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Campanha de vacinação
antirrábica na zona
urbana começa hoje em
São Gabriel da Palha
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Reflexao~

"Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as
terras."

Refletindo: Louvemos o Senhor com alegria!
Adoremos o SENHOR dos senhores e Rei dos
reis hoje. Vamos encontrar pequenos momentos
no nosso dia, aproveitá-los bem, e usá-los para
dar graças e louvar nosso Pai no céu. Quando
somos abençoados, paremos um momento,
para adorar. Em toda coisa boa, digamos uma
frase de adoração ao nosso Pai gracioso.

Oração: Pai amoroso e brando, Deus de
misericórdia e poder, eu acho absolutamente
incrível que o Senhor me permita conhecê-lo, o
maravilhoso e santo Criador. O Senhor é tão
bondoso por me ouvir, a mim, uma das suas
criaturas. Sua graça me salvou; eu lhe louvo! Seu
amor me refez; Eu lhe agradeço. Sua força me
deu poder para mudar; Eu aprecio o que o
Senhor fez por mim. O Senhor é maravilhoso,
querido Pai, e eu lhe amo com todo meu
coração. Eu lhe louvo no nome de Jesus, seu
maior presente. Amém.
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Polícia Militar recupera
motocicletas furtadas em
São Gabriel e Boa Esperança

A Polícia Militar do
2º Batalhão, recuperou
duas motocicletas com
restrição de furto e rou-
bo, nos municípios de
Boa Esperança e São
Gabriel da Palha.

Na manhã de quin-
ta-feira (15), militares
do DPM (Destaca-
mento Policial Militar)

de Boa Esperança, re-
cuperaram uma moto-
cicleta CRF 230F, de
cor vermelha, que ti-
nha acabado de ser rou-
bada.

A vítima acionou a
Polícia e, enquanto os
militares registravam a
ocorrência, receberam
informações de que o
suspeito teria colidido
contra uma cerca no

trevo que dá acesso ao
patrimônio do Bis. No
local indicado, os poli-
cias localizaram a mo-
to abandonada.

Já na manhã da últi-
ma quarta-feira (14), a
equipe de serviço da 3ª
Companhia localizou
u m a m o t o H o n d a
CBX 250, Twister, que
estava em um local uti-
lizado como ponto de

tráfico de drogas, no
bairro Aimorés, em
São Gabriel da Palha.

O veículo havia si-
do furtado na madru-
gada do mesmo dia,
em Nova Venécia. No
local, nenhum suspeito
foi localizado. Os veí-
culos recuperados fo-
ram encaminhados à
autoridade policial.

2º Batalhão

Foto: divulgação
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Dia D: Vacinação contra Poliomielite
e de Multivacinação acontece neste
sábado em São Gabriel e Vila Valério

O dia “D” de mobi-
lização nacional para
as campanhas de vaci-
nação contra a Polio-
mielite, acontece hoje
(17) em todo o Estado,
para crianças de um
ano a menor de cinco
anos de idade – mesmo
as já vacinadas anteri-
ormente –, e de Multi-
vacinação, para a atua-
lização da caderneta de
vacinação das crianças
e adolescentes meno-
res de 15 anos de idade.

As campanhas, que
iniciaram desde o últi-
mo dia 5 de outubro,
têm como objetivo a

redução do risco de
reintrodução do polio-
vírus selvagem no Bra-
sil, a diminuição da
incidência das doenças
imunopreveníve i s,
além de contribuir para
o controle, eliminação
e/ou erradicação des-
sas doenças.

As doses serão dis-
ponibilizadas em uni-
dades de saúde e locais
estabelecidos pelos mu-
nicípios.

São Gabriel

Na cidade de São
Gabriel da Palha as
vacinas estão disponí-
veis na Sala de Vacina-

ção do ponto de estra-
tégia do bairro Progres-
so, das 8 às 16 horas.
Também será realiza-
do atualização da ca-
derneta de adulto.

Vila Valério

De acordo com in-
formações da secreta-
ria de saúde, as vacinas
no município de Vila
Valério estão disponí-
veis na unidade de saú-
de central, ESF Central
Viva das 7h30 às 11h30
horas.

Para a Vacinação
contra a Poliomielite, a
meta preconizada pelo
Ministério da Saúde é

de 95%, com estimati-
va de imunizar pelo
menos 194.056 das
204.269 crianças do
Espírito Santo. Já para
a Multivacinação, o

objetivo é imunizar a
população não vacina-
da ou com esquemas
incompletos, menores
de 15 anos de idade
(até 14 anos, 11 meses e

29 dias) de acordo com
o calendário. A imuni-
zação ocorrerá nas 493
salas de vacinação dos
78 municípios do Esta-
do.

Foto: divulgação
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Campanha de vacinação antirrábica na
zona urbana começa hoje em São Gabriel

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São
Gabriel da Palha inicia
hoje (17), a campanha
de vacinação antirrábi-
ca 2020 na zona urba-
na, com o objetivo de
controlar e erradicar a
raiva entre os carnívo-
ros.

A campanha tem
por objetivo a preven-
ção da circulação do
vírus rábico na região
através da imunização
de animais domésticos
(cães e gatos). Através
da vacinação destes
animais a população
humana da região se
torna protegida, uma
vez que a transmissão
do vírus rábico em hu-
manos está envolvida
principalmente através
de acidentes e ataques
de cães e gatos.

É importante levar
algumas informações
em consideração, co-
mo por exemplo, a vaci-

na a ser aplicada pos-
sui eficácia de cobertu-
ra de 95%, e quase sem
efeitos colaterais; ani-
mais que estão em tra-
tamento com antibióti-
co e/ou antinflamató-
rio deverão ser vacina-
dos somente após o
término do tratamen-
to; as vacinas não se-
rão entregues para apli-
cação em casa; cães de
grande porte ou agres-
sivos deverão estar de
focinheira; apenas
cães com idade superi-
or a 90 dias serão vaci-

nados; o cartão de vaci-
na deverá ser levado,
quando tiver; gatos
terão prioridade na
vacinação e os donos
destes deverão levar os
animais de forma segu-
ra para que não possi-
bilite fuga.

As infor mações
foram confirmadas
pela Coordenadora da
Vigilância Ambiental,
Fernanda Ferri e pelo
Coordenador da Vigi-
lânc ia Ambienta l -
ACS, Ronaldo Schnei-
der.

Editora Hoje

Foto: divulgação

Do dia 19/10 ao dia 30/11 (dias úteis) serão atendidas de 8 às 13 horas ao lado do ESF Progresso.
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Eleições 2020: aumenta número de
candidatos autodeclarados negros

As eleições municipais
de 2020 registram o mai-
or número de candida-
tos negros, segundo esta-
tísticas do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).
Juntos, pretos e pardos
são considerados ne-
gros, de acordo com
classificação utilizada
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), e represen-
tam 49,94% das candi-
daturas, ao totalizar
276.091 registros.

Levantamento feito pe-
la Agência Brasil, com
dados do TSE disponi-
bilizados na última sex-
ta-feira (9), mostra que
do total de candidatos
com registros validados
pela Justiça Eleitoral,
218.071 (39,45%) se
declararam pardos e
5 8 . 0 1 7 , p r e t o s
(10,49%). Esta é primei-
ra vez, desde o início da
coleta de informações
de raça, em 2014, que
os candidatos brancos
não representam a mai-
oria dos concorrentes às

vagas eletivas.
Segundo o TSE, os can-
didatos brancos corres-
p o n d e m a 4 8 %
(265.353) no pleito de
2020. Os dados são va-
riáveis, já que depen-
dem da validação das
candidaturas pelos juí-
zes eleitorais e podem
mudar mesmo depois
das eleições. Ao todo,
552.840 candidaturas
foram registradas pelo
tribunal. Nas eleições
municipais de 2016,
52,4% dos candidatos
eram brancos e 47,8%,

negros.
Apesar da mudança no
panorama racial dos
candidatos, as mulheres
permanecem em larga
desvantagem. Do total
de candidatos negros,
186.881 são homens e
89.210 são mulheres.
De acordo com dados
divulgados pelo Movi-
mento Mulheres Ne-
gras, em 2016 o número
de eleitas, tanto para
vereadoras quanto para
prefeitas, não chegou a
5%.
A principal faixa etária

dos candidatos está en-
tre 40 e 49 anos. O par-
tido com maior número
de negros é o PSD, com
19.590 candidatos, se-
guido pelo PP, com
17.735, e o PT, com
17.692 registros de can-
didatos.
Divisão de recursos
Em setembro, o plená-
rio do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) deci-
diu que partidos políti-
cos terão que dividir
recursos do Fundo
Especial de Financia-
mento de Campanha

(FEFC) e o tempo de
rádio e televisão entre
candidatos brancos e
negros nas eleições mu-
nicipais deste ano.
Para o ministro Ricardo
Lewandowski, a nova
regra não vai trazer pre-
juízos para os partidos.
Ele disse que a medida
contribui para a cons-
trução de “uma socie-
dade fraterna, pluralista
e sem preconceitos, fun-
dada na harmonia soci-
al, livre de quaisquer
formas de discrimina-
ção”.

Petrobras reduz preço da gasolina em 4% nas refinarias

A Petrobras anunci-
ou quinta-feira (15),
redução de 4% no pre-
ço médio da gasolina
vendida nas refinarias
em todo o país. O novo
valor vale a partir de
sexta-feira (16), na ven-
da às distribuidoras. O
diesel não teve o preço
modificado.

"Desde janeiro de
2020, o preço médio da
Petrobras acumula
uma queda de 24,3%
no preço do diesel ven-
dido às distribuidoras e
uma redução acumula-

da de 9,1% no caso da
gasolina. Para se ter
uma ideia, o preço mé-
dio da gasolina da Pe-
trobras para as distribu-
idoras será de R$ 1,74
por litro após o reajus-
te. Entre julho e agosto,
o preço médio da Pe-
trobras correspondeu a
cerca de 30% do preço
final ao consumidor
nos postos de combus-
tíveis", explicou a com-
panhia em nota.

Os valores finais aos
motoristas dependerão
de cada posto, que
acrescem impostos,
taxas, custos com mão

de obra e margem de
lucro. Além disso, o
mercado brasileiro é
baseado na livre con-
corrência, fazendo
com que cada empresa
cobre o que achar me-
lhor.

A Petrobras lembra
também que a gasolina
e o diesel vendidos às
distribuidoras são dife-
rentes dos produtos no
posto de combustíveis.
São os combustíveis
tipo "A", ou seja, gaso-
lina antes da sua com-
binação com o etanol e
diesel também sem adi-
ção de biodiesel. Os

produtos vendidos nas
bombas ao consumi-

dor final são formados
a partir do tipo "A" mis-

turados a biocombustí-
veis.

Agência Brasil

EBC Economia

Foto: divulgação
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Quem são elas? Seag lança campanha de
valorização das mulheres rurais e da pesca

Na última quinta-
feira (15), a Secretaria
da Agricultura, Abas-
tecimento, Aquicultu-
ra e Pesca (Seag), em
parceria com o Institu-
to Capixaba de Pesqui-
sa, Assistência Técni-
ca e Extensão Rural
(Incaper), deu início a
uma série de depoi-
mentos das mulheres
que fazem a diferença
na agricultura do Espí-
rito Santo. A campa-
nha “Quem são elas?”
faz parte do Programa
Elas no Campo e na
Pesca que tem por obje-
tivo principal promo-
ver a visibilidade, a
valorização do traba-
lho feminino e a auto-
nomia econômica e
financeira das mulhe-
res.

A campanha foi
uma estratégia criada
pela equipe responsá-
vel pelo projeto para
enfrentar essa invisibi-
lidade e debater o te-
ma, mostrando e refor-
çando a importância e
a relevância da atua-
ção feminina no meio
rural e na pesca. Ela
vai mostrar histórias
de vida, relatos e ima-

gens de técnicas da
área, agricultoras e
pescadoras.

“As mulheres são
responsáveis por mais
de 50% da produção
de alimentos do mun-
do, também têm um
papel fundamental no
desenvolvimento da
agricultura familiar e
da permanência das
famílias no campo.
Em 2019, atendemos
1.290 mulheres com
700 ações de assistên-
cia técnica realizada
pelo Incaper e parcei-
ros. Juntos estamos
resgatando a autoesti-
ma dessas mulheres e
mostrando aos capixa-
bas a força e o trabalho

grandioso que cada
uma desempenha no
Estado”, salientou o
secretário de Estado
da Agricultura, Abas-
tecimento, Aquicultu-
ra e Pesca, Paulo Fo-
letto.

"O trabalho realiza-
do pela mulher agri-
cultora ou pescadora
não é visto, e tão pou-
co reconhecido como
um trabalho, às vezes,
é considerado exten-
são dos seus afazeres
domésticos, uma ex-
tensão do seu papel de
mãe/esposa/dona de
casa, provedora dos
cuidados com a famí-
lia, ou como um modo
de ajuda ou comple-

mento ao trabalho do
marido", explicou a
coordenadora do pro-
jeto Elas no Campo e
na Pesca, Patrícia Fer-
raz.

O Censo Agrope-
cuário 2017 revelou
que as mulheres são
consideradas respon-
sáveis por apenas 19%
das propriedades no
Brasil. No Espirito San-
to, esse percentual cai
para 14% das proprie-
dades, sendo que elas
representam 47% da
população rural. "Isso
ocorre, especialmente,
devido ao reconheci-
mento do homem co-
mo “chefe da família”,
tanto pela sociedade

quanto pelas institui-
ções, o que impacta na
condição social da mu-
lher. Esse não reconhe-
cimento do trabalho
feminino torna-o invi-
sível para a economia
formal", ressaltou Pa-
trícia.

O diagnóstico ela-
borado no âmbito do
projeto “Elas no cam-
po e na pesca: Empre-
endedorismo, Lide-
rança e autonomia”,
ouviu mulheres rurais
e da pesca e as profissi-
onais da área do Esta-
do (técnicas agrícolas,
engenheiras agrôno-
mas, economistas do-
mésticos, zootecnistas,
médicas veterinárias,

administradoras, etc.).
“Identificamos que

o problema que mais
as incomoda é o fato
de a sociedade e as ins-
tituições não reconhe-
cerem e muitas vezes
não enxergarem seu
esforço e a importân-
cia do seu trabalho.
Essa condição de des-
valorização impacta
diretamente na autoes-
tima e no desejo das
mesmas de continua-
rem exercendo suas
atividades”, disse Pa-
trícia.

Acompanhe a cam-
panha “Quem são
Elas?” semanalmente,
nas redes sociais da
Seag e Incaper.

Espírito Santo registra mais de 15 mil casos de chikungunya

A chikungunya é
uma doença transmiti-
da pelo mosquito Ae-
des aegypti e atinge
milhares de pessoas
anualmente. De acor-
do com o boletim epi-
demiológico n° 41, di-
vulgado pela Secretaria
da Saúde (Sesa), na
última quinta-feira
(15), o Espírito Santo
registrou, entre os dias
29 de dezembro de
2019 e 10 de outubro
de 2020, 15.278 notifi-
cações, enquanto que
no mesmo período do
ano passado foram
2.351 casos notifica-

dos.
Segundo o chefe do

Núcleo Especial de Vi-
gilância Ambiental,
Roberto Laperriere
Júnior, um dos motivos
para a alta de casos no
ano de 2020 está ligado
a uma população sus-
cetível ao vírus. "Não
tivemos, nos anos ante-
riores, grandes epide-
mias por chikungunya,
com uma população
suscetível, um clima
favorável e com circu-
lação do vírus com mai-
or intensidade", expli-
cou.

Para evitar a prolife-
ração do Aedes aegy-
pti, responsável pela

transmissão da dengue,
zika e chikungunya, é
necessário que todos
estejam empenhados
na eliminação dos pos-
síveis focos do inseto.

Ações simples, co-
mo manter as calhas
sempre limpas; as cai-
xas d’água bem veda-
das; verificar se não
existe água acumulada
nas lajes; escovar as
bordas das vasilhas de
água e comida de ani-
mais, e descartar lixos,
entulhos e pneus nos
locais adequados, de-
vem ser realizadas se-
manalmente para que
o ciclo de reprodução
do vetor seja interrom-

pido.

Sintomas da
chikungunya

A infecção pelo ví-
rus causa diversos sin-
tomas, como febre alta

abrupta e mal-estar.
Nesses casos, as dores
de cabeça, no corpo e,
principalmente, nas
articulações (pulsos,
tornozelos, dedos, joe-
lhos, cotovelos, entre
outros) são intensas e

súbitas, impedindo que
atividades do dia a dia
sejam realizadas. A
vermelhidão surge a
partir do quarto dia e,
diferentemente das de-
mais, pode causar af-
tas.

Sesa

Foto: divulgação
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Seag
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ICMS: Imposto que sustenta serviços públicos
tem crescimento de 15% em setembro no ES

A arrecadação de
ICMS (Imposto Sobre
a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços), o
principal imposto que
sustenta os Estados
brasileiros e permite o
investimento em servi-
ços para a população,
alcançou R$ 1,042 bi-
lhão no último mês de
setembro no Espírito
Santo. De acordo com

dados obtidos pelo Sin-
difiscal-ES (Sindicato
dos Auditores Fiscais
da Receita Estadual e
Auxiliares Fazendári-
os do Espírito Santo)
junto ao Fisco Estadu-
a l , o m o n t a n t e é
15,25% superior ao
mesmo que foi arreca-
dado em setembro de
2019 (período pré-
pandemia) e 2,66%
superior ao arrecada-
do em agosto deste

ano.
Com o resultado, o

ICMS já acumula R$
8,2 bilhões de janeiro a
setembro, já alcançan-
do 76% do que foi pre-
visto para todo o ano
de 2020 pela LOA (Lei
Orçamentária Anual).
Recursos do IPVA
(Imposto Sobre a Pro-
priedade de Veículos
Automotores), por sua
vez, já superaram os
100% da LOA.

Para o Auditor Fis-
cal da Receita Estadu-
al e Diretor do Sindi-
fiscal, Geraldo José
Pinheiro, a arrecada-
ção tributária e não
tributária estadual atin-
giu a sua normalidade
e apresenta perspecti-
va de crescimento até o
final do ano. A receita
de apoio financeiro ao
Estado também foi um
importante adicional
para garantia de equilí-

brio fiscal nas contas
públicas em momento
de crise sanitária.

“Podemos inferir
que o Espírito Santo se
encontra em ambiente
de superávit fiscal, cu-
jos números da arreca-
dação permitiram ex-
cedente de arrecada-
ção tributária em rela-
ção à Lei Orçamentá-
ria de R$ 676 milhões
até setembro/2020. O
acompanhamento ri-

goroso do cumprimen-
tos das obrigações fis-
cais por parte dos con-
tribuintes, julgamento
mais céleres de proces-
sos e o monitoramento
das principais fontes
de arrecadação reali-
zado pelos Auditores
Fiscais e Auxiliares
Fazendários tem sido
fundamental para ob-
tenção deste resulta-
do”, argumenta Pi-
nheiro.

Sindifiscal

Inmet prevê chuva no país até o fim de outubro
O Inmet (Instituto

Nacional de Meteorolo-
gia) prevê chuva no país
até 20 de outubro, prin-

cipalmente no centro-
sul. A notícia é um alí-
vio depois da forte onda
de calor que atingiu boa
parte do país nas últi-
mas semanas.

No Sul do país, os
acumulados de chuva
devem ficar concentra-
dos entre o norte do Rio
Grande do Sul e o Para-
ná. Já no Sudeste e Cen-

tro-Oeste, o Inmet espe-
ra muita chuva no cen-
tro-sul do Mato Grosso
do Sul, sul de Goiás e de
Minas Gerais e em São
Paulo. Nessas áreas os

volumes variam entre 30
e 80 mm. Na região Nor-
te, os maiores acumula-
dos ocorre no oeste do
Amazonas e no Acre.

De 21 a 29 de outu-

bro, a previsão indica
chuva em todas as re-
giões. As temperaturas
devem variar entre 12 e
42 graus, de acordo com
o instituto.

Brasil 61/revistanegociorural
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.
047/2020 – Reedição

DATA DE ABERTURA: 03/11/2020 às 13 h.
OBJETO: Constituição de Ata de Registro
de Preços, para futura e eventual
aquisição de material de construção
destinado a atender a demanda da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
e Transporte nas diversas manutenções a
serem realizadas neste município.
O edital poderá ser retirado no site
www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27
3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 17/10/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2020
DATA DE ABERTURA: 04/11/2020 às 13 h.
OBJETO: Aquisição de equipamento e
material permanente para atender as
necessidades do Cento de Referência da
Assistência Social – CRAS deste
município. O edital poderá ser retirado no
site www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27 3727-
1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 17/10/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2020
DATA DE ABERTURA: 29/10/2020 às 13 h.
OBJETO: Aquisição de bancos de jardins e
lixeiras para serem instalados no Terminal
Rodoviário deste município. 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 17/10/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 das propostas de
preços das licitantes habilitadas na
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 -
PROCESSO Nº 01773/2020. OBJETO:
C o n t r a t a ç ã o d e e m p r e s a ( s )
especializada(s) para execução de obras
de pavimentação de diversas ruas no
Município, conclusão de chafariz no
Distrito de São Jorge da Barra Seca e
construção de gradil em nylofor na Sede
do Município de Vila Valério/ES.
DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS: Terça-feira dia
20 de outubro de 2020, às 12:00 horas.
Maiores Informações, Tel. (027) 3728-
1000.
Vila Valério, 16 de outubro de 2020.

CLEBERSON DEPRÁ
Presidente da CPL - PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO
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Vasco anuncia a contratação
do meia argentino Leonardo Gil

O Vasco anunciou
na quinta-feira (15) a
contratação do meia
argentino Leonardo
Gil. O jogador, que
estava no Al-Ittihad
(Arábia Saudita), che-
ga por empréstimo até
junho de 2021.

Com a chegada de
Gil, o time de São Ja-
nuário passará a contar
com o total de três ar-

gentinos, pois já tinha
no elenco o meia Mar-
tín Benitez e o atacante
Germán Cano.

"Atualmente com
29 anos de idade, Leo-
nardo Roque Albano
Gil iniciou a trajetória
nas divisões de base do
C.A.I e passou por
Olimpo, Estudiantes e
Talleres antes de che-
gar ao clube onde mais
se destacou na Argen-
tina, o Rosário Cen-

tral, por quem se sa-
grou campeão da Co-
pa Argen t ina , em
2018", diz o Vasco em
nota.

O próximo desafio
do Vasco, que na últi-
ma quarta anunciou a
chegada do técnico
Ricardo Sá Pinto, será
pelo Brasileiro. O time
de São Januário en-
frenta o Internacional
amanhã (18) no está-
dio do Beira Rio.

Ministro italiano diz que Cristiano
Ronaldo quebrou protocolo de saúde

EBC Esportes

Cristiano Ronaldo infrin-
giu regras de saúde quan-
do voltou à Itália após ter
testado positivo para o
novo coronavírus (covid-
19) em Portugal, disse o
ministro do Esporte da
Itália na última quinta-
feira (15).
O atacante da Juventus
voou para a Itália em um
jato particular na última
quarta-feira (14) para en-
trar em quarentena em
casa.
Vincenzo Spadafora, mi-
nistro do Esporte da Itália,
foi questionado durante
uma entrevista de rádio se
Ronaldo poderia ter infrin-
gido as regras de saúde ao
fazer esta viagem, e res-
pondeu: "Sim, eu acho
que sim, se não houvesse
uma autorização específi-
ca da autoridade de saú-
de".
Já o presidente da Juven-
tus, Andrea Agnelli, disse,
em entrevista coletiva, que

nenhuma regra foi quebra-
da: "Você deve ligar "para
o Ministério da Saúde e
para o Ministério do Inte-
rior e pedir que expliquem
o que foi violado".
A Juventus informou na
quarta-feira que o jogador
português regressou num
voo médico "autorizado
pelas autoridades sanitári-

as competentes".
Cristiano Ronaldo jogou
uma partida amistosa con-
tra a Espanha e um jogo
da Liga das Nações, contra
a França, antes de testar
positivo e ser forçado a
ficar fora do jogo contra a
Suécia da última quarta-
feira, que terminou com
triunfo português por 3 a 0.

EBC Esportes

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Sífilis: diagnóstico precoce ainda é melhor maneira para tratar

O terceiro sábado de
outubro é destinado ao
Dia Nacional de Com-
bate à Sífilis e Sífilis
Congênita. Com o te-
ma “#TesteTrateCu-
re”, a Secretaria da Saú-
de (Sesa) chama aten-
ção da população para
este sábado (17), com o
objetivo de reduzir o
número de novos casos
da doença, e alerta para
a importância do diag-
nóstico precoce, visan-
do à oferta do trata-
mento em tempo opor-
tuno.

A sífilis é uma infec-
ção bacteriana (Trepo-
nema pallidum) trans-
mitida, principalmente,
por meio de relação
sexual – anal, vaginal
e/ou oral, por meio do
sangue e de mãe para
filho na gestação. A
principal forma de pre-
venção é o uso de pre-
servativos, masculino

ou feminino. O diag-
nóstico é feito por meio
do exame de sangue,
que pode ser o teste rápi-
do e, caso seja positivo,
o tratamento deve ser
realizado imediata-
mente. Tanto o teste
diagnóstico quanto o
tratamento são garanti-
dos pelo Sistema Único
de Saúde (SUS).

Geralmente a Sífilis
não apresenta sintomas
e, caso não tratada cor-
retamente, pode com-
prometer o sistema ner-
voso central, o sistema
cardiovascular, além de
órgãos como olhos, pe-
le e ossos.

De acordo com a
ginecologista Bettina
Moulin Coelho Lima,
referência estadual em
sífilis, a doença é de fá-
cil diagnóstico, mas
continua sendo um de-
safio.

“A sífilis é uma doen-
ça de fácil diagnóstico e
tratamento. A pessoa

precisa saber que está
em risco, caso tenha
relação sexual sem uso
de preservativos, pois
pode estar infectada e
sem sintomas. O desa-
fio é justamente saber a
importância e a neces-
sidade de fazer o teste
para diagnóstico. Te-
mos, em todo o Estado,
testes rápidos não só de
sífilis, mas também de
HIV e hepatites B e C,
que são realizados pe-
las unidades de saúde”,
explicou Bettina Mou-
lin.

Em 2019, o número
de casos novos em adul-
tos aumentou 11,5%,
em relação ao ano ante-
rior, com 5.123 notifi-
cações da sífilis adquiri-
da. Já em 2018, foram
notificados 4.609 casos.

A taxa de incidência
de sífilis adquirida no
Estado, em 2019, foi de
128 casos para cada
100.000 habitantes, o
que coloca o Estado na

quinta posição nacio-
nal. Em relação à sífilis
congênita, o Estado
ocupa a oitava posição.

Uma gestante com
sífilis pode passar a do-
ença para o seu bebê,
resultando em sífilis
congênita, com graves
consequências. A trans-
missão pode ocorrer
durante a gestação ou
no momento do parto,
podendo causar com-
plicações, como nasci-
mento prematuro, bai-
xo peso ao nascer, pneu-
monia, malformações e
até a morte do bebê.

“É fundamental que
as gestantes iniciem o
pré-natal logo no início
da gravidez e realizem
os exames necessários,
bem como levar o par-
ceiro para fazer o ‘pré-
natal do homem’. Se a
mãe for diagnosticada
com sífilis, por meio de
um tratamento adequa-
do do casal, é possível
evitar que o bebê nasça

com a sífilis congênita e
suas graves consequên-
cias”, acrescentou Bet-
tina Moulin.

Sífilis adquirida e sífi-
lis congênita

A sífilis adquirida
pode ser transmitida de
uma pessoa para a ou-
tra durante o sexo
(anal, vaginal ou oral),
sem preservativo ou
por transfusão de san-
gue. Já a transmissão
da sífilis congênita
acontece da mãe infec-
tada para a criança, du-
rante a gestação ou o
parto.

Tratamento

Em relação ao trata-
mento, o paciente é
atendido na Unidade
Básica de Saúde para a
realização do teste de
sífilis. Após a confirma-
ção da doença, é inicia-
do o tratamento por

meio de medicamento
gratuito, que deve ser
feito com todas as do-
ses prescritas.

Dados

Sífilis adquirida

2018: 4.605 casos regis-
trados
2019: 5.123 casos regis-
trados
2020: 1.998 casos regis-
trados (dados prelimi-
nares, de janeiro a agos-
to – o fechamento de
um ano só é efetivado
no ano seguinte)

Sífilis congênita

2018: 599 casos regis-
trados
2019: 468 casos regis-
trados
2020: 240 casos regis-
trados (dados prelimi-
nares, de janeiro a agos-
to – o fechamento de
um ano só é efetivado
no ano seguinte)

Sesa
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