
São Gabriel da Palha, ES - -feira, de de 2020 - Ano XIII - Edição nº - Distribuição GratuitaSexta 20 novembro 2654

Processo seletivo é
aberto em São Gabriel
para contratação de
profissionais em
diversas áreas com
salários de até
R$ 2.155,62

Enfermeira responsável técnica do Hospital
São Gabriel fala sobre a importância do
atendimento humanizado na unidade

Campanha de Natal da Coop-União
incentiva a doação de materiais escolares
e brinquedos para crianças carentes
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Primeiro lote da
CoronaVac com
120 mil doses
chega ao Brasil
O material desembarcou no Aeroporto
Internacional de Guarulhos

Atletas do CT Viva
viajam para Belo
Horizonte para
semana de avaliações

MPES destaca importância
da consciência social contra
a Covid-19 em reunião
com o governador
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Reflexao~

"Eis que desejas que a verdade esteja no
íntimo; faze-me, pois, conhecer a sabedoria
no secreto da minha alma."

Refletindo: O Senhor deseja que a verdade esteja
no nosso íntimo !!! Em outras palavras, isso
significa que é necessário parar de mentir para nós
mesmos. Tem pessoas que enganam a si mesmas, e
estão vivendo uma vida de mentiras. Quando Deus
falar ao seu coração, seja uma pessoa honesta, e
confesse aquilo que está lhe incomodando. A
sabedoria de Deus tomará conta da sua alma, e todo
tipo de perturbação, dúvida, medo, e ansiedade
deixará de existir à medida que a sua intimidade
com o Pai aumenta. Prepare o terreno do seu
coração com sinceridade e honestidade diante de
Deus, e permita que a semente da verdade seja
plantada em você, e a própria palavra do Senhor vai
encher sua vida de fé, amor e esperança.
Oração: Senhor Deus, ocupa meu coração com a
Sua verdade, mostra-me aquilo que eu preciso lhe
confessar, não permita que eu tenha nada em oculto
no meu interior. Quero ter um coração tratado, para
ser uma testemunha fiel do amor do Senhor, e
anunciar as maravilhas que Cristo fez por mim,
para aquelas pessoas que ainda não alcançaram a
salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Governo institucionaliza Pacto Estadual pelo
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
assinou na quarta-feira
(18), o decreto que institu-
cionaliza o Pacto Estadual
pelo Enfrentamento à Vio-
lência contra as Mulheres.
A solenidade virtual marca
a abertura das atividades
da programação da cam-
panha “16 Dias de Ativis-
mo pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres”, da
Secretaria de Direitos Hu-
manos (SEDH).

O Pacto Estadual pelo
Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres é fruto
de um trabalho realizado
pela Câmara Técnica do
Pacto, coordenado pela
SEDH, por meio da Subse-
cretaria de Políticas para as
Mulheres, e desenvolvido
em parceria com Prefeitu-
ras, Secretarias de Estado e
demais órgãos públicos.
Até o momento, 37 muni-
cípios capixabas aderiram
ao Pacto.

“Ter um instrumento
que mobilize a sociedade é
fundamental. Para nós, é
inadmissível que uma mu-
lher sofra violência e perca
sua vida pelo simples fato
de ser mulher. Assim como
é inaceitável termos essa
cultura enraizada em algu-
mas pessoas. Vamos com-
bater isso. Temos que fazer
um trabalho de educação e
também de punição. O
Pacto vai nos dar o cami-
nho, uma diretriz, um tra-
balho organizado, servin-
do de orientação para a
sociedade capixaba. Apro-
veito para parabenizar a
todos os membros que
construíram com muita
dedicação esse importante
documento”, afirmou o

governador Casagrande,
durante o evento transmiti-
do ao vivo pelas redes soci-
ais.

A secretária de Estado
de Direitos Humanos, Na-
ra Borgo, enfatizou a par-
ceria já firmada com os 37
municípios capixabas que
assinaram o Acordo de
Cooperação Técnica do
Pacto. “Nossa expectativa
é de que até o final do go-
verno tenhamos todos os
municípios do nosso Esta-
do comprometidos com
essa causa. Sabemos que
quando garantimos os dire-
itos das mulheres, garanti-
mos também uma socieda-
de mais democrática, mais
justa e igualitária. A insti-
tucionalização do Pacto
demonstra que o Governo
do Estado tem o compro-
metimento no enfrenta-
mento da violência contra
as mulheres”, disse.

A subsecretária de Polí-
ticas para as Mulheres da
SEDH, Juliane Barroso,
fez uma apresentação didá-
tica do documento durante
o evento virtual. “Hoje
nosso dia é histórico para
todas nós, mulheres. A
violência contra a mulher é
um tema urgente e necessá-
rio. Hoje nós temos a possi-
bilidade de institucionali-
zar esse importante instru-
mento que consubstancia a
necessidade da parceria
com municípios e outros
órgãos públicos, de criar-
mos ações articuladas e
efetivas para o enfrenta-
mento da violência contra
as mulheres”, explicou.

A vice-governadora do
Estado, Jaqueline Moraes,
ressaltou a execução demo-
crática da promoção e ela-
boração de políticas públi-
cas para as mulheres no

Espirito Santo. “O Pacto
Estadual pelo Enfrenta-
mento à Violência contra
as Mulheres é resultado do
trabalho já realizado pela
Câmara Técnica. Este pro-
cesso é respeitoso e demo-
crático, já que grande par-
cela da população brasilei-
ra é formada por mulheres
e que, infelizmente, sofrem
com o feminicídio e a vio-
lência. O Espirito Santo
vive este momento de
transformação e de com-
promisso em prevenir, com-
bater e enfrentar todas as
formas de violência contra
as mulheres, a partir de
uma visão integral desse
fenômeno, construindo
uma rede de atendimento
articulada e garantindo os
direitos das mulheres”,
acrescentou.

Além de autoridades, o
evento reuniu ainda repre-
sentantes da Câmara Téc-
nica do Pacto Estadual
pelo Enfrentamento à Vio-
lência contra as Mulheres,
responsável pelo monitora-
mento e acompanhamento
no Estado da execução das
ações do documento. Tam-
bém participaram repre-
sentantes da Associação
dos Municípios do Estado
do Espírito Santo (Amu-
nes) e do Conselho Estadu-
al de Defesa dos Direitos
da Mulher (CEDIMES).

A coordenadora da
Comissão de Acompanha-
mento à Violência do
CEDIMES, Edna Cala-
brez, em sua fala, fez um
resgate histórico da elabo-
ração do Pacto e também
falou da importância de se
debater o tema para conter
os casos de violência.

Sobre o Pacto

Juntamente com o Pla-
no Estadual de Políticas
para as Mulheres, que foi
institucionalizado em agos-
to de 2019, o Pacto Estadu-
al pelo Enfrentamento à
Violência contra as Mulhe-
res é um documento orien-
tador para a elaboração
das políticas públicas vol-
tadas para as mulheres no
Estado do Espírito Santo.

Ele foi elaborado pela pri-
meira vez em 2011 e foi
atualizado com base no
atual cenário de constantes
violações dos direitos das
mulheres.

O objetivo principal é
prevenir, combater e en-
frentar todas as formas de
violência contra as mulhe-
res, a partir de uma visão
integral desse fenômeno,
construindo uma rede de
atendimento articulada e
garantindo os direitos das
mulheres.

Confira a lista de
municípios que

assinaram o Termo de
Cooperação Técnica do

Pacto:

Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Aracruz
Atílio Vivácqua
Baixo Guandu
Boa Esperança
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Castelo
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Ecoporanga
Guaçuí
Ibitirama
Iconha
Irupi
Iúna
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Marilândia
Montanha
Nova Venécia
Pedro Canário
Pinheiros
Presidente Kennedy
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Serra
Sooretama
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória
Ao aderirem, os Municí-
pios se comprometem
conforme o Acordo de
Cooperação Técnica,
com a execução de ações
cooperadas e solidárias,
visando à consolidação
do Pacto Estadual pelo
Enfrentamento à Violên-
cia contra as Mulheres.

Foto: Hélio Filho/Secom

Secom/SEDH
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Pacientes com doenças reumáticas
devem manter tratamentos na pandemia

Pesquisa da Socieda-
de Brasileira de Reuma-
tologia revelou que 32%
dos pacientes com doen-
ça reumática no país não
tiveram contato com es-
pecialistas durante o pe-
ríodo da pandemia, seja
porque não buscaram ou
porque não consegui-
ram. O levantamento foi
realizado em parceria
com a Sociedade Paulis-
ta de Reumatologia e
ouviu, de forma virtual,
1.793 pacientes em ju-
nho de 2020.

O médico Marcelo
Pinheiro, presidente da
Sociedade Paulista de
Reumatologia e coorde-
nador da pesquisa, aler-
tou para a necessidade
de que os pacientes bus-
quem atendimento com
reumatologistas, se hou-
ver necessidade, mesmo
no contexto da pande-
mia, porque é importan-

te que seja feito o diag-
nóstico e que se inicie o
tratamento.

“Não se pode ficar
esperando [para procu-
rar atendimento médi-
co], que a pandemia não
está passando e a doença
reumática continua.
Então, o pior cenário
seria doença reumática
em atividade, ou seja,
não controlada, e a infec-
ção [por covid-19]”, dis-
se o médico. Segundo
ele, com a demora para
procurar tratamento, há
“risco alto de a doença
piorar, entrar em ativida-
de e ser mais difícil de
controlar. Não é para
esperar a pandemia pas-
sar, é para fazer o trata-
mento”.

Alerta

O médico Marcelo
Pinheiro pede que os
pacientes não entrem em
pânico ao relacionar o

tratamento da doença
reumática com a covid-
19. “Eles são grupo de
risco porque têm uma
comorbidade, mas não
tão grave quanto a gente
esperava no início da
pandemia. Hoje, a gente
tem liberado os pacientes
para manterem a medi-
cação e voltar ao traba-
lho”.

Do total de entrevis-
tados, 88% são mulheres.
Considerando o total da
amostra, 3% relataram
que contraíram a covid-
19, sendo o maior grupo
formado por portadores
de ar trite psoriática
(7,46%) e o menor com
lúpus (1,48%).

Atendimento remoto

Apesar das dificulda-
des impostas pela pande-
mia, 68% dos pacientes
tiveram suporte médico,
sendo 30% por telefone,
24% por consulta presen-

cial e 14% pelas redes
sociais. Os dados suge-
rem que a atividade da
doença, em geral, não foi
prejudicada pela pande-
mia: 63% dos pacientes
disseram que os sinto-
mas não se alteraram e
8% que melhoraram. A
piora dos sintomas ocor-
reu para 29% dos entre-
vistados.

O médico Marcelo
Pinheiro avalia que o
atendimento remoto au-
xiliou muito durante a
pandemia. Segundo ele,
houve contato entre mé-
dicos e pacientes, além
dos contatos feitos pelos
pacientes com as socie-
dades de reumatologia,
tanto a brasileira quanto
a paulista.

“Observamos que
boa parte dos pacientes
procurou em mídias soci-
ais porque perdeu o con-
tato com seus médicos,
mas conseguiu auxílio
com o programa de aju-

da de pacientes. E ou-
tros, mesmo com a piora
[dos sintomas], não con-
seguiram contato com o
médico, mas acabaram
tendo ajuda pelas mídias
sociais dos próprios mé-
dicos da sociedade e até
com grupos de apoio”,
disse.

Do total de entrevis-
tados, 17% pararam de
tomar pelo menos um
medicamento, dos quais
35% por conta própria,
37% por orientação médi-
ca e o restante não houve
especificação. Segundo o

estudo, o motivo alegado
para a suspensão por
conta própria está relaci-
onado ao medo e risco de
desfecho desfavorável.

O médico afirmou
que a recomendação é
para que aqueles que já
estejam em tratamento
mantenham a medica-
ção. “É uma recomenda-
ção super importante,
porque os pacientes, co-
mo não conseguiam fa-
lar com os médicos, aban-
donaram os tratamentos.
O que aconteceu? A do-
ença piorou.”

Vacina da AstraZeneca é promissora
em idosos, revela estudo

A potencial vacina
contra a covid-19 desen-
volvida pela farmacêuti-
ca AstraZeneca, em par-
ceria com a Universidade
de Oxford, produziu uma
forte resposta imune em
adultos mais velhos, indi-
cam dados publicados na
quinta-feira (19), com os
pesquisadores afirmando
que esperam divulgar os
resultados dos testes com
a vacina em estágio avan-
çado até o Natal.

Os dados, parcial-
mente divulgados no mês
passado, mas publicados
hoje na íntegra na revista
médica The Lancet, suge-
rem que pessoas com ma-
is de 70 anos, que têm
maior risco de ficarem
graves ou morrerem da
covid-19, podem criar
uma imunidade robusta.

"As respostas robus-

tas de anticorpos e células
T vistas em pessoas mais
velhas em nosso estudo
são encorajadoras", disse
Maheshi Ramasamy,
c o n s u l t o r e c o -
investigador do Grupo de
Vacina de Oxford.

"Esperamos que isso
signifique que nossa vaci-
na vá ajudar a proteger
algumas das pessoas mais
vulneráveis em nossa soci-
edade, mas mais pesquisa
é necessária antes que
possamos ter certeza",
acrescentou.

Os testes em estágio
avançado, ou de fase 3,
estão em andamento para
tentar confirmar essas
descobertas, disseram os
pesquisadores, e para
testar se a vacina protege
da infecção pelo vírus
Sars-CoV-2 em uma am-
pla gama de pessoas, in-
cluindo com problemas
de saúde subjacentes.

Resultados saem até o
fim do ano

Os resultados desses
testes devem definitiva-
mente ser conhecidos até
o Natal, disse o diretor do
Grupo de Vacinas de
Oxford, Andrew Pollard,
acrescentando que ainda
é muito cedo para saber
se a vacina funciona na
prevenção da covid-19.

"Ainda não chegamos
a esse ponto. Obviamente
não vamos apressar isso",
disse ele à Rádio BBC, do
Reino Unido. "Estamos
nos aproximando, e defi-
nitivamente será antes do
Natal, baseado no pro-
gresso que temos."

A candidata a vacina
Oxford/AstraZeneca
está sendo testada no Bra-
sil em estudo liderado
pelo Universidade Fede-
ral de São Paulo (Uni-

fesp). O Ministério da
Saúde fez acordo com a
farmacêutica para adqui-
rir doses da vacina e para
a produção dela no Brasil
pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz).

Esforços globais

A candidata a vacina,
chamada de AZD1222
ou ChAdOx1 nCoV-19,
já esteve entre as líderes
nos esforços globais para
desenvolver um imuni-
zante que proteja contra o
novo coronavírus.

Mas as farmacêuticas
Pfizer, BioNTech e Mo-
derna tomaram a frente
nos últimos dez dias, di-
vulgando dados de testes
em estágio avançado que
mostraram eficácia supe-
rior a 90% de suas candi-
datas.

Ao contrário das vaci-
nas Pfizer/BioNTech e

Moderna, que usam uma
nova tecnologia chamada
R N A m e n s a g e i r o
(mRNA), a candidata da
AstraZeneca usa a tecno-
logia de vetor viral, feita
de uma versão enfraque-
cida de um vírus comum
de gripe encontrado em
chimpanzés.

Os testes em fase 2
publicados na The Lan-
cet envolveram 560 vo-
luntários saudáveis, com
160 deles com idades en-

tre 18 e 55 anos, 160 de
entre 56 e 69 anos e 240
com mais de 70 anos.

Os voluntários rece-
beram duas doses da vaci-
na ou de um placebo e
nenhum efeito colateral
grave relacionado à vaci-
na foi relatado, disseram
os pesquisadores. A
AstraZeneca assinou vári-
os acordos para forneci-
mento da vacina com
empresas e governos ao
redor do mundo.

EBC Internacional

Candidata a vacina Oxford/AstraZeneca é testada no Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Foto: divulgação

EBC Saúde

O médico Marcelo Pinheiro pede que os
pacientes não entrem em pânico ao relacionar o
tratamento da doença reumática com a covid-19

Os voluntários receberam duas doses da vacina ou de
um placebo e nenhum efeito colateral grave relacionado
à vacina foi relatado, disseram os pesquisadores
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Primeiro lote da CoronaVac com
120 mil doses chega ao Brasil

As 120 mil primei-
ras doses da Corona-
Vac, vacina contra a
covid-19, desenvolvida
pelo laboratório Sino-
vac, em parceria com o
Instituto Butantan,
chegaram na manhã
de ontem (19) a São
Paulo. O material foi
importado da China
pelo governo de São
Paulo e desembarcou
no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos.

A CoronaVac é
uma das quatro vaci-
nas contra o novo coro-
navírus (Sars-CoV-2)
que estão sendo testa-
das no Brasil. O gover-

no de São Paulo fir-
mou acordo para a
compra de 46 milhões
de doses e para a trans-
ferência de tecnologia
para o Instituto Butan-
tan. Entretanto, a
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária

(Anvisa) ainda não au-
torizou a utilização da
vacina, que está na ter-
ceira fase de testes,
quando é aplicada em
humanos. Até o mo-
mento a vacina mos-
trou segurança e eficá-
cia, segundo os estu-

dos.
O governador João

Doria, o diretor do
Instituto Butantan,
Dimas Covas, e o se-
cretário Estadual de
Saúde, Jean Gorin-
chtey, acompanharam
a chegada do lote.

Agência Brasil

O material desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Inep disponibiliza materiais de apoio para o Enem

A dois meses do
Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
2020, participantes po-
dem acessar diversos
conteúdos para se pre-
pararem para esta edi-
ção do exame. Respon-
sável pela aplicação do
Enem, o Instituto Naci-
onal de Estudos e Pes-
quisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep)
disponibiliza uma série
de materiais que ser-
vem de suporte aos estu-
dos de quem vai reali-
zar as provas.

O Exame está mar-
cado para os dias 17 e
24 de janeiro de 2021
(versão impressa) e 31
de janeiro e 7 de fevere-
iro de 2021 (versão digi-
t a l ) . A o t o d o ,
5.783.357 inscrições
foram confirmadas pa-
ra o Enem 2020. Desse
total, 5.687.271 corres-
pondem a inscritos na
versão impressa do exa-
me, enquanto 96.086
pessoas optaram por
fazer a versão digital.

No portal do Insti-
tuto, é possível ter aces-
so às provas e aos gaba-

ritos das edições anteri-
ores, além da Matriz de
Referência do Enem,
que determina o que
será avaliado em cada
área do conhecimento.
Além disso, o Inep dis-
ponibiliza a Cartilha
do Participante, com
orientações a respeito
da redação do Exame.
O material conta com
dicas sobre estrutura
do texto, explicações
sobre a correção, crité-
rios usados na distribu-
ição dos pontos e exem-
plos de redações nota
1000. Os participantes
também podem confe-
rir o manual de corre-
ção — uma novidade
para o Enem 2020. Pe-
la primeira vez, o Inep
disponibilizou as apos-
tilas de capacitação dos
corretores de redação,
elaboradas para a edi-
ção anterior.

Acessibilidade

Por meio da Plata-
forma Videoprova em
Libras, ainda é possível
acessar todas as ques-
tões das provas passa-
das em Língua Brasilei-
ra de Sinais. A Cartilha

do Participante, com
orientações sobre a re-
dação, também possui
uma versão direciona-
da à comunidade surda
que tem Libras como
primeira língua. Os
participantes podem
acessar o material pelo
canal do Inep no You-
Tube. Ao todo, 52.598
pessoas solicitaram,
em geral, algum tipo de
atendimento especiali-
zado para o Enem
2020. Desse total ,
1.353 declararam ser
surdos e 2.487 informa-
ram possuir deficiência
auditiva.

Canais de
informação

Entre os canais de
informação sobre o
Exame, encontra-se o
aplicativo do Enem,
que reúne dados da ins-
crição, cronograma e
alertas, além de permi-
tir que o participante
confira o local de prova
e, após o exame, tenha
acesso ao gabarito e ao
resultado. No aplicati-
vo, o participante pode
realizar um simulado.
Já no site do Enem, é

possível verificar cro-
nograma, dicas para
antes, durante e depois
da prova, além de ter
acesso a um espaço
com as perguntas fre-
quentes sobre o Exa-
me. O participante tam-
bém pode acessar di-
versas informações des-
de o momento da ins-
crição até a divulgação
dos resultados. A pági-
na do Enem, no portal
do Inep, reúne toda a
legislação do exame,
além de outros docu-
mentos.

Enem

Realizado anual-
mente pelo Inep desde
1998, o Enem avalia o
desempenho escolar ao
final da Educação Bási-
ca. A estrutura do Exa-
me conta com uma re-
dação e 45 questões em
cada prova das quatro
áreas de conhecimen-
to: Linguagens, Códi-
gos e suas Tecnologias;
Ciências Humanas e
suas Tecnologias; Ciên-
cias da Natureza e suas
Tecnologias; e Mate-
mática e suas Tecnolo-
gias.

Sedu

Alerta é feito no Dia
Nacional de Combate ao
Mosquito Aedes Aegypti

Ontem (19) foi celebra-
do o Dia Nacional de Com-
bate ao Mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungun-
ya, doenças que podem
gerar outras enfermidades,
como microcefalia e Guil-
lain-Barré. A data serve de
alerta para a população
sobre a importância de
eliminar os criadouros
deste inseto. No verão,
com as chuvas, há alta na
proliferação do mosquito,
que se reproduz em água
limpa e parada.

É importante fazer
uma limpeza e verificar
regularmente pontos que
podem acumular água.
Entre as medidas que po-
dem ser adotadas estão
esvaziar garrafas e mantê-
las com a boca virada para
baixo, limpar calhas, colo-
car areia nos pratos de vasi-
nhos das plantas, tampar
tonéis, lixeiras e caixas-
d'água e colocar objetos,
como pneus e lonas, abri-
gados da chuva.

Os sintomas das doen-
ças transmitidas pelo mos-
quito Aedes aegypti po-
dem ser confundidos com
doenças mais comuns,
como gripes e resfriados.
Por isso, é importante estar
em alerta e, em caso de
sintomas, procurar um
serviço de saúde para diag-
nóstico e tratamento ade-
quados.

De acordo com o últi-
mo boletim epidemiológi-
co do Ministério da Saúde,
de janeiro até setembro
deste ano, foram notifica-
dos 928.282 casos prová-
veis (taxa de incidência de
441,7 casos por 100 mil
habitantes) de dengue no
Brasil. Sobre os dados de
c h i k u n g u n ya , f o r a m
69.702 casos prováveis
(taxa de incidência de 33,2
casos por 100 mil habitan-
tes) e, em relação aos da-

dos de zika, foram notifi-
cados 6.220 casos prováve-
is (taxa de incidência 3,0
casos por 100 mil habitan-
tes) no país.

Sintomas

A infecção por dengue
pode ser assintomática,
leve ou causar doença gra-
ve, levando à morte. Nor-
malmente, a primeira ma-
nifestação da dengue é a
febre alta (39° a 40°C), de
início abrupto, que geral-
mente dura de dois a sete
dias, acompanhada de dor
de cabeça, dores no corpo
e articulações, prostração,
fraqueza, dor atrás dos
olhos, erupção e coceira na
pele. Perda de peso, náuse-
as e vômitos são comuns.

No caso da zika, cerca
de 80% das pessoas infec-
tadas pelo vírus não desen-
volvem manifestações clí-
nicas. Os principais sinto-
mas são dor de cabeça,
febre baixa, dores leves nas
articulações, manchas
vermelhas na pele, coceira
e vermelhidão nos olhos.
No geral, a evolução da
doença é benigna e os sin-
tomas desaparecem espon-
taneamente após três a sete
dias. A infecção pelo vírus
zika em gestantes, no en-
tanto, pode levar à micro-
cefalia, uma malformação
congênita, em que o cére-
bro do bebê não se desen-
volve de maneira adequa-
da.

Já os principais sinto-
mas da chikungunya são
febre alta de início rápido,
dores intensas nas articula-
ções dos pés e mãos, além
de dedos, tornozelos e pul-
sos. Pode ocorrer ainda
dor de cabeça, dores nos
músculos e manchas ver-
melhas na pele. Os sinto-
mas iniciam entre dois e 12
dias após a picada do mos-
quito e cerca de 30% dos
casos não apresentam sin-
tomas.

Mosquito é responsável por transmissão
de dengue, zika e chikungunya

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Pneus podem acumular água parada,
que é onde oAedes aegypti se reproduz

EBC Saúde

A CoronaVac é uma das quatro vacinas contra o novo
coronavírus (Sars-CoV-2) que estão sendo testadas no Brasil
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Educação: Pancas ganhará
primeira creche municipal

Acompanhado do
vereador Pêra e da Se-
cretária de Educação
de Pancas, Ângela Mar-
chesini, o prefeito Dr.
Sidiclei, que foi reelei-
to pela população pan-
quense no domingo
(15), realizou em seu
gabinete, a assinatura
do processo de licita-
ção para a construção
da primeira creche mu-
nicipal de Pancas.

De acordo com o
prefeito, o investimen-
to para a construção da
creche será de mais de

R$ 2 milhões de reais,
recurso este, destinado
ao município pela sena-
dora Rose de Freitas.

“Uma grande con-
quista para todos nós
panquenses, uma cre-
che que terá capacida-
de para 180 crianças de
0 a 5 anos no período
integral. Será um local
seguro onde os pais
poderão deixar seus
filhos enquanto traba-
lham. Estou muito fe-
liz”, relatou Sidiclei.

Calçamento rural

Na oportunidade,

Sidiclei também assi-
nou a ordem de serviço
para as obras de calça-
mento rural no Córre-
go São Pedro e Córre-

go São José.
“Demos a ordem de

serviço do calçamento
rural do córrego são
Pedro, com cerca de

400 metros e mais 100
metros de calçamento
na entrada do córrego
São José. Agradeço a
nossa deputada Esta-

dual Raquel Lessa por
ter destinado esse cal-
çamento rural para
nosso município”, dis-
se o prefeito.

UP Jeans em
São Gabriel da
Palha abre vaga
para o cargo
de Vendedora

A loja UP Jeans em
São Gabriel da Palha,
está com uma oportu-
nidade de emprego pa-
ra o cargo de Vendedo-
ra.

Os requisitos para
preencher a vaga é ter
experiência em vendas
e possuir CNH.

As interessadas de-
vem deixar seu currí-
culo com foto na recep-
ção da loja.

Editora Hoje

Bar do Beto em
São Gabriel abre
vagas de emprego

O Bar do Beto, loca-
lizado em São Gabriel
da Palha, está com du-
as oportunidades de
emprego: Auxiliar de
Serviços Gerais e Cozi-
nheira.

Os interessados em
preencher a vaga de-
vem entrar em contato
com os responsáveis
p e l o n ú m e r o ( 2 7 )
99826-2600 ou (27)
99977-1500.

Editora Hoje

MPES destaca importância da consciência social
contra a Covid-19 em reunião com o governador

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES), por
meio da procuradora-
geral de Justiça, Lucia-
na Andrade, partici-
pou na quarta-feira
(18/11) de uma reu-
nião virtual com o go-
vernador Renato Casa-
grande e equipe para
discutir o impacto do
aumento de casos de
Covid-19 no Estado. O
governador ressaltou a
preocupação com um
possível aumento do
número de óbitos e de

ocupações de leitos de
UTI na rede pública de
saúde, que permanece
abaixo de 50%. Casa-
grande lembrou que,
até o momento, o Espí-
rito Santo tem condu-
zido bem as ações de
enfrentamento da pan-
demia.

A procuradora -
geral de Justiça ressal-
tou que o Ministério
Público reconhece a
transparência e a ges-
tão responsável do Po-
der Executivo, sempre
muito dialógico. “Pre-
cisamos reconhecer
que o Estado do Espíri-

to Santo tem se esfor-
çado muito para con-
trolar a pandemia, so-
bretudo com a imple-
mentação de leitos e de
outras medidas para
aumentar a retaguarda
de saúde pública. Mas
reconhecemos tam-
bém a importância de
que toda a sociedade
civil se autodetermine
na corresponsabilida-
de em relação à obser-
vância das regras sani-
tárias, como foi dito
aqui pelo Coronel Cer-
queira. Não temos a
onipresença para estar
com todos os cidadãos

capixabas dizendo:
‘coloque a máscara,
passe álcool em gel’.
Então, é preciso que
cada um de nós tenha
essa responsabilidade
pessoal, sem embargo
das providências que o
Estado deve tomar e,
inclusive, o Ministério
Público”, destacou.

Luciana Andrade
disse a inda que o
MPES continuará tra-
balhando na fiscaliza-
ção e no fomento da
política pública de con-
trole e combate à pan-
demia. E reforçou a
importância de todos

os cidadãos seguirem
os protocolos sanitári-
os e as normas de segu-
rança para evitar a con-
taminação pelo novo
coronavírus.

“Precisamos de ati-
tude responsável. Hoje
não pretendemos pro-
curar culpados, mas,
sim, conscientizar a
população de que ain-
da não temos vacina.
Ainda que tenhamos
leitos de UTI hoje, isso
não é certeza de que as
pessoas sairão deles
com vida após contraí-
rem a Covid-19.”

A promotora de Jus-
tiça Inês Thomé Poldi
Taddei, coordenadora
do Gabinete de Acom-
panhamento da Pande-
mia do Novo Corona-
vírus (GAP-Covid-19)
do MPES e dirigente
do Centro de Apoio
Operacional de Imple-
mentação das Políticas
de Saúde (Caops), tam-
bém participou do en-
contro, que reuniu dife-
rentes lideranças políti-
cas e representantes de
segmentos da socieda-
de capixaba.

MPES

Editora Hoje

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Procuradora-geral de Justiça, LucianaAndrade e o governador Renato Casagrande
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Enfermeira responsável técnica do Hospital
São Gabriel fala sobre a importância do
atendimento humanizado na unidade

Os profissionais da
área de saúde atuam
diretamente com o cui-
dado e tratamento da
vida de pessoas. Por
isso, é extremamente
importante atender os
pacientes de forma hu-
manizada e satisfatória.
É necessário que o paci-
ente tenha confiança na
equipe de colaborado-
res em todos os proces-
sos, desde a recepção,
marcação de consultas,
atendimento clínico,
emergências e interna-
mentos, por exemplo.

Alessandra Pimen-
tel Claus, enfermeira
responsável técnica do

Hospital São Gabriel,
destaca que é de suma
importância manter um
atendimento humani-
zado para a população.

“Atendimento hu-
manizado pode ser defi-
nido como uma habili-
dade que o profissional
pode ter em saber ouvir,
aconselhar e respeitar
as opiniões dos pacien-
tes, afim de que eles te-
nham um atendimento
diferenciado e com a
maior dignidade possí-
vel, isso torna as tratati-
vas mais assertivas com
relação ao atendimen-
to completo e integral
ao paciente”, afirma
Alessandra Pimentel
Claus, que atual no hos-

pital localizado em São
Gabriel da Palha.

“Atualmente a apli-
cabilidade deste pro-
cesso de humanização
no Hospital São Gabri-
el, se dá através do aco-
lhimento ao paciente
desde sua classificação
de risco, atendimento
pela recepção, equipe
médica e da enferma-
gem. Além disso o Hos-
pital possui em seu qua-
dro de colaboradores o
profissional da psicolo-
gia e da assistência soci-
al que fazem em con-
junto atuações contínu-
as durante todo proces-
so de cuidado dos paci-
entes”, completou.

Vantagens e
importância do

atendimento
humanizado

“Como profissional
atuante na área da saú-
de, acredito que a partir
do atendimento huma-
nizado, os pacientes
obtêm melhores resul-
tados em seus trata-
mentos. A humaniza-
ção é uma necessidade
que deve estar presente
nas instituições de saú-
de, pois impacta direta-
mente no tratamento e
recuperação do pacien-
te. Pois saúde não se
trata apenas da ausên-
cia de doenças, mas um
bem estar que vai além

de manifestações clíni-
cas evidentes”, explica
Alessandra.

“As vantagens do
atendimento humani-
zado incluem assistên-
cia integral, abrangen-

do a saúde como um
todo para o bem estar
do paciente, dignidade,
respeito e assistência
integral às demandas
do usuário”, afirmou a
profissional.

Foto: divulgação

"Atualmente a aplicabilidade deste processo de humanização no
Hospital São Gabriel, se dá através do acolhimento ao paciente
desde sua classificação de risco, atendimento pela recepção,
equipe médica e da enfermagem", disseAlessandra

Editora

CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 035 0004132 03

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

Faço saber que pretendem casar-se:

[TIAGO POTRATZ e ISABELADE SOUZA]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 29 de abril de 1995, estado

civil solteiro, profissão LAVRADOR, residente na Córrego Sete Quedas, Zona

Rural em Vila Valério-ES, filho de OZANIO POTRATZ e LOURDES APARECIDA

CROSCOB POTRATZ.

Nome a adotar após o casamento: TIAGO POTRATZ.

Ela, natural de Colatina-ES, nascida em 18 de dezembro de 1998, estado civil

solteira, profissão lavradora, residente na Corrego Sete Quedas, Zona Rural em

Vila Valério-ES, filha de e CLAUDIADE SOUZA.

Nome a adotar após o casamento: ISABELADE SOUZA.

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, 19/11/2020

__________________________________________

Fabricia Sodré de Souza- Escrevente

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 036 0004133 01

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

Faço saber que pretendem casar-se:

[THIAGO MOKELeALICE SANTOS DE OLIVEIRA]

Ele, natural de Linhares-ES, nascido em 23 de outubro de 1996, estado civil

solteiro, profissão lavrador, residente na Córrego Encantando, Zona Rural em

Vila Valério-ES, filho de JOÃO ALCIDES MOKEL e MARIA APARECIDA DE

SOUZARAMOS.

Nome a adotar após o casamento: THIAGO MOKEL.

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 07 de novembro de 2004,

estado civil solteiro, profissão lavradora, residente na Córrego Bom Jardim, Zona

Rural em Vila Valério-ES, filho de JOSÉ ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA e

MARLENE MENDES SANTOS DE OLIVEIRA.

Nome a adotar após o casamento:ALICE SANTOS DE OLIVEIRAMOKEL.

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, 19/11/2020

FABRICIA SODRE DE SOUZA, ESCREVENTE AUTORIZADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº.
069/2020 ERRATA

OBJETO: Constituição de Ata de Registro
de Preços, para futura e eventual
aquisição de kits, reagentes, soluções,
materiais de coleta e armazenamento e
outros para uso no Laboratório Público
Municipal, em atendimento da Secretaria
Municipal de Saúde, deste município.
NO ANEXO III – MODELO ORIENTATIVO
DE PROPOSTA, NA UNIDADE DE MEDIDA
DO ITEM 07 ONDE-SE LÊ QUILO (KG),
LEIA-SE PACOTE (PCT).
Mantêm-se incólumes a data e o horário
de abertura, bem como os demais
anexos.
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 20/11/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXTRAVIO DO BLOCO DE NOTAS FISCAIS.

SANDRA LÚCIA GUEDES STOCCO
CPF: 862.430.397-49
PROPRIEDADE: SÍTIO CÓRREGO FRIO
CÓRREGO NOVO BRASIL
GOVERNADOR LINDENBERG-ES
NIRF – 7.032.242-2
INSCRIÇÃO ESTADUAL – 110.673.94-8
EXTRAVIO DO BLOCO DE NOTAS DE
PRODUTOR RURAL DE NUMERAÇÃO 000051 A
000075

Compre, venda e troque!Compre, venda e troque!

NO

ABANDONO DE EMPREGO

JAN E CAU ROUPAS LTDA, firma estabeleci-
da na Rua João Mendes, nº 30 – Bairro Apareci-
da, São Gabriel da Palha – ES, inscrita no CNPJ
sob o n° 04.704.666/0001-81, solicita que seu
funcionário MATEUS IZIDORO DE JESUS,
portador da CTPS 7199932/50 – ES retorne ao
trabalho no prazo de 48 HORAS, pois vem
continuamente se ausentando do trabalho,
causando problemas e transtornos, sob pena de
se caracterizar o abandono de emprego, moti-
vando a rescisão de contrato de trabalho por
justa causa (Art. 482 Letra “I” da CLT e Enunci-
ado do TST n.º 32,62 e 763).

Compre, venda
e troque!

Compre, venda
e troque!

NO
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Processo seletivo é aberto em São Gabriel
para contratação de profissionais em
diversas áreas com salários de até R$ 2.155,62

A Prefeitura Munici-
pal de São Gabriel da
Palha, tornou público o
Edital nº. 002/2020 que
dispões sobre a abertura
de um Processo Seletivo,
que tem como objetivo a
seleção de candidatos
para vagas disponíveis na
função pública.

Dentre as vagas ofer-
tadas, os cargos são os
de: Assistente Social do
Programa Bolsa Família

(1); Assistente Social do
Programa Incluir (1);
Auxiliar de Cuidador
Social (CR); Cuidador
Social (CR); Educador
Físico (1); Entrevistador
Social (1); Instrutor de
Informática (1); Motoris-
ta;(CR), Motorista do
Programa Incluir (1);
Oficineiro de Artes (1);
Oficineiro de Música (1);
Orientador Social (2);
Psicólogo do Programa
Incluir (1).

Os profissionais admi-

tidos contarão com salá-
rios mensais que podem
variar de R$ 986,72 a R$
2.155,62, para desempe-
nharem atividades em
carga horária de 20 a 40
horas semanais.

Para participar

Os interessados pode-
rão se inscrever, gratuita-
mente e exclusivamente,
via internet, no endereço
eletrônico www.omni-
c o n c u r s o s p u b l i c o s.-

com.br até o dia 07 de
dezembro de 2020.

Seleção

O processo de seleção
dos candidatos compre-
enderá a aplicação de
prova escrita objetiva, de
caráter eliminatório e
classificatório e a Prova
de Títulos classificatória.
Dito isto, o conteúdo
programático será com-
posto por questões de
língua portuguesa, mate-

mática, informática e
conhecimentos específi-
cos de cada área. As pro-
vas serão realizadas na

cidade de São Gabriel da
Palha, por definição con-
junta da Prefeitura Muni-
cipal.

Campanha de Natal da Coop-União incentiva a doação de
materiais escolares e brinquedos para crianças carentes

Brinquedos e mate-

rial escolar, esses são
itens que podem ser
doados para o projeto

de Natal da Coop-
União, que promove
uma campanha de arre-

cadação em São Gabri-
el da Palha. Tanto itens
novos como usados
podem ser doados, mas
é importante que este-
jam em bom estado de
conservação.

Os interessados em
doar têm até o dia 11 de
dezembro para contri-
buir e as doações po-
dem ser entregues na
Escola COOPESG,
localizada na Rua Má-
rio Frederico Zanotelli,
Nº 86, Bairro: Jovelino

Souza Valentim.
“Esse projeto já vi-

rou tradição em nossa
cooperativa, todos os
anos, no final do ano
recolhemos materiais
escolares e brinquedos
em bom estado de uso e
doamos para as crian-
ças carentes. Nós já fize-
mos doações para a es-
cola do bairro Boa Vis-
ta e no bairro Asa Bran-
ca. É tudo muito gratifi-
cante”, conta Melina
Maciel de Assis, coor-

denadora da ação.
“A nossa Campa-

nha de arrecadação de
brinquedos e materiais
escolares faz uma gran-
de diferença no Natal
de muitas crianças. Do-
ando brinquedos e ma-
teriais escolares em
bom estado de conser-
vação você concorre a
uma cesta de chocola-
tes. A cada 2 itens doa-
dos, você recebe um
bilhete do sorteio”, con-
ta Melina.

Atletas do CT Viva viajam para Belo Horizonte para semana de avaliações

A próxima semana
será muito importante
e decisiva para os atle-
tas do CT Viva de São
Gabriel da Palha. Na
busca do sonho em ser
um jogador profissio-
nal e atuar em um gran-
de clube de futebol, as
categorias de base sub-
12 e sub-17 embarcam
em uma viagem com
destino ao estado de
Minas Gerais na cida-
de de Contagem, para
uma semana intensa de
avaliações.

São 22 atletas do

CT Viva, aos quais fo-
ram selecionados pelo
treinador Leandro Cus-
tódio: Riquelme Cor-
rea de Lima; João Gui-
lherme da Silva Santa-
na; Miguel Bernardina
Seidel Vignati; João
Vitor Martins; Kaik
Buss; Mateus Benevi-
des; Emanuel Boarato
Rodrigues; Estevão
B o n n a B o s c h e t t i
A n d r a d e ; F í l l i p
Állephy Alves Pereira;
André Sarnaglia Pele-
grini; Pedro Henrique
de Souza; Arthur Ribe-
iro dos Santos; Nilsin
Ebert; Kleber Mercês

de Souza; Lucas Ga-
briel Lima Gonçalves;
Ádrian Nascimento da
Silva; Arthur Lorenzo-
ni Drago; Marcelo Hen-
rique Zerbone; Luís
Henrique Assis Nunes;
Márcio José Mariano
Souza; Maurício Bar-
tels e Jhon Gregório.

“Os 22 atletas sele-
cionados ficarão na
pousada em Contagem
e passarão uma sema-
na em avaliação dentro
do CT do AEC/AS,
que é a Academy Euro-
pa Contagem, um clu-
be formador de atletas
para grandes clubes

brasileiros e internaci-
onais. Dentro da avali-
ação os atletas também
estarão jogando contra
o cruzeiro Esporte Clu-
be na Toca da Raposa l,
contra o time do Sport
Contagem-MG e serão

observados por outros
observadores técnicos
de grandes clubes e
grandes empresários
nacionais e internacio-
nais. É o quarto ano
consecutivo em que
realizamos esta viagem

e graças a Deus, temos
hoje mais de 10 atletas
em clubes brasileiros e
muitos atletas jogando
em campeonatos naci-
onais e internaciona-
is”, afirmou Leandro
Custódio.

Foto: divulgação

Kits de materiais escolares entregues as crianças
em uma das edições da campanha de Natal.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Editora Hoje

Editora Hoje

Editora Hoje

Na busca do sonho em ser um jogador profissional, as categorias de base
sub-12 e sub-17 embarcam em uma viagem com destino ao estado de Minas
Gerais na cidade de Contagem, para uma semana intensa de avaliações

O processo de seleção dos candidatos compreenderá a
aplicação de prova escrita objetiva, de caráter eliminató-
rio e classificatório e a Prova de Títulos classificatória
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