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Reflexao~

"Responder antes de ouvir é estupidez e
vergonha."

Refletindo: Salomão conhecia os efeitos
devastadores de palavras inapropriadas. As
palavras podem produzir vida ou morte ao
nosso redor. Ninguém nesta terra compreendia
melhor o poder das palavras do que Salomão.
Todos aqueles que encontravam com Salomão
ouviam palavras de consolo, de incentivo e de
estimulo. Era exatamente por isso que as
pessoas vinham de todos os lugares para falar
com ele. E ele nos ensina que não devemos
responder antes de ouvir, sem conhecer todos
os detalhes da situação.

Oração: Pai querido, ajuda-me a refrear a
lingua, ensina-me usar a boca com sabedoria.
Quero que as minhas palavras sejam edifican-
tes na vida das pessoas ao meu redor. Perdoa
pelas vezes que falei aquilo que não deveria. Eu
oro em nome de Jesus. Amém.
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TSE suspende consequências para
quem não votou nas eleições de 2020
Medida é adotada devido ao agravamento da covid-19 no país

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleito-
ral (TSE), Luís Rober-
to Barroso, assinou na
quinta-feira (21) uma
resolução suspenden-
do as consequências
legais para quem não
votou nas eleições mu-
nicipais de 2020 e não
justificou ou pagou a
multa.

Entre suas justifica-
tivas, a medida consi-
dera “que a persistên-
cia e o agravamento da
pandemia da Covid-19
no país impõem aos
eleitores que não com-
pareceram à votação
nas Eleições 2020, so-
bretudo àqueles em
situação de maior vul-
nerabilidade, obstácu-
los para realizarem a
justificativa eleitoral”.

O texto da resolu-
ção sobre o assunto
considera ainda a “difi-
culdade de obtenção
de documentação com-
probatória do impedi-
mento para votar no
caso de ausência às ur-
nas por sintomas da
covid-19”.

A norma não esti-
pula prazo para a sus-
pensão das sanções
para quem não votou e
não justificou ou pa-
gou multa. A medida
ficará vigente ao me-

nos até que o plenário
do TSE vote se aprova
ou não a resolução assi-
nada por Barroso. Isso
não deve acontecer
antes de fevereiro, devi-
do ao recesso forense.

A resolução destaca
que não se trata de uma
anistia para quem não
votou, pois tal provi-
dência somente pode-
ria ser tomada pelo
Congresso Nacional,
frisa o texto da norma.

O prazo para justifi-
car ausência no primei-
ro turno encerrou-se
em 14 de janeiro. O
limite para justificar a
falta no segundo turno
é 28 de janeiro. Ambas
as datas marcam os 60
dias após as votações,
que ocorreram em 15 e
29 de novembro.

Pela Constituição,
o voto é obrigatório
para todos os alfabeti-
zados entre 18 e 70
anos. Em decorrência
disso, o artigo 7º do
Código Eleitoral prevê
uma série de restrições
para quem não justifi-
car a ausência na vota-
ção ou pagar a multa.
Enquanto não regula-
rizar a situação, o elei-
tor não pode:

– inscrever-se em
concurso ou prova pa-
ra cargo ou função pú-
blica, investir-se ou
empossar-se neles;

– receber vencimen-
tos, remuneração, salá-
rio ou proventos de fun-
ção ou emprego públi-
co, autárquico ou para-
estatal, bem como fun-
dações governamenta-
is, empresas, institutos
e sociedades de qual-
quer natureza, manti-
das ou subvencionadas
pelo governo ou que
exerçam serviço públi-
co delegado, corres-
pondentes ao segundo
mês subsequente ao da
eleição;

– participar de con-
corrência pública ou
a d m i n i s t r a t iva d a
União, dos estados,
dos territórios, do Dis-
trito Federal ou dos
municípios, ou das res-
pectivas autarquias;

– obter emprésti-

mos nas autarquias,
sociedades de econo-
mia mista, caixas eco-
nômicas federais ou
estaduais, nos institu-
tos e caixas de previ-
dência social, bem co-
mo em qualquer esta-
belecimento de crédito
mantido pelo governo,
ou de cuja administra-
ção este participe, e
com essas entidades
celebrar contratos;

– obter passaporte
ou carteira de identida-
de;

– renovar matrícula
em estabelecimento de
ensino oficial ou fisca-
lizado pelo governo;

– praticar qualquer
ato para o qual se exija
quitação do serviço
militar ou imposto de
renda.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Governo do Espírito Santo publica promoção
de mais de 1.000 profissionais da Saúde

O Governo do Esta-
do, por meio da Secreta-
ria de Gestão e Recursos
Humanos (Seger), publi-
cou, no Diário Oficial
do Estado, a promoção
de 1.087 servidores do
Poder Executivo Esta-
dual, sendo 696 da área
finalística da Saúde e
391 do Quadro Perma-
nente – Área Adminis-
trativa. Eles participa-
ram de um processo de
concorrência que teve
início em setembro de
2020.

Com a promoção, os
profissionais passam a
ocupar uma classe supe-
rior, dentro da própria
carreira, tendo, assim,
ganho financeiro em
suas remunerações. O
benefício está previsto
na Lei Complementar
Nº 640/2012 e integra a
Política de Gestão de
Pessoas do Estado, que
tem a meritocracia como

seu princípio orientador.
Para concorrer ao

processo de promoção
por seleção, os servido-
res tiveram de atender
aos seguintes requisitos:
permanecer na classe
inferior pelo prazo míni-
mo de cinco anos de efe-
tivo exercício e ter cinco
avaliações periódicas de
desempenho individual.

Já para a classifica-
ção foram considerados
critérios de pontuação
como os resultados das
Avaliações de Desempe-
nho Individual; a parti-
cipação do servidor em
atividades de capacita-
ção e qualificação pro-
fissional; a atuação não
remunerada em comis-
são, comitê ou conselho;
a atuação na gestão e
fiscalização de contra-
tos; a publicação ou apre-
sentação de trabalho
científico/técnico e pre-
miações de projeto.

Dentre os profissio-
nais contemplados na

lista estão médicos, auxi-
liares de enfermagem,
biólogos, enfermeiros,
farmacêuticos, laborato-
ristas, nutricionistas,
odontólogos, psicólo-
gos, terapeutas, técnicos
em radiologia, analistas
de sistemas, assistentes
administrativos, técni-

cos em contabilidade,
entre outros. A repercus-
são financeira das pro-
moções será de, aproxi-
madamente, R$ 9,9 mi-
lhões ao ano.

“A Promoção por
Seleção é uma importan-
te ferramenta para o de-
senvolvimento dos ser-

vidores, que oportuniza
o crescimento deles na
carreira. A ação valoriza
e reconhece também os
profissionais que estão
se qualificando, para
prestarem serviços cada
vez melhores à popula-
ção. Dentre eles, servi-
dores da Saúde, que es-

tão na linha de frente do
enfrentamento ao novo
Coronavírus (Covid-
19), cuidando com aten-
ção e zelo das pessoas
infectadas pela doença”,
destacou a secretária de
Estado de Gestão e Re-
cursos Humanos, Lenise
Loureiro.

A união faz a força: amigos fazem
rifa para ajudar entregador que teve
moto roubada em Nova Venécia

No final do ano de
2020, pouco tempo antes
do Natal, o jovem Viníci-
us, morador de Nova Vené-
cia, teve a sua moto rouba-
da. A moto era o único
meio de transporte do
veneciano, que também a
usava para trabalhar.

Sensibilizado com a
situação, o presidente do
Clube de Carros Antigos,
‘Os fora de série’, Wander

Ziviani, resolveu fazer
uma rifa solidária para
ajudar Vinícius a arreca-
dar o dinheiro para com-
prar outro veículo e retor-
nar aos trabalhos. A ação
social teve o apoio de ami-
gos, participantes e sim-
patizantes do clube.

“Vinicius é de família
humilde e trabalha em
uma padaria em Nova
Venécia. Ele sempre en-
trega pão em minha casa,
porque eu trabalho com

lanches e em uma dessas
entregas ele me contou a
história do roubo. A moto
era o meio que ele tinha de
se locomover e trabalhar,
sendo que a noite ele ain-
da trabalhava como entre-
gador, para complemen-
tar a renda. Fiquei sensibi-
lizado e tive a ideia de fa-
zer uma rifa”, conta Wan-
der.

Na última semana,
Vinícius recebeu o valor
arrecadado com a rifa soli-

dária. O mais legal de tu-
do é que o ganhador da
rifa, devolveu o prêmio
(R$ 500,00) para Vinícius.

“O local onde o rapaz
trabalha a noite entregan-
do lanches, comprou um
veículo e disponibilizou
para ele continuar traba-
lhando, com isso, Vinícius
pode comprar um carro
para poder trabalhar na
padaria e se locomover
com a família”, disse Wan-
der.

Governo informa como
será o expediente dos
órgãos públicos entre os
dias 15 e 17 de fevereiro

O Governo do Esta-
do publicou, no Diário
Oficial do Estado, o
Decreto Nº 123-S, que
estabelece ponto facul-
tativo nas repartições
públicas do Executivo
Estadual durante o pe-
ríodo do Carnaval.

De acordo com a
publicação, não haverá

expediente nos órgãos
das Administrações
Direta e Indireta nos
dias 15, 16 e até às 12
horas do dia 17 de feve-
reiro de 2021. A medi-
da exclui as institui-
ções que desempe-
nham serviços essenci-
ais, que tenham o fun-
cionamento ininter-
rupto ou regime de es-
cala.

Editora Hoje Secom

Foto: divulgação
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Profissionais do Hospital São Gabriel
começam a ser imunizados contra a COVID-19

Nesta sexta-feira
(22), os profissionais
da saúde do Hospital
São Gabriel, em São
Gabriel da Palha, co-
meçaram a ser imuni-
z a d o s c o n t r a a

COVID-19.
De acordo com in-

formações, ao todo 37
funcionários foram
imunizados e a previ-
são é de que na próxi-
ma segunda-feira (25),
outros funcionários
também recebam a va-

cina.
A primeira funcio-

nária a receber a vacina
foi a recepcionista Si-
mone Souza Baptista,
que também é a funcio-
nária mais antiga do
hospital.

"Foi um momento

inexplicável, uma sa-
tisfação imensa em
estarmos imunizando
os profissionais de saú-
de e a todos que fazem
parte desta instituição.
Foram dias de preocu-
pações, dúvidas, sofri-
mentos e perdas tam-

bém, mas sempre oti-
mistas e confiantes de
que até aqui o Senhor
nos guiou", destacou a
Enfermeira Responsá-
vel Técnica, Alessan-
dra Pimentel, que tam-
bém recebeu a vacina.

Para essa primeira

etapa de imunização, o
município de São Ga-
briel recebeu 150 doses
da CoronaVac. Estão
sendo vacinados os
profissionais que atu-
am na linha de frente
no combate ao corona-
vírus.

Inscrições para o Encceja são prorrogadas até 25 de janeiro

O prazo para ins-
crição no Exame Naci-
onal para Certificação
de Competências de
Jove n s e A d u l t o s
(Encceja) foi prorro-
gado para a próxima
segunda-feira (25). As
inscrições podem ser
feitas pelo site do exa-
me.

O período para que
os participantes solici-
tem atendimento espe-
cializado e tratamento
pelo nome social para
o exame também foi
pror rogado até as
23h59 do dia 25. A
aplicação das provas
para o ensino funda-
mental e médio está
prevista para o dia 25
de abril em todos os
estados e no Distrito
Federal.

O Encceja permite
conceder o diploma de
conclusão do ensino
fundamental ou mé-
dio para jovens e adul-

tos que não consegui-
ram obter o documen-
to na idade prevista.

"A participação no
E n c c e j a N a c i o n a l
2020 é voluntária, gra-
tuita e destinada a jo-
vens e adultos que não
concluíram os estudos
na idade apropriada
para cada etapa de en-
sino, desde que te-
nham, no mínimo, 15

anos completos para o
ensino fundamental e,
no mínimo, 18 anos
completos no caso do
ensino médio, na data
do exame", informou
o Ministério da Edu-
cação.

Provas objetivas e
redação

O exame é consti-

tuído de quatro pro-
vas objetivas, de acor-
do com o nível de ensi-
no, contendo, cada
uma, 30 questões de
múltipla escolha nas
áreas de ciências natu-
rais, matemática, lín-
gua portuguesa, lín-
gua estrangeira mo-
derna, artes, educa-
ção física, história e
geografia. O candida-

to também será avalia-
do por meio de uma
redação.

Ausência e
ressarcimento

O edital do Encce-
ja 2020 prevê que o
participante inscrito
que não comparecer
para a realização das
provas de todas as áre-

as do conhecimento e
quiser participar da
edição no ano seguin-
te deverá justificar a
ausência. Caso o par-
ticipante não faça a
justificativa, deverá
ressarcir um valor de-
terminado pelo gover-
no federal, conforme
orientações divulga-
das no site de inscri-
ção.

EBC Educação

Fotos: divulgação

Editora Hoje
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Filho agride mãe e
é preso em Pancas

Uma mãe denunci-
ou o próprio filho por
agressão no Córrego
Vargem Alegre, interi-
or de Pancas. Ela, que
não quis se identificar,
disse que o filho a agre-
diu durante toda a ma-
drugada de quarta-
feira, 20.

Aos policiais, a víti-
ma disse morar em lo-
cal distante de vizi-
nhos, que não tinha

acesso a celular e ficou
com dificuldades de
andar por causa das
agressões que sofreu.
Após a denúncia, poli-
ciais deslocaram-se até
o local e constataram
diversas marcas e he-
matomas de agressão
na idosa e consegui-
ram deter o filho da
vítima.

As partes foram en-
caminhadas para a De-
legacia de Pancas para
as medidas cabíveis.

Menor é apreendido em Pancas

Na tarde de quarta-
feira, 20, um menor foi
apreendido no centro
da cidade de Pancas,
dentro de um bar. O
rapaz é investigado por
diversos furtos de moto-
cicletas no município.
Além disso, é aponta-
do, em investigações,

como operador do trá-
fico de entorpecentes
na cidade.

Por causa disso, foi
expedido um Manda-
do de Busca e Apreen-
são de Adolescente e
Internação para o me-
nor, que foi levado para
a Delegacia de Colati-
na para serem tomadas
as providências legais.

2º batalhão

“Disponibilizar nossa estrutura de saúde, acolhendo irmãos
do Amazonas que estão lutando pela vida, é demonstrar
o espírito solidário dos capixabas”, diz Casagrande

O Governo do Espíri-
to Santo recebeu na noite
de quinta-feira (21), os
pr imei ros pac ien tes
transferidos do Estado do
Amazonas para dar con-
tinuidade ao tratamento
contra o novo Coronaví-
rus (Covid-19). O acolhi-
mento a esses pacientes
acontece em detrimento
da atual situação de grave
crise sanitária na cidade
de Manaus, com regis-
tros de falta de oxigênio
aos pacientes, e também
necessidade de leitos.

Os pacientes transfe-
ridos, chegaram acompa-
nhados de enfermeiros e
médicos com quadro clí-
nico estável. Todos foram
encaminhados de ambu-
lâncias para o Hospital
Estadual Dr. Jayme San-
tos Neves, no município
da Serra, após chegada
ao Aeroporto de Vitória.

A transferência entre os
estados está sendo orga-
nizada pelo Ministério
da Saúde, via Força Aé-
rea Brasileira (FAB). Já o
processo de regulação
acontece em parceria
com as Secretarias de
Saúde dos estados.

O Governador Rena-
to Casagrande, usou as
redes sociais para falar do
momento. “Disponibili-
zar nossa estrutura de
saúde, acolhendo irmãos

do Amazonas que estão
lutando pela vida, é de-
monstrar o espírito soli-
dário dos capixabas.
Agradeço aos trabalha-
dores da SESA, Samu e
Hospital Jayme Santos
Neves pela dedicação.
Também registro meus
parabéns a Força Aérea
Brasileira”, escreveu Ca-
sagrande.

“Fiquei internado na
UTI da Covid, no Hospi-
tal Jayme. Tive o melhor

tratamento possível, mui-
to carinho e muito cuida-
do comigo. O Jayme tem
profissionais maravilho-
sos que me ajudaram mui-
to naquele momento tão
difícil. Que Deus aben-
çoe a todos daquele hos-
pital e abençoe a sua vida
governador, por estar
conduzido tão bem o nos-
so estado em meio a essa
pandemia que em breve
irá embora”, comentou
um internauta.

Fotos: divulgação/SESA
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Safra de café em 2021 poderá ter
redução de até 30,5%, segundo Conab

A safra de café no
Brasil para 2021 deverá
ter uma queda entre
21,4% a 30,5%, confor-
me aponta o primeiro
Levantamento de Sa-
fra 2021 realizado pela
Companhia Nacional
de Abastecimento (Co-
nab). A expectativa é
de que sejam produzi-
das 43,8 a 49,5 milhões
de sacas das variedades
de arábica e conilon.

Somando as duas
variedades, estima-se
de que sejam colhidas
entre 43,8 milhões e
49,5 milhões de sacas,
em comparação ao re-
sultado apresentado na
safra passada. Para o
arábica, que responde
pelo maior volume na-
cional, a estimativa é
de uma colheita entre
29,7 milhões e 32,9
milhões de sacas, o que
representa uma queda
de 32,4% e 39,1%, res-

pectivamente, em com-
paração com a safra
passada.

Já com relação ao
conilon, calcula-se
uma produção recorde
para a espécie, se atin-
gir o limite superior de
16,6 milhões de sacas
de café beneficiado,
com um incremento de
16% em relação a
2020. Pelo limite infe-
rior, a previsão é de
pouco mais de 14 mi-
lhões de sacas.

A produtividade no
limite inferior está pró-
xima à da safra 2017
(de 24,14 sacas por hec-
tare), e no limite supe-
rior, à da safra 2019 (de
27,2 sacas por hecta-
re), que também foram
anos de bienalidade
negativa.

N O V A S
LAVOURAS – Por
outro lado, ao contrá-
rio da área em produ-
ção, que é a menor dos
últimos 20 anos, a área

em formação é a maior
desse período, reflexo
da grave seca que asso-
lou os cafezais e indu-
ziram os produtores a
aproveitar o ano de bie-
nalidade negativa e
destinar uma maior
área para realizar tra-
tos culturais nos cafe-
zais. A área de produ-
ção indicada é de 1,76
milhão de hectares,
com uma redução de
6,8% frente a 2020.

P R O D U Ç Ã O
REGIONAL – Minas
Gerais, estado com a
maior produção nacio-
nal, deve alcançar en-
tre 19,8 milhões e 22,1
milhões de sacas. A
redução pode chegar a
42,8% em relação ao
último ano, principal-
mente afetando o café
arábica, que sofre mai-
or influência da biena-
lidade negativa. Já no
Espírito Santo, a pro-
dução total está esti-
mada entre 12 milhões

e 14,9 milhões de sa-
cas, dos quais 9 mi-
lhões a 11,3 milhões de
sacas serão para o coni-
lon.

Nos demais esta-
dos, o levantamento
aponta os seguintes
números: São Paulo
reduz a produção e al-
cança entre 4 milhões e
4,2 milhões de sacas;
na Bahia há perspecti-

va de aumento de até
4,3%, situando-se en-
tre 4 milhões e 4,1 mi-
lhões de sacas; Rondô-
nia também há proba-
bilidade de aumento e
deve alcançar entre 2,3
milhões e 2,4 milhões
de sacas; Paraná, da
mesma forma, pode ter
aumento, variando en-
tre 906 mil e 943 mil
sacas; o Rio de Janeiro

segue o movimento de
queda na produção e
deve situar entre 270
mil e 281 mil sacas; em
Goiás também há pre-
visão de baixa, situada
entre 222 mil e 231 mil
sacas; e por fim, Mato
Grosso, com previsão
de aumento, situando
entre 194 mil e 200 mil
sacas. Informações:
Conab.

MPES acompanha e fiscaliza vacinação nas
Instituições de Longa Permanência de Idosos

O Ministério Públi-
co do Estado do Espí-
rito Santo (MPES),
por meio do Centro de
Apoio Cível e de Defe-
s a d a C i d a d a n i a
(CACC), tem realiza-
do um monitoramen-
to semanal em Institu-
ições de Longa Perma-
n ê n c i a d e I d o s o s
(ILPIs) do Estado des-
de o início da pande-
mia da Covid-19, com
o primeiro relatório
consolidado divulga-
do em abril de 2020. O
decorrer da pandemia
em outros países que
antecederam ao Brasil
demostrava a necessi-
dade de atenção para a
população com 60
anos ou mais, especi-

almente aquela resi-
dente em serviços as-
sistenciais.

Diversas institui-
ções no país voltaram
as ações para esse pú-
blico, na tentativa de
não reproduzir o cená-
rio mundial. No Espí-
rito Santo, o MPES,
ainda que por modelo
auto declaratório, exer-
ceu o controle social
por meio do monitora-
mento dos casos sus-
peitos e confirmados
nos serviços.

Agora, diante da
disponibi l idade de
101.320 doses da vaci-
na CoronaVac, do
Instituto Butantan, o
MPES, por meio dos
promotores de Justiça
com atuação na área,
tem cobrado, fiscaliza-

do e acompanhado a
vacinação de 100%
dos idosos que se en-
contram nessas insti-
tuições referenciadas.

O CACC possui
registro de 95 institui-
ções que respondem
ao formulário de veri-
ficação de casos, situa-
das em 36 municípios
do Estado. De acordo
com o último levanta-
mento divulgado, fina-
lizado em 13 de janei-
ro de 2021, 2.061 pes-
soas idosas residiam
nesses serviços.

Veri f icou-se um
total de 1.206 de casos
de Covid-19 em ILPIs
do Estado, desde o iní-
cio do monitoramen-
to. O quadro geral mos-
tra que foram 666 os
idosos residentes con-

taminados no perío-
do. Entre os trabalha-
dores nas ILPIs, a tota-
lidade de registros de
Covid-19 alcançou
540 casos. Nesse uni-
verso, foram registra-
dos 108 óbitos.

O MPES entende
que priorizar a vacina-
ção desse grupo é ex-
tremamente necessá-
ria e urgente. A letali-
dade de pessoas aco-
metidas pela Covid-19
é variável, mas está
comprovado que pes-
soas idosas ou com
comorbidades crôni-
cas são as que apresen-
tam, em maior núme-
ro, as complicações
decorrentes da doen-
ça, com a triste marca
da maioria dos óbitos
registrados (mais de

75%).
As instituições mo-

nitoradas funcionam
em 36 cidades do Esta-
do: Afonso Cláudio,
Alegre, Alfredo Cha-
ves, Aracruz, Baixo
Guandu, Barra de São
Francisco, Bom Jesus
do Norte, Cachoeiro
de Itapemirim, Caria-
cica, Castelo, Colati-
na, Ecoporanga, Gua-
çuí, Guarapari, Ico-
nha, Irupi, Jeronimo
Monteiro, Linhares,
Mantenópolis, Mara-
taízes, Marechal Flori-
ano, Mimoso do Sul,
Montanha, Muqui,
Nova Venécia, Pinhei-
ros, Piúma, Santa Tere-
za, São Gabriel da Pa-
lha, São José do Calça-
do, São Mateus, Serra,
Vargem Alta, Viana,

Vila Velha e Vitória. A
cobertura desse servi-
ço residencial é de
46% do território esta-
dual.

A proteção das pes-
soas idosas residentes
em instituições em re-
lação ao novo corona-
vírus teve início com
importantes medidas
de proteção e controle
da doença. A imuniza-
ção, que agora se ini-
cia, é muito represen-
tativa nessa trajetória.
Mas ainda é preciso
manter o rigor das nor-
mas sanitárias. O mo-
mento é de conquista,
no entanto, o Centro
de Apoio permanece
no desenvolvimento
da atividade de acom-
panhamento de forma
interinstitucional.

MPES
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Em relação ao café conilon, calcula-se uma produção recorde para
a espécie, se atingir o limite superior de 16,6 milhões de sacas de
café beneficiado, com um incremento de 16% em relação a 2020


