa-
ção, sustentabilidade
social, inovação, capi-
tal humano, segurança
pública e potencial de
mercado.
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Espírito Santo sobe no ranking e alcança
4º lugar em sustentabilidade ambiental

Posição do Espírito Santo em cada um dos dez
pilares avaliados:

Solidez Fiscal: 1º
Eficiência da Máquina Pública: 3º
Sustentabilidade Ambiental: 4º
Infraestrutura: 5º
Educação: 7º
Sustentabilidade Social: 8º
Inovação: 13º
Capital Humano: 14º
Segurança Pública: 15º
Potencial de mercado: 23º

Seama
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SINDIJORES

Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas no Estado do

Espírito Santo

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DE JORNAIS E REVISTAS

NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJORES, na conformidade do que

dispõem os seus Estatutos Sociais, CONVOCA os seus associados para

participarem daASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia

26 de novembro de 2020, quinta-feira, às 9h30min em primeira convocação, às 10

horas em segunda convocação, e às 11h30min em última convocação (em caso

de chapa única) obedecidos os quoruns estatutários, na sua sede à Rua Fortunato

Ramos, 30, sala 115, Edifício Cima Center, Bairro de Santa Lúcia, Cidade de

Vitória, Estado do Espírito Santo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Eleição para a Diretoria e Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o mandato

de 16/1/2021 a 16/1/2024.

As chapas poderão ser registradas até o dia 27/10/2020 nos termos dos Estatutos

Sociais, na secretaria do sindicato.

O prazo para impugnação de candidaturas é de 10 (dez) dias contados da data da

publicação da relação de candidatos.

Vitória, 16 de setembro de 2020

Julio Cesar Santana Fernandes

Presidente

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 016 0004113 41

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

[MARCELO GUMS e RAIANE FERREIRADASILVA]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 13 de janeiro de 1980,

estado civil solteiro, profissão agricultor, residente na Corrego Padre Francisco

em Vila Valério-ES, filho de REINHOLD GUMS, falecido e ERNAHOLZ GUMS.

Nome a adotar após o casamento: MARCELO GUMS.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 22 de março de 1998,

estado civil solteira, profissão lavradora, residente na Corrego São Vicente em

Vila Valério-ES, filha de EUSTAQUIO APARECIDO ALVES DA SILVA e SILVANA

APARECIDAFERREIRADASILVA.

Nome a adotar após o casamento: RAIANE FERREIRADASILVA.

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, 21/09/2020

_________________________________________

Fabricia Sodré de Souza, Escrevente

CURTA A NOSSA
PÁGINA

CURTA A NOSSA
PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS

NATURAIS DO DISTRITO DE VILA FARTURA,

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.

Faço saber que pretendem casar-se:

1. DIOGO BONATTO E SILVA E PRISCILA

DALMÁSIO

ELE - Natural de Governador Valadares-MG com 26

anos de idade, estado civil solteiro, profissão

agricultor, residente e domiciliado no Córrego

Fartura, Zona Rural, Distrito de Vila Fartura, São

Gabriel da Palha-ES, filho de CÉLIO SIQUEIRA E

SILVAE IRACEMAMARIABONATTO.

ELA - Natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade,

estado civil solteira, agricultora, residente e

domiciliada na Vila Santo Antônio do Quinze, Nova

Venécia-ES, filha de PRIMO DALMÁSIO E VERA

RODRIGUES DALMÁSIO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial Interino do Registro Civil

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com
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CPF do estudante passa a ser
obrigatório na inscrição da
Chamada Pública Escolar

Sedu faz alerta para
estudantes que ainda não
tenham o documento
que providenciem antes
do período da Chamada
Pública Escolar.

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) passou a
estabelecer, através da
Portaria nº 104-R, a obri-
gatoriedade de registro
do número do Cadastro
Nacional de Pessoas Físi-
cas (CPF) do estudante,
junto com o CPF de seu
responsável, no formulá-
rio de inscrição da Cha-
mada Pública Escolar.

Os profissionais en-
volvidos com a Chamada
e com as atividades admi-
nistrativas das escolas
vão orientar os pais e alu-
nos, se necessário, quan-
to à sua inscrição no Ca-
dastro Nacional de Pes-
soa Física, bem como o
registro do documento

no momento de inscrição
da Chamada Pública
Escolar.

A Sedu faz esse aler-
ta, da necessidade do
CPF do aluno para que,
caso o estudante ainda
não o tenha, já o provi-
dencie antes de iniciar o
período da Chamada
Pública Escolar. O crono-
grama com as datas de
rematrícula e transferên-
cia interna, pré-matrícula
e matrícula será divulga-
do posteriormente pela

Secretaria.

Quais documentos são
necessários para solici-

tar o CPF?

- Título Eleitoral (para
maiores de idade);
- Documento de Identi-
dade (para maiores de
idade);
- Certidão de Nascimen-
to (para menores de ida-
de);
- Comprovante de resi-
dência.

Governo lança cartilha para
crianças com autismo

O governo federal
lançou ontem (21)
uma cartilha de brin-
cadeiras para crianças
com transtornos do
e s p e c t r o a u t i s t a
(TEA), para marcar o
Dia Nacional de Luta
da Pessoa com Defi-
ciência, celebrado na
segunda-feira (21). O
documento, elabora-
do por terapeutas edu-
cacionais especializa-
dos em integração sen-
sorial, traz orienta-
ções de atividades a
serem desenvolvidas
em casa e visa auxiliar
as famílias nesse pe-
ríodo de afastamento
social.

“A cartilha ensina
como modular as ne-
cessidades específicas
da criança com autis-
mo com coisas que a

família vai ter inde-
pendente da classe so-
cial, do lugar que mo-
ra, como frutas e peças
de vestimenta”, expli-
cou, em entrevista à
Agência Brasil, o coor-
denador-geral de Pro-
moção dos Direitos da
Pessoa com Deficiên-
cia, do Ministério da
Mulher, da Família e
dos Direitos Huma-
nos, José Naum de
Mesquita Chagas.

De acordo com ele,
nesse contexto de re-
clusão em razão da
pandemia da covid-
19, as famílias têm vivi-
dos conflitos no meio
em que vivem porque
muitas pessoas não
compreendem as pecu-
liaridades das crianças
com TEA. “É impor-
tante que a sociedade
reconheça e aceite es-
sa característica indi-

vidual da criança com
autismo, no sentido de
auxiliar a convivência,
já que esse processo
ajuda a modular essa
criança para que ela
vivencie menos mo-
mentos críticos duran-
te esse tempo e consi-
ga se integrar me-
lhor”, disse.

O autismo é, em
geral, marcado por
distúrbios na intera-
ção social, dificulda-
des na comunicação e
questões comporta-
mentais, como ações
repetitivas. Por ser um
transtorno com dife-
rentes níveis de com-
prometimento, recebe
o nome de espectro
autista.

A cartilha estará
disponível na página
do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos
Direitos Humanos.

Agência Brasil

SEDU

Flamengo convoca quatro jogadores
para duelo contra o Barcelona

São diversos desfal-
ques do time de Torrent,
entre infectados por co-
ronavírus, lesionados e
suspensos; confira a se-
guir quem são eles e a
possível logística da via-
gem até o Equador

O Flamengo resol-
veu chamar quatro atle-
tas às pressas para com-
por o time que encara o
Barcelona de Guayaquil
nesta terça-feira, pela
Copa Libertadores, no
Equador. A equipe co-
mandada por Domènec
Torrent contraiu diver-
sos desfalques de última
hora, seja por lesão ou
por conta da Covid-19.

Os jogadores convo-
cados foram: Natan,
zagueiro de 19 anos;
João Lucas, lateral-

direito de 22; e Guilher-
me Bala e Rodrigo Mu-
niz, ambos atacantes de
19 anos. A expectativa é
que eles cheguem dire-
tamente para a partida,
ou seja, o quarteto não
terá tempo hábil para
participar de alguma
atividade de adaptação
com o restante do elen-
co. A informação é do
"GE".

Agora, o Rubro-
Negro está decidindo
como será a logística
tanto para levá-los ao
país, quanto para trazer
os jogadores que foram
infectados com a Covid-
19 – o plano é usar o mes-
mo voo que levará os
atletas para lá para tra-
zer ao Brasil os que es-
tão contaminados.

Para relembrar, os
seis jogadores que testa-

ram positivo na noite do
último domingo foram
Bruno Henrique, Mi-
chael, Matheuzinho,
Diego, Filipe Luís e Isla.
Gabriel Barbosa, por
sua vez, teve lesão de-
tectada e não atuará no
confronto. Veja a seguir
como o Flamengo se
configura para a partida
contra o Barcelona de
Guayaquil:

Jogadores que estão
em Guayaquil e à

disposição de
Domènec Torrent:

Goleiros: César, Ga-
briel Batista, Hugo Sou-
za

Zagueiros: Léo Pere-
ira, Thuler e Rodrigo
Caio

Laterais: Ramon e
Renê

Meias: Everton Ribe-
iro, Arrascaeta, Gerson,
João Gomes, Thiago
Maia e Willian Arão

Atacantes: Lincoln e
Pedro

Atletas que estão no
Equador e desfalcarão
o Flamengo na terça:

Bruno Henrique,
Diego Ribas, Isla, Mat-
heuzinho, Filipe Luís e
Michael - Covid-19

Gabriel Barbosa -
lesão muscular consta-
tada na última sexta-
feira

Vitinho - apresentou
quadro viral em Quito,
na última quinta-feira

Gustavo Henrique -
expulso contra o Inde-
pendiente Del Valle, na
última quinta

Reforços que chega-

rão para o jogo contra o
Barcelona (EQU)

João Lucas (LD),
Natan (Z), Guilherme
Bala, (A) e Rodrigo Mu-
niz (A)

O Flamengo volta a
campo nesta terça-feira,
às 19h15 (de Brasília),
para o confronto diante

do Barcelona de Guaya-
quil, pela quarta rodada
da fase de grupos da Li-
bertadores. O jogo acon-
tecerá no Equador, e
acontece menos de uma
semana depois da golea-
da por 5 a 0 sofrida dian-
te do Independiente del
Valle.

Lance!

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Depois de goleada na Libertadores, Torrent
ainda precisa lidar com diversas ausências
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