
São Gabriel da Palha, ES - -feira, de de - Ano XI - Edição nº 08 - Distribuição GratuitaQuarta 24 fevereiro 2021 V 27 Es1 - Hoje Notícias

Governador se reúne com presidente do
Senado sobre pautas do Estado

Posto será obrigado a informar
composição do preço de combustível

Decreto entra em vigor em 30 dias

Pág. 03

Pág. 04

MPES apoia campanha do Ministério da
Justiça para combater comercialização
de vacinas falsificadas Pág. 07

Ministro da Justiça e
Segurança Pública acompanha
ações do Programa Estado
Presente em Defesa da Vida

Estado recebe doação
com mais de 60 mil kits
de testes de captura de
antígeno para auxiliar
no enfrentamento
da Covid-19

Pág. 05

Pág. 02

Foto: divulgação

Foto: divulgação



02

Reflexao~

"Mas contigo estabelecerei a minha aliança;
e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua
mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E
fez Noé conforme a tudo o que o SENHOR
lhe ordenara."

Refletindo: Assim como Nóe, nós temos
promessas de Deus especificas para as nossas
vidas. Mas não podemos nos esquecer que
toda a promessa ela é condicionada a obediên-
cia, ao cumprimento da vontade do Senhor.
Para que a aliança de Deus fosse estabelecida
na vida de Noé, foi preciso que ele fizesse
TUDO conforme o Senhor havia lhe ordena-
do. Muitas vezes as promessas de Deus não se
cumprem em nossas vidas por não nos subme-
termos e nos condicionarmos ao que Deus está
ordenando. O Senhor tem prazer em nos
abençoar, mas também é necessário que
façamos a nossa parte.

Oração: Pai, eu creio em cada uma das
promessas feitas pelo Senhor sobre a minha
vida, creio e não abro mão de nenhuma delas,
mas peço ao Senhor que direcione a cumprir a
todas as condições para que elas se tornem
realidade em minha vida. Em nome de Jesus
eu oro e já agradeço, crendo que o Senhor
trabalha em meu favor, amém!

de

Momento

Gênesis 6:18, 7:5

2 de fevereiro de 2024 1

27 3117-1030
Dados para envio:

Ana Gomes da Silva - 80 Jardim Passamani-
São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

Deseja participar? Seja opinando, criticando, denunciando,
elogiando, agradecendo, comentando ou enviando poemas e

A publicação é gratuíta, sendo publicada ou não conforme a
original recebida ou resumidamente, a critério da redação (as
correspondências  recebidas não serão reenviadas aos  remetentes).
Para sua carta ter validade, coloque nome completo e endereço
juntamente com telefone de contato e nunca esqueça de assinar

crônicas, escreva para o HN!

a mesma de forma legível.

jornalhojenoticias@hotmail.com

Hoje NotíciasE-mail:

Cartas/Correspondências

Exemplar de arquivo: R$ 1,00
Sujeito a disponibilidade

Filiado à:

Editora Hoje Eireli

Cnpj.: 08325314/0001-76 Insc. Municipal: 32594

Rua Ana Gomes da Silva - 80 - Jardim Passamani

São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

Central de Atendimento: 27 3117-1030
E-mail: jornalhojenoticias@hotmail.com

Municípios do Estado do Espírito SantoCirculação:

Uma publicação:

www.jornalhojenoticias.com/ www.jornalhojenoticias.com.br

Contatos:

Publicação: Diária

Diretor:

Editor Chefe:

Os artigos assinados, pronunciamentos e
citações,  não  representam  a opinião  do
Jornal e são  de  inteira  responsabilidade
de seus autores.

Julio Cesar S. Fernandes - DRT 2397/ES

Harley Kalk da Silva  - DRT 3672/ES

WWW.ES1.COM.BR

ENTRETENIMENTO + DIVERSÃO + MOBILIDADE + INFORMAÇÃO = ES1

UMA CAMPANHA:

CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

MANTENHAO DISTANCIAMENTOSOCIAL! Cuide de vocêe dos outros.

USEMÁSCARA!

#FiqueEmCasa
Se puder!

Estado recebe doação com mais de 60 mil kits de testes de
captura de antígeno para auxiliar no enfrentamento da Covid-19

O Governo do Estado
receberá, nesta semana, a
doação de 62.400 mil uni-
dades de kits de testes de
captura de antígeno, uma
metodologia de exame
imunocromatográf ico
rápido, que avalia a pre-
sença de proteínas virais
do SARS-CoV-2 no orga-
nismo, para auxiliar no
enfrentamento à pande-
mia e investigação de ca-
sos de infecção pelo novo
Coronavírus (Covid-19).

A doação é feita pela
O r g a n i z a ç ã o P a n -
Americana da Saúde e
pela Organização Mundi-
al da Saúde e será entre-

gue à Secretaria da Saúde
(Sesa), que realizará a
distribuição a toda rede
hospitalar própria, aos
pontos de atenção de ur-
gência e emergência pré-
hospitalar e aos municípi-
os, além de realizar os
treinamentos nos municí-
pios e na rede de atenção
para iniciar a incorpora-
ção da testagem no Esta-
do.

O anúncio foi feito na
manhã desta segunda-
feira (22) pelo secretário
de Estado da Saúde, Nésio
Fernandes, em coletiva de
imprensa. “O Estado pas-
sará a incorporar os testes
de captura de antígenos na
investigação dos casos

suspeitos de Covid-19. É
um teste que possibilita
que o resultado da investi-
gação da suspeita clínica
possa ocorrer em até 30
minutos após a coleta do
SWAB nasal. Isso permiti-
rá que toda dúvida diag-
nostica, especialmente de
casos mais graves atendi-
dos nas redes de urgência
e emergência, possam ter
diagnóstico rápido e opor-
tuno, podendo dirigi-los à
internação em unidades
de referências aos pacien-
tes respiratórios”, desta-
cou o secretário.

Na rede Estadual, a
testagem de captura de
antígeno tem início esta
semana. Ainda segundo o

secretário Nésio Fernan-
des, o Estado está reali-
zando também a licitação
de 250 mil testes de antíge-
no para reforçar a sua in-
corporação na Atenção
Primária em Saúde.

“Estamos atualizando
a agenda de resposta rápi-
da da Atenção Primária
em Saúde. Preparamos
uma nova condição, com
atualizações de estratégi-
as para enfrentar a sazo-
nalidade das doenças res-
piratórias, para que possa-
mos trabalhar com condi-
ções diferentes daquelas
que tínhamos de disponi-
bilidade tecnológica no
início da primeira onda”,
disse.

Resultado anual de 2020 do Banestes registra lucro líquido de R$ 232 milhões

O Banco do Estado do
Espírito Santo (Banestes)
divulgou publicamente,
nesta terça-feira (23), o
resultado apurado relativo
ao ano de 2020. Os dados
conferem o lucro líquido
do banco em R$ 232 mi-
lhões, o que representa
uma evolução de 8,4% em
relação a 2019.

Com a pandemia do
novo Coronavírus (Covid-
19), que alterou todo o ce-
nário macroeconômico e
que permanece em estado
de alerta como crise sanitá-
ria, o Banestes focou sua
atuação no apoio à econo-
mia local, com o objetivo
intrínseco da redução dos
impactos da pandemia nos
vários setores da economia
capixaba.

O período foi marcado
pelo lançamento de solu-
ções de crédito emergencial
e de outros instrumentos de
auxílio. Foram lançadas
linhas de crédito emergen-

cial em parceria com o Ban-
co de Desenvolvimento do
Espírito Santo (Bandes),
com o Programa Nossocré-
dito e Agência de Desen-
volvimento das Micro e
Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo (Ade-
res), para a concessão de
microcrédito, e com o Ban-
co Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Soci-
al (BNDES) para pessoas
jurídicas.

Foram operadas ainda
duas linhas de crédito emer-
gencial com a garantia do
Fundo de Aval, para subsí-
dio de até R$ 100 milhões
em operações de financia-
mentos a empreendimen-
tos de diferentes portes e
segmentos. Ao todo, foram
concedidos mais de R$ 481
milhões em crédito emer-
gencial, em mais de 14,3
mil operações.

Além disso, o Banestes
disponibilizou soluções
como a carência de até 180
dias em operações de crédi-
to, tanto para clientes pes-

soa física (PF) quanto para
pessoa jurídica (PJ), e alon-
gamento/repactuação de
operações de crédito de até
cinco anos, o que represen-
tou um volume superior a
R$ 941 milhões em repar-
celamento de crédito.

Foram ofertadas ainda
novas condições de taxas
de juros, isenção de juros
no Cheque Especial PF
para 15 dias, isenção na
cobrança de juros para pa-
gamentos de contas de con-
sumo e de tributos via car-
tão de crédito Banescard e
redução de juros do parce-
lamento da fatura dos car-
tões de crédito Banescard e
Banestes Visa.

O diretor-presidente do
Banestes, José Amarildo
Casagrande, destacou o
esforço das ações do banco
com o objetivo de promo-
ver o apoio à sustentabili-
dade econômica e social do
Espírito Santo. “O Banes-
tes vem cumprindo a sua
função econômica e social
no Espírito Santo. O ano de

2020 marcou ainda mais
este aspecto na história do
banco dos capixabas. A
estratégia de gestão perma-
nece centrada no cliente e,
diante de um cenário tão
desafiador, agimos de for-
ma rápida na oferta de solu-
ções e crédito a baixo custo
e na manutenção da sus-
tentabilidade econômica
da instituição. O Banestes
chegou ao final de 2020
mais forte enquanto insti-
tuição e ainda mais certo
de seu papel perante a soci-
edade capixaba”, disse.

Vale destacar ainda que
o desempenho do Banestes
se reflete em ganhos para a
sociedade capixaba. Sob a
forma de juros sobre capi-
tal próprio, foram destina-
dos ao acionista controla-
dor, o Estado do Espírito
Santo, a quantia de R$ 61
milhões em 2020, valor
este aplicado conforme as
prioridades de investimen-
tos definidas no orçamento
estadual.
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Governador se reúne com presidente
do Senado sobre pautas do Estado

O governador do
Espírito Santo, Renato
Casagrande, se reuniu
com o presidente do
Senado Federal, Rodri-
go Pacheco, na manhã
desta segunda-feira
(22), em Brasília (DF).
O encontro tratou dos
esforços coletivos para
aquisição de novas do-
ses da vacina contra o
novo Coronavírus (Co-
vid-19) e também sobre
investimentos na malha
ferroviária do Estado.
Os senadores capixa-
bas Rose de Freitas e
Fabiano Contarato
acompanharam a reu-
nião.

De acordo com Ca-
sagrande, o objetivo da
reunião foi somar es-
forços para a aquisição

de doses, por meio do
Fórum dos Governa-
dores, para acelerar o
Plano Nacional de Imu-
nização. "O presidente
Rodrigo Pacheco está
muito envolvido no cro-
nograma das vacinas,
está ouvindo e tentan-
do ajudar. O debate que
estamos fazendo no
Fórum dos Governa-
dores é de ajudar, pois
muitos governadores
têm interesses em ad-
quirir vacinas e colocar
essas doses no PNI. O
Governo Federal e o
Ministério da Saúde
querem que o PNI seja
controlado por eles e
não nos opomos a is-
so", relatou Casagran-
de.

Segundo o governa-
dor, o interesse é em
encontrar mais vacinas

além das que já têm con-
trato com o Ministério
da Saúde. “Se encon-
trarmos fornecedores e
que o Governo Federal
não tenha interesse em
negociar, nós iremos
adquirir. Vacinar o ma-
is rápido possível é fun-
damental, pois estamos
perdendo mais de mil
vidas por dia no Brasil.
Se conseguirmos ad-
quirir essas vacinas e
adiantarmos em 60 di-
as o PNI, estaremos
salvando 60 mil vidas",
disse.

Casagrande expli-
cou que as doses com-
pradas pelos governos
estaduais seriam entre-
gues ao Ministério da
Saúde para que possa
ser feita a distribuição a
todos os Estados.

Ainda na reunião, o

governador e os sena-
dores capixabas trata-
ram sobre o Corredor
Centro-Leste, uma de-
manda importante pa-
ra o Estado, que teria
sua malha ferroviária
interligada com o res-
tante do País, caso se-
jam realizados investi-
mentos com a renova-
ção da outorga da Fer-
rovia Centro Atlântica

(FCA).
"Está em discussão

a renovação da outorga
da Ferrovia Centro
Atlântica. É a maior
malha ferroviária do
Brasil e que faz a cone-
xão do corredor Cen-
tro-Leste. Temos inte-
resse em investimentos
importantes para Goiás
e, em especial, Espírito
Santo e Minas Gerais,

para que não fiquemos
isolados da malha fer-
roviária nacional. Ro-
drigo Pacheco é minei-
ro, conhece bem nossa
pauta e queremos que
parte dos recursos da
outorga seja alocada
para fechar esses garga-
los, aumentando assim
a competitividade da
ferrovia", comentou
Casagrande.

Anvisa concede registro definitivo para a vacina da Pfizer

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) concedeu on-
tem (23) o registro defini-
tivo à vacina contra a co-
vid-19 desenvolvida pela
far macêut ica nor te -
americana Pfizer em par-
ceria com a empresa de
biotecnologia alemã Bi-
oNtech. A concessão do
registro foi anunciada
pelo diretor-presidente
da agência reguladora,
Antônio Barra Torres,
que destacou que a análi-
se para a liberação do
imunizante levou 17 dias.

“O imunizante do
L a b o r a t ó r i o P f i-
zer/Biontech teve sua
segurança, qualidade e
eficácia aferidas e atesta-
das pela equipe técnica
de servidores da Anvisa,
que prossegue no seu tra-
balho de proteger a saúde
do cidadão brasileiro”,
disse Barra Torres ao
anunciar o regis t ro.
“Esperamos que outras
vacinas estejam, em bre-
ve, sendo avaliadas e apro-
vadas”, acrescentou.

A vacina é a primeira
a obter o registro definiti-
vo no Brasil. O imuni-
zante se chama Comi-

narty. A empresa entrou
no dia 6 de fevereiro com
o pedido de registro defi-
nitivo da vacina contra a
covid-19. O imunizante,
entretanto, ainda não
está disponível no país.

Em dezembro, a Pfi-
zer já havia anunciado
que não faria pedido para
uso emergencial da sua
vacina no Brasil, e que
seguiria o processo de
submissão diretamente
para um registro definiti-
vo. À época, a empresa
disse considerar o proce-
dimento “mais célere”,
além de mais amplo.

Segundo a Pfizer, 2,9

mil voluntários participa-
ram dos testes clínicos de
sua vacina no Brasil. No
mundo todo, foram 44
mil participantes em 150
centros de seis países,
incluindo África do Sul,
Alemanha, Argentina,
Estados Unidos e Tur-
quia. Os resultados da
terceira e última fase de
testes do imunizante,
divulgados em novem-
bro, apontaram eficácia
de 95% contra o novo
coronavírus (covid-19).

De acordo com a
Anvisa, o registro “abre
caminho para a introdu-
ção no mercado de uma

vacina com todas as sal-
vaguardas, controles e
obrigações resultantes
dessa concessão”. Até
então, as vacinas aprova-
das no Brasil são para uso
emergencial: a Corona-
Vac, produzida pelo
Instituto Butantan em
parceria com a farmacêu-
tica chinesa Sinovac, e a
vacina produzida pela
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) em parceria
com a Universidade de
Oxford e o laboratório
inglês AstraZeneca.

De acordo com a
Anvisa, entre as autori-
dades referendadas pela

O r g a n i z a ç ã o P a n -
Americana da Saúde
(Opas), a agência regula-
dora brasileira é a primei-
ra a conceder o registro
de uma vacina contra a
covid-19.

O pedido de registro
definitivo é o segundo
que a Anvisa recebe para
uma vacina contra a co-
vid-19. O primeiro foi
feito em 29 de janeiro e é
relativo à vacina desen-
volvida pela farmacêuti-
ca AstraZeneca em par-
ceria com a Universidade
de Oxford, que já tem
autorização para uso
emergencial no país.

Agencia Brasil

Foto: divulgação
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Posto será obrigado a informar
composição do preço de combustível

O presidente Jair
Bolsonaro assinou de-
creto que obriga os pos-
tos revendedores a in-
formar aos consumi-
dores os preços reais e
promocionais dos com-
bustíveis. A medida foi
publicada (23)ontem
no Diário Oficial da
União e entra em vigor
em 30 dias.

“Os consumidores
têm o direito de rece-
ber informações corre-
tas, claras, precisas,
ostensivas e legíveis
sobre os preços dos
combustíveis automo-
tivos no território naci-
onal”, diz o decreto.

As informações so-

bre as estimativas de
tributos devem estar
em painel afixado em
local visível e deverá
conter o valor médio
regional no produtor
ou no importador; o
preço de referência pa-
ra o ICMS, que é um
imposto estadual que
incide sobre mercado-
rias e serviços, inclusi-
ve combustíveis; o va-
lor do ICMS; o valor
das contribuições para
o PIS/Pasep e da Co-
fins, que são impostos
federais incidentes so-
bre os combustíveis; e
o valor da Cide, outra
contribuição federal
sobre a importação e a
comercialização de
petróleo, gás natural,

derivados e álcool etíli-
co combustível.

Atualmente, a Cide
está zerada para o óleo
diesel. No caso do
PIS/Pasep-Cofins, o
governo federal anun-
ciou que também pre-
tender cortar tempora-
riamente esses impos-
tos sobre o gás de cozi-
nha e o óleo diesel. Na
última semana, o pre-
ço dos combustíveis
nas refinarias teve no-
vo reajuste. Desde jane-
iro, a Petrobras já rea-
justou três vezes o pre-
ço do diesel e quatro
vezes o da gasolina.

Em nota, a Secreta-
ria-Geral da Presidên-
cia explicou que a me-
dida dará ao consumi-

dor a “noção sobre o
real motivo na varia-
ção de preços” dos
combustíveis. “Como
a oscilação está atrela-

da aos preços das com-
modities [produtos
primários] no mercado
internacional, e suas
cotações variam diari-

amente, o consumidor
muitas vezes não com-
preende o motivo da
variação no preço fi-
nal”, diz a nota.

Foto: divulgação

Núcleo de Educação Fiscal leva informação
para professores e servidores municipais

A importância dos
impostos, os critérios
utilizados para a divi-
são de receitas e a emis-
são de documentos
fiscais por produtores
rurais são temas que
geram muitas dúvidas
entre a população e
também entre servido-
res municipais. Para
que esses assuntos se-
jam mais bem traba-
lhados nas prefeituras
e compreendidos pela
população, o Núcleo
de Educação Fiscal da
Secretaria da Fazenda
(Sefaz) tem organiza-

do diversos programas
de capacitação.

No próximo mês de
março será feita uma
capacitação para os
servidores dos municí-
pios de Governador
Lindenberg e Sooreta-
ma. Também devem
participar o prefeito e
vice-prefeito de Go-
vernador Lindenberg.
Entre os objetivos do
encontro estão o trei-
namento de servidores
do Núcleo de Atendi-
mento ao Contribuin-
te (NAC), a explicação
dos critérios que en-
volvem o Índice de Par-
ticipação dos Municí-

pios (IPM), temas gera-
is do Imposto sobre
Circulação de Merca-
d o r i a s e S e r v i ç o s
(ICMS), entre outros
pontos.

“Em fevereiro nós
fizemos uma apresen-
tação para cerca de 90
professores e profissio-
nais da rede de ensino
municipal de Muniz
Freire. Participaram
do evento servidores
da Secretaria Munici-
pal de Educação e re-
presentantes de oito
escolas municipais.
Levando esse assunto
às escolas nós contri-
buímos para formar

cidadãos conscientes
sobre a importância
socieconômica dos
tributos”, disse o coor-
denador do Núcleo de
Educação Fiscal, o
auditor fiscal Thiago
Venâncio.

“Em outra frente,
capacitando servido-
res das Secretarias de
Finanças, mostramos
como o município po-
de aumentar sua parti-
cipação nos repasses
de ICMS feitos pelo
Governo Estadual e,
com isso, levar mais
desenvolvimento para
o município”, comple-
tou Venâncio.

Curso Dissemina-
dores de Educação
Fiscal

Nos meses de mar-
ço e abril o Núcleo de
Educação Fiscal inici-
ará uma nova turma
do curso “Dissemina-
dores de Educação
Fiscal”, na modalida-
de EaD, especialmen-
te voltada para profes-
sores e servidores do
município de Muniz
Freire.

“O curso terá uma
parte teórica e outra na
qual deverá ser elabo-
rado um Projeto de
Educação Fiscal. A
ideia de levar o “Disse-

minadores” para o mu-
nicípio partiu de uma
servidora do NAC de
Muniz Freire que par-
ticipou do curso no
segundo semestre do
ano passado e solici-
tou uma versão do cur-
so voltada para os ser-
vidores do municí-
pio”, lembrou o coor-
denador do Núcleo de
Educação Fiscal.

Para ter mais infor-
mações sobre as capa-
citações ou inscrições
para o curso Dissemi-
nadores da Educação
Fiscal basta enviar um
e - m a i l p a r a
nef@sefaz.es.gov.br.

Agencia Brasil
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Ministro da Justiça e Segurança
Pública acompanha ações do Programa
Estado Presente em Defesa da Vida

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
recebeu o ministro da
Justiça e Segurança Pú-
blica, André Mendonça,
que visitou o Espírito San-
to na sexta-feira (19), para
uma série de agendas que
incluíram o acompanha-
mento de ações do Pro-
grama Estado Presente
em Defesa da Vida e uma
solenidade para homena-
gear profissionais da segu-
rança pública.

Casagrande lembrou
indicadores importantes
que atestam a eficiência
do Programa Estado Pre-
sente em Defesa da Vida
na redução de homicídios
no Espírito Santo. “Tra-
balho integrado é funda-
mental e a presença do
ministro é importante
para esse alinhamento e
alcançarmos resultados
satisfatórios. Em 2011,
quando assumimos o
Estado pela primeira vez,
o Espírito Santo era o
segundo mais violento do
País. Em 2019, pela pri-
meira vez, tivemos menos
de mil homicídios por
ano, sendo o melhor ano
da série histórica. O ano
passado foi o segundo
melhor ano da série histó-
rica. Mesmo assim, o nú-
mero é absurdo. Mas,
essa redução se reflete na
estruturação que começa-
mos a fazer dentro do
conceito do Estado Pre-
sente, que trabalha com
os pilares do policiamen-
to e do social. Em 2020,
conseguimos estancar o
crescimento da popula-
ção carcerária”, lembrou.

O governador prosse-
guiu: “Estamos vivendo
um momento delicado
em que vemos pessoas e
gestores cultivando a im-
paciência e a intolerância
e isso leva a um ambiente
de guerra. Temos que ter
paciência e ser tolerantes.
Recebo com muita ale-
gria esse sinal de intensifi-
cação da parceria, que já
existe e é real. Mas, a visi-
ta do ministro com sua
equipe ao Estado, passa

uma mensagem que tere-
mos uma parceria ainda
mais forte.”

O ministro André
Mendonça avaliou positi-
vamente os esforços do
Estado na redução da
criminalidade: “Reafir-
mo o compromisso do
Governo Federal, do pre-
sidente da República e do
Ministério em apoiar,
ajudar e contribuir com
as políticas públicas, que
na figura do governador,
estão sendo conduzidas
para termos resultados
eficientes para a popula-
ção do Espírito Santo.
Temos visto um esforço
do Estado em reduzir os
crimes e tem obtido bons
resultados. Essa integra-
ção, esse conjunto sistê-
mico, é o que queremos
oferecer. Esses próximos
dois anos serão de muito
trabalho para melhorar-
mos a vida do povo do
Espírito Santo.”

Pela manhã, o minis-
tro esteve nos bairros No-
va Rosa da Penha I e II,
em Cariacica, onde co-
nheceu um ponto de bar-
reira policial da Operação
Estado Presente em Defe-
sa da Vida, que busca au-
mentar a segurança da
população que circula
nas ruas. A barreira poli-
cial já foi instalada em
três regiões do Espírito
Santo, sendo as duas pri-
meiras na região sul e na
Grande Vitória, em janei-
ro. A terceira foi instalada
este mês, na região norte.

No local, houve a pre-
sença de representantes
das forças estaduais, mu-
nicipais e federais, que
integram as ações de abor-
dagem da operação. Pos-
teriormente, o ministro
realizou visita a duas uni-
dades das forças de segu-
rança do Estado, sendo a
primeira a 4ª Companhia
do 7º Batalhão da Polícia
Militar (PMES), também
em Nova Rosa da Penha,
e depois a sede do 6º Bata-
lhão do Corpo de Bombe-
iros Militar (CBMES), às
margens da BR-262, pró-
ximo à Ceasa.

O secretário de Esta-

do da Segurança Pública
e Defesa Social, Alexan-
dre Ramalho, fez parte do
comboio e destacou a
importância da participa-
ção de todos os entes na
composição de um pro-
grama amplo, como o
Estado Presente em Defe-
sa da Vida.

"Essa é a nossa essên-
cia no Estado Presente.
Integração entre todos os
níveis federativos, desde o
município, com suas guar-
das municipais, agentes
de posturas e fiscais, até o
Governo Federal, que
vem nos ajudando muito
com a presença dos mili-
tares da Força Nacional,
desde 2019. A integração
está acontecendo e cada
dia buscamos melhorar a
sensação de segurança
dos capixabas", afirmou
Ramalho.

O ministro também
visitou a Penitenciária de
Segurança Máxima 2, em
Viana. Acompanhado do
secretário de Estado da
Justiça, Luiz Carlos
Cruz, o ministro pode
conhecer as instalações
da unidade e acompa-
nhar procedimentos reali-
zados pela equipe de Ope-
rações Táticas. Também
foram apresentados da-
dos sobre a evolução da
população carcerária e as
mudanças estruturais e
administrativas que pro-
porcionaram melhorias
no sistema prisional.

Para o secretário Luiz
Carlos Cruz, a visita é
uma oportunidade de
apresentar a evolução do
sistema: "Nos últimos
dois anos, implementa-
mos mudanças que forta-
leceram o aspecto ressoci-
alizador e produtivo das
nossas unidades. Além
disso, investimos em in-
fraestrutura e em qualifi-
cação da nossa equipe.
Hoje, a Secretaria de Esta-
do da Justiça tem total
controle de todas as uni-
dades que integram o sis-
tema penitenciário capi-
xaba e temos muito orgu-
lho do comprometimento
da nossa equipe, que ga-
rante o seu pleno funcio-

namento com maestria",
informou.

Estado Presente em
Defesa da Vida

À tarde, o ministro
chegou ao Palácio Anchi-
eta, em Vitória, onde foi
recebido pelo governador
Renato Casagrande,
acompanhado de secretá-
rios de Estado, para co-
nhecer os indicadores do
Programa Estado Presen-
te em Defesa da Vida.

Classificado pelo Ban-
co Interamericano de
Desenvolvimento (BID)
como um dos mais com-
pletos e eficazes na pre-
venção e enfrentamento à
criminalidade, o Estado
Presente foi retomado em
2019. Nesse mesmo ano,
o trabalho integrado dos
sistemas policial e judici-
al resultou na preserva-
ção de mil vidas, em com-
paração com dados do
ano de 2009. Pela primei-
ra vez, desde 1993, o Espí-
rito Santo teve menos de
mil homicídios em um
ano.

“O Estado Presente
em Defesa da Vida cons-
titui uma nova forma de
gestão da segurança pú-
blica, com uma visão mo-
derna e um conceito
transversal. É um Progra-
ma construído com o pro-
pósito de promover a arti-
culação entre secretarias
e órgãos do Estado, prio-
rizando a implementação
de ações e projetos volta-
dos para o enfrentamento

e prevenção da violência,
a partir da ampliação do
acesso aos serviços bási-
cos e promoção da cida-
dania em regiões caracte-
rizadas por altos índices
de vulnerabilidade soci-
al”, explicou o secretário
de Economia e Planeja-
mento, Álvaro Duboc,
que atua como coordena-
dor-executivo do progra-
ma.

Solenidade

Ainda no Palácio
Anchieta, a agenda inclu-
iu uma solenidade no
Salão São Tiago, onde o
governador Casagrande e
o ministro André Men-
donça entregaram Diplo-
mas de Honra ao Mérito
da Segurança Pública e
Defesa Social aos opera-
dores da área que se des-
tacaram no cumprimento
de suas funções no Espíri-
to Santo. A homenagem
foi instituída pelo Minis-
tério da Justiça e Segu-
rança Pública (Portaria nº
38/2021) em reconheci-
mento aos agentes de se-
gurança pública, persona-
lidades ou instituições
que tenham se destacado.

“Vocês homenagea-
dos são o que temos de
mais especial na seguran-
ça pública. O país é caren-
te de heróis e de referên-
cia e os senhores são o
melhor exemplo. Meu
muito obrigado por serem
referência”, disse o minis-
tro.

Receberam a home-

nagem: Edmilson Rios
(Polícia Penal), Carlos
Augusto Gabriel de Sou-
za (investigador da Polí-
cia Civil), cabo Thiago
Bertoli Gomes (Polícia
Militar), sargento Luiz
Jorge Novo dos Santos
(Corpo de Bombeiros),
Roberto Luiz Avelino
Pereira Filho (investiga-
dor da Polícia Civil), sub-
tenente Marco Antônio
Cordeiro (Corpo de Bom-
beiros) – Indicação Post
Mortem.

Estiveram presentes a
vice-governadora do Esta-
do, Jacqueline Moraes; o
senador Marcos do Val; o
deputado federal e coor-
denador da bancada, Josi-
as Da Vitória; os deputa-
dos estaduais Luiz Durão
e Alexandre Quintino; os
secretários de Estado Ale-
xandre Ramalho (Segu-
rança Pública e Defesa
Social); Álvaro Duboc
(Economia e Planeja-
mento); Edmar Camata
(Controle e Transparên-
cia); Nara Borgo (Direi-
tos Humanos); Luiz Car-
los Cruz (Justiça); e Coro-
nel Jocarly Aguiar (Casa
Militar). Também partici-
param o procurador-geral
do Estado, Rodrigo de
Paula; o comandante da
Polícia Militar, coronel
Douglas Caos; o coman-
dante do Corpo de Bom-
beiros Militar, coronel
Alexandre Cerqueira; o
delegado-geral da Polícia
Civil, José Darcy Arruda;
e o defensor público-
geral, Gilmar Batista.

Foto: divulgação
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China acelera exportação de vacinas para países em desenvolvimento

A China espera au-
mentar a produção das
suas vacinas para 2 bi-
lhões de doses, este ano, e
4 bilhões até 2022, um
plano ambicioso que visa
a converter o país no mai-
or fornecedor das nações
em desenvolvimento.

Citado pela imprensa
local, o presidente da
Associação da Indústria
das Vacinas da China,
Feng Duojia, estimou que
os 4 bilhões de doses vão
cobrir até 40% da procura
global.

A China já distribuiu
doses das suas vacinas em
22 países em desenvolvi-
mento e prestou assistên-
cia a 53, número que con-
tinuará a crescer, à medi-
da que Pequim fechar
mais acordos com países
africanos, segundo dados

do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros da Chi-
na.

O laboratório estatal
Sinopharm já distribuiu
43 milhões de doses da
sua vacina, entre as quais
34 milhões foram admi-
nistradas no país asiático,
cuja campanha de vacina-
ção está reduzida, por
enquanto, a imunizar
grupos considerados de
alto risco de infecção,
segundo a cadeia de tele-
visão CCTV.

As vacinas desenvol-
vidas pela Sinopharm e
também pelas chinesas
Sinovac e CanSino estão
sendo utilizadas já na
África, no Sudeste Asiáti-
co e na América Latina,
enquanto na Europa só
chegaram à Sérvia e à
Hungria.

A capacidade de pro-
dução da China e a rapi-

dez na distribuição das
vacinas têm seduzido a
América Latina, onde
mais de uma dezena de
países já receberam ou
aguardam as primeiras
doses.

Mais de 190 mil doses
da vacina Sinovac che-
gam ao Uruguai esta se-
mana, e mais de 1,5 mi-
lhão estarão disponíveis a
partir de 15 de março,
informou hoje o presiden-
te do país sul-americano,
Luis Lacalle Pou.

No México, já estão
disponíveis 200 mil vaci-
nas da empresa, que vão
ser aplicadas, em sua tota-
lidade, no município de
Ecatepec. A República
Dominicana vai receber
768 mil doses.

A Colômbia acabou
de receber um segundo
lote, de 192 mil doses, da
Sinovac, e a Bolívia

aguarda a chegada de
meio milhão da Sinop-
harm, que também acaba
de ser autorizado na
Argentina.

Países como o Brasil e
o Peru também adminis-
tram vacinas chinesas.

Tratam-se de vacinas
"inativadas", o que signi-
fica que carregam uma
versão geneticamente
alterada do vírus que o
impede de se reproduzir e
desenvolver a doença,
mas que gera uma respos-
ta imunológica no orga-
nismo.

A China também en-
tregou 10 milhões de do-
ses das suas vacinas ao
mecanismo Covax, cria-
do pela Organização
M u n d i a l d a S a ú d e
(OMS) para fornecer vaci-
nas anti-covid aos países
em desenvolvimentp.

"Cerca de 27 países, a

maioria deles em desen-
volvimento, mostraram
interesse em importar
vacinas chinesas. Alguns
já receberam remessas.
No total, a China está
fornecendo ajuda a 53
países em desenvolvi-
mento e continuará a fa-
zê-lo da melhor maneira
possível", disse hoje o
porta-voz do Ministério
dos Negócios Estrangei-
ros Wang Wenbin.

A imprensa oficial
chinesa foi mais assertiva:
"As vacinas chinesas tor-
naram-se uma fonte con-
fiável para muitos países
no combate à pandemia.
A China cumpre a sua
palavra de tornar as vaci-
nas um bem público co-
mum e distribuído de for-
ma justa e equitativamen-
te", afirmou, em editorial,
a agência noticiosa oficial
Xinhua.

A campanha chinesa
gerou reações na

Europa.

O ministro dos Negó-
cios Estrangeiros de Fran-
ça, Jean-Yves Le Drian,
disse na semana passada
que a China lançou uma
"diplomacia de vacinas"
para aumentar a sua in-
fluência, especialmente
nos países africanos, e
alertou que "tirar fotos de
vacinas em aeroportos
não significa ter uma polí-
tica de vacinação".

O presidente da Ale-
manha, Frank-Walter
Steinmeier, destacou que
a pandemia se tornou um
"momento geopolítico",
em que alguns países es-
tão a distribuir doses com
objetivos políticos, o que
pode ter "enormes conse-
quências para o futuro".
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

ADILSON BRAZ e CONCEIÇÃO COUTINHO DASILVA

ADILSON BRAZ, nacionalidade brasileira, profissão autônomo, com setenta e

quatro (74) anos de idade, estado civil viúvo, natural de Colatina-ES, residente na

Rua Adroaldo Cape Pereira, 73, Gustavo Boone em São Gabriel da Palha-ES e

CONCEIÇÃO COUTINHO DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão

lavradora aposentada, com setenta e um (71) anos de idade, estado civil viúva,

natural de Água Boa-MG, residente na Rua Marcelino Chagas, 215, Gustavo

Boone em São Gabriel da Palha-ES.

19 de fevereiro de 2021.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1.DEIVID MANZOLI DOS SANTOS e TATIANI BARBOSAKNAACK

DEIVID MANZOLI DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão Técnico em meio ambiente, com trinta (30) anos de idade, estado

civil solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Adão José Biernascki, 121, Loteamento Residencial Gustavo Milbratz

em São Gabriel da Palha-ES e TATIANI BARBOSA KNAACK, nacionalidade brasileira, profissão vendedor, com vinte e quatro (24) anos

de idade, estado civil solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Adão José Biernascki, 121, Loteamento Residencial

Gustavo Milbratz em São Gabriel da Palha-ES.

2. JOSE ROBERTO PIEKARZ eADRIEMILLY RIGO

JOSE ROBERTO PIEKARZ, nacionalidade brasileira, profissão empresário, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciado,

natural de Vila Valério-ES, residente na Avenida Luiza Milbratz, Lt 28, Quadra 25, Gustavo Milbratz em São Gabriel da Palha-ES e

ADRIEMILLY RIGO, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira,

natural de São Gabriel da Palha-ES, residente naAvenida Luiza Milbratz, Lt 28, Quadra 25, Gustavo Milbratz em São Gabriel da Palha-ES.

3. RODRIGO VILELAMENDONÇAeANALUIZACASTRO BINDA

RODRIGO VILELA MENDONÇA, nacionalidade brasileira, profissão funcionário público estadual, com vinte e oito (28) anos de idade,

estado civil solteiro, natural de Pedro Canário-ES, residente na Rua Eli Cardoso, 419, Santa Cecilia em São Gabriel da Palha-ES e ANA

LUIZA CASTRO BINDA, nacionalidade brasileira, profissão Odontóloga, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira,

natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Frederico Piske, 78, Santa Cecilia em São Gabriel da Palha-ES.

22 de fevereiro de 2021.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

Compre, venda e troque!
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. KEMUELLDOS SANTOS CORREAe ESTER DOS REIS DAGAMA

KEMUELL DOS SANTOS CORREA, nacionalidade brasileira, profissão

Marceneiro, com dezesseis (16) anos de idade, estado civil solteiro, natural de

Vitória-ES, residente na Galeria Jose Bragatto, Centro em São Gabriel da Palha-

ES e ESTER DOS REIS DAGAMA, nacionalidade brasileira, profissão atendente,

com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, natural de São Mateus-

ES, residente no Córrego São Sebastião da Barra Seca, Zona Rural em São

Gabriel da Palha-ES.

2. VANILDO BISPO e NIUCÉIAGARCIA

VANILDO BISPO, nacionalidade brasileira, profissão martelete, com quarenta e

três (43) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES,

residente no Povoado São Jose, Zona Rural em São Domingos do Norte-ES e

NIUCÉIA GARCIA, nacionalidade brasileira, profissão doméstica diarista, com

trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciada, natural de São Gabriel da

Palha-ES, residente na Rua Boa Vista, 283, Boa Vista em São Gabriel da Palha-

ES.

22 de fevereiro de 2021.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil
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Ministério da Saúde monitora novas
variantes do vírus SARS-CoV-2

Desde as primeiras
informações sobre pos-
síveis casos de varian-
tes da covid-19, o Mi-
nistério da Saúde tem
orientado estados e
municípios a amplia-
rem o sequenciamento
de rotina dos vírus res-
piratórios. De acordo
com levantamento rea-
lizado pela Secretaria
de Vigilância em Saú-
de, a partir das notifica-
ções recebidas pelas
secretarias estaduais de
saúde, foram registra-
dos 204 casos de vari-
antes do vírus SARS-
CoV-2 no Brasil. Os
dados são até 20 de fe-
vereiro de 2021.

Do total das notifi-
cações, foram identifi-
cados 20 casos da Vari-
ante de Atenção do
Reino Unido, sendo:
São Paulo (11), Bahia
(6), Goiás (2), Rio de
Janeiro (1). Após in-
vestigação epidemioló-
gica foi constatado que
dois casos anterior-
mente informados co-
mo sendo do Distrito
Federal são de Goiás,
uma vez que os pacien-
tes são residentes de
cidades deste estado.

Em relação à vari-
ante P.1, identificada
originalmente no esta-
do do Amazonas, fo-
ram notificados 184

casos, sendo: Amazo-
nas (60), São Paulo
(28), Goiás (15), Paraí-
ba (12), Pará (11), Ba-
hia (11), Rio Grande
do Sul (9), Roraima
(7), Minas Gerais (6),
Paraná (5), Sergipe (5),
Rio de Janeiro (4), San-
ta Catarina (4), Ceará
(3), Alagoas (2), Per-
nambuco (1) e Piauí
(1). Até o momento,
não há registro da cir-
culação da variante
descoberta na África
do Sul. Devido à cons-
tante investigação epi-
demiológica e novas
notificações, os dados
estão sujeitos a altera-
ções.

O Ministério da Saú-
de enviou na terça-feira
(23) uma nova Nota
Técnica para os Esta-
dos e Distrito Federal
com informações so-
bre as novas variantes
identificadas até o mo-
mento. O documento
orienta ainda medidas
que devem ser adota-
das e intensificadas
pelas secretarias de saú-
de estaduais, a fim de
monitorar e evitar a
propagação das novas
variantes no país.

MONITORAMENTO

Desde o ano 2000,
como parte da rotina
da vigilância dos vírus
respiratórios, o Minis-

tério da Saúde orienta
a realização de sequen-
ciamento genético de
uma parte das amos-
tras coletadas no Bra-
sil. Com a pandemia
da Covid-19, esses exa-
mes continuaram sen-
do realizados. O se-
quenciamento genéti-
co não é um método de
diagnóstico e não é rea-
lizado para a rotina da
confirmação laborato-
rial de casos suspeitos
da Covid-19.

A análise do resul-
tado é utilizada para
quantificar e qualificar
a diversidade genética
viral circulante no país.
Para a saúde pública, o

sequenciamento gené-
tico do vírus SARS-
CoV-2, aliado a outros
estudos, possibilita su-
gerir se as mutações
identificadas podem
influenciar potencial-
mente na patogenici-
dade, transmissibilida-
de, além de direcionar
medidas terapêuticas,
diagnósticas ou ainda
contribuir no entendi-
mento da resposta vaci-
nal.

A partir desse moni-
toramento, foi consta-
tado que as linhagens
mais prevalentes circu-
lantes no Brasil desde o
início da pandemia são
B.1.1.28 e B.1.1.33.

Essas cepas não são
consideradas como
variantes de atenção,
caracterizadas quando
as mutações ocasio-
nam alterações rele-
v a n t e s c l í n i c o -
epidemiológicas, co-
mo maior gravidade e
maior potencial de in-
fectividade.

Os sequenciamen-
tos genéticos e outras
análises complementa-
res para o vírus SARS-
CoV-2 são realizados
pelos Centros de Refe-
rência de Influenza,
que são três Laborató-
rios de Saúde Pública
no Brasil: Fundação
Oswaldo Cruz (RJ),

Instituto Adolfo Lutz
(SP) e Instituto Evan-
d r o C h a g a s ( PA ) .
Além desses, outros
laboratórios públicos e
privados, no Brasil,
também realizam apoi-
am as análises e se-
quenciamento em suas
linhas de pesquisa. Por
isso, muitos resultados
podem ter sido notifi-
cados apenas aos muni-
cípios ou estados ou,
até mesmo, ainda não
terem sido notificados
a nenhum ente do Sis-
tema Único de Saúde
(SUS), sendo deposita-
dos apenas em sites
abertos de sequencia-
mento genômico.

MPES apoia campanha do Ministério da Justiça para
combater comercialização de vacinas falsificadas

MS

O Ministério da
Justiça e Segurança
Pública, por meio da
Secretaria Nacional
do Consumidor (Sena-
con), está desenvol-
vendo a campanha
“ V a c i n a P i r a t a ,

Não!”. O Ministério
Público do Estado do
E s p í r i t o S a n t o
(MPES), por meio do
Centro de Apoio Ope-
racional da Defesa dos
Direitos do Consumi-
dor (CADC), está apoi-
ando a iniciativa, que
tem o objetivo de com-

bater a comercializa-
ção de vacinas falsifi-
cadas contra a covid-
19 pela internet. A
campanha visa alertar
os cidadãos sobre os
riscos à saúde e refor-
çar que, neste momen-
to, apenas o poder pú-
blico, por meio do Sis-

tema Único de Saúde
(SUS), está autorizado
a fornecer a vacina, de
forma gratuita. A Sena-
con está analisando
páginas virtuais suspe-
itas de estarem, de al-
gum modo, oferecen-
do vacinas piratas ou
induzindo o consumi-

dor ao erro. Além dis-
so, fará varreduras em
plataformas de comér-
cio eletrônico para
identificar anúncios e
comercialização ilega-
is. A campanha é re-
sultado da ação do
Conselho Nacional de
Combate à Pirataria

(CNCP), em conjunto
com outros órgãos pú-
blicos. Foi criado um
canal exclusivo para
concentrar as denúnci-
as dos casos. Elas po-
dem ser enviadas por
meio do endereço ele-
trônico vacinapira-
tacncp@mj.gov.br.

MPES

Foto: divulgação

Foram registrados no Brasil, até 20 de fevereiro, 204 casos de novas variantes da Covid-19
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