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MEC amplia para
14 de abril prazo
para convocação
de espera do Fies

Espírito Santo inicia vacinação contra a
Covid-19 de idosos de 70 a 74 anos

Da Vitória é reeleito coordenador
da bancada federal capixaba

Campanha Nacional de Vacinação contra
a Influenza começa no dia 12 de abril

Duas jovens atletas capixabas ganham chance de
brilhar ainda mais em nível nacional
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Reflexao~

"Agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus."

Refletindo: Nossa confiança está na pessoa de
nosso SENHOR JESUS CRISTO. Muitos não
dão valor a este nome porque não sabem o
verdadeiro valor que Ele tem, pois JESUS tira
de mim, e de você amigo e irmão todo o peso,
perturbação acusação e condenação que há
sobre nós. Se você depositar essa confiança na
pessoa de nosso SENHOR JESUS CRISTO,
você verá o poder de transformação em sua
vida. Porque o maior milagre não é a cura física
e sim a espiritual. Pois esse corpo se corrompe
mais o espiritual não.

Oração: Senhor ajude-me a ficar firme nos
teus caminhos e a não me desviar deles. Que
cada dia o Senhor me livre, das muitas quedas
que cometemos porque o inimigo insiste em
nos desanimar colocando culpa e peso sobre
nós, querendo que não venhamos a confiar no
que CRISTO fez para sempre, por amor de
todos nós, na cruz do calvário.
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Da Vitória é reeleito
coordenador da bancada
federal capixaba

Em reunião virtual
na manhã de ontem
(22), os parlamentares
federais capixabas re-
conduziram o deputa-
do Da Vitória, para
coordenar por mais
um ano a bancada do
Espírito Santo. A esco-
lha se deu por consen-
so. Da Vitória está exer-
cendo a função desde
2019 e completa três
anos como coordena-
dor em 2021.

Na reunião virtual,
Da Vitória apresentou
todas as ações dos 10
deputados federais e

três senadores enquan-
to bancada durante os
dois primeiros anos
desta legislatura, como
a definição dos investi-
mentos das emendas
impositivas de banca-
da - que totalizam mais
de R$ 400 milhões -, as
ações para captação de
recursos para infraes-
trutura, saúde, educa-
ção, segurança públi-
ca, meio ambiente e
projetos de interesse do
Estado junto ao Go-
verno Federal.

“Quero agradecer a
todos os deputados e
senadores pela confi-
ança. A bancada capi-

xaba é reconhecida
como a que trabalha de
forma mais unida no
País. E isso é um reco-
nhecimento da atua-
ção de cada um dos
nossos parlamentares.
O ano de 2020 foi mui-
to desafiador por conta
dos efeitos da pande-
mia. E 2021 não será
diferente. Precisamos
focar nas ações na saú-
de e nas medidas de
geração de emprego,
renda e desenvolvi-
mento para o Estado.
O andamento das
obras federais de infra-
estrutura, como a im-
plantação da BR-447,

a rodovia do Contorno
do Mestre Álvaro, são
importantes para me-
lhorar a logística. To-
dos os nossos repre-
sentantes têm demons-
trado um compromis-
so muito grande com o
Espírito Santo”, res-
saltou Da Vitória

Os parlamentes des-
tacaram a união da
bancada capixaba e a
boa relação construída
nos dois últimos anos
com o Governo Fede-
ral e com o Governo
do Estado. A coorde-
nação da bancada é
definida uma vez por
ano.

Assessoria
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Dia Mundial da Água: veja como a preservação da
natureza ajuda na reestruturação de nascentes na região

Nes ta segunda -
feira, 22 de março, é
celebrado o Dia Mun-
dial da Água. A data
foi instituída pela Orga-
nização das Nações
Unidas (ONU) em
1922 com o propósito
de alertar a população
do mundo sobre a ne-
cessidade de preservar
essa fonte de vida. A
preocupação com os
recursos hídricos é evi-
denciada neste dia sim-
bólico, porém deveria
fazer parte do dia a dia
das pessoas, já que a
água está presente em
quase todos os mo-
mentos de nossa vida.

A água é um recur-
so natural de extrema
importância para a so-
brevivência do ho-
mem, mas nem sempre
é possível encontrá-la
disponível e de boa qua-
lidade, além disso, a

sua possibilidade de
uso está ficando cada
vez mais prejudicada.
Wagner Canal é agri-
cultor e proprietário do
Sítio Santa Rita, no
município de São Do-
mingos do Norte e há
anos, junto de sua famí-
lia, vem desenvolven-
do projetos voltados
para a Agricultura Fa-
miliar e o Meio Ambi-
ente, se tornando refe-
rência no município e
região. Ele conta que
um dos principais pro-
jetos realizados, foi o
ref lorestamento do
sítio da família.

O processo de reflo-
restamento foi iniciado
em 1996, ao percebe-
rem que o terreno her-
dado não possuía água
suficiente para imple-
mentar novas planta-
ções ou até mesmo pa-
ra manter as que já havi-
am no local. De acordo
com o dominguense,

onde antes havia um
solo degradado, se en-
contra um local de flo-
resta densa, com árvo-
res de grande porte,
solo recuperado, fauna
e flora nativas em abun-
dância, além das nas-
centes, que antes esta-
vam fragilizadas, mas
que agora apresentam
um curso d’água contí-
nuo.

"A nascente fica
localizada no meio do
terreno, o refloresta-
mento abrange 25% da
área total do mesmo. A
preservação das nas-
centes é fundamental
para os trabalhos na
propriedade, e mais
importante ainda para
o futuro do meu filho,
sobrinho e netos. Fo-
ram plantadas mais de
30 mil árvores em dife-
rentes épocas, com ma-
is de 130 variedades
nativas. Eu sempre
acreditei na natureza,

nunca duvidei e hoje,
minha família colhe
frutos de muita dedica-
ção e entusiasmo, e
graças a Deus, já con-
seguimos servir de
exemplo para outros
agricultores conscien-
tes", relata Wagner.

Outro agricultor
que sabe da importân-
cia da preservação das
nascentes é o venecia-
no Leonardo Posse-
bom. Ele, que é propri-
etário de uma chácara,
conta que a nascente
está localizada em
uma área de mata e
vem sendo preservada
desde a década de 80.

"Quando adquiri a
propriedade já sabia da
existência da nascente
e desde então, tenho
trabalhado para man-
tê-la em bom estado.
Mesmo estando dentro
de uma área de mata,
optei por plantar ou-
tras mudas em seus
arredores para aumen-
tar seu volume e curso
de água", explica Leo-
nardo.

"A preservação des-
te recurso natural, é
fundamental para a
produção de alimen-
tos, garantindo a segu-
rança alimentar do pa-
ís e sobretudo a conser-
vação do meio ambien-
te", afirmou.

Em São Gabriel da
Palha, o Projeto Ambi-

ental de Refloresta-
mento, tem realizado
diversos trabalhos de
recuperação, em áreas
distintas do município.
Um dos pontos de recu-
perações, está localiza-
do no pátio da igreja da
comunidade Nossa
Senhora Aparecida,
outro, nas mediações
do Terminal Rodoviá-
rio, localizado no iní-
cio do acesso à subida
para o Bairro Paraíso e
outro no Córrego São
Gabriel, tanto na zona
urbana quanto na zona
rural.

"O reflorestamento
de modo geral é essen-
cial, em especial em
área de nascente. As
pessoas estão preocu-

padas em irrigar as
plantações, em ter
água para assim fazer,
porém, se nós não efe-
tuarmos os refloresta-
mentos e a preservação
dela, bem como das
áreas de nascentes, po-
de chegar a um tempo
que não vamos ter
água saudável, nem
para o nosso uso pró-
prio. A natureza não
precisa do ser humano
para sobreviver, mas
sim, o ser humano é
que precisa dela. Água
é vida e nós temos de
ter consciência disso.
A natureza agradece e
Deus, muito mais",
finalizou Arildo Lou-
renço Corrêa Neves,
membro do projeto.

ES será a estrela da safra de conilon em 2021,
respondendo por 66% da produção do país

A produção dos Ca-
fés do Brasil está esti-
mada em aproximada-
mente 46,72 milhões de
sacas de 60 kg para o
ano de 2021. A safra
nacional de café arábi-
ca deverá atingir 31,35
milhões de sacas, en-
quanto que a de café
conilon está prevista
em 15,36 milhões de

sacas. O estado de Mi-
nas Gerais será a unida-
de federativa com mai-
or produção de café
arábica, com safra esti-
mada em 20,66 mi-
lhões de sacas, o que
representa 66% da pro-
dução total da espécie
no País. O Espírito San-
to será o protagonista
nacional na produção
de conilon, com produ-
ção estimada em apro-

ximadamente 10,15
milhões de sacas em
2021, volume que tam-
bém configura 66% da
produção brasileira da
espécie.

Neste contexto, vale
ressaltar que a área em
produção do café arábi-
ca neste ano está esti-
mada em 1,38 milhão
de hectares, que, se com-
parada com a área em
produção do ano passa-

do, representa decrésci-
mo de 8,8%. Com pro-
dutividade média de
22,7 sacas por hectare,
o que configura uma
queda de 29,5% na pro-
dutividade média da
espécie se comparada a
2020, o que é justifica-
do principalmente pelo
fato de 2021 ser um ano
de bienalidade negati-
va, característica do
café arábica brasileiro

que alterna um ano de
produção maior com
produção menor no
ano seguinte.

Com base nos dados
dessa pesquisa, se for
estabelecido um ran-
king do faturamento
bruto estimado para as
cinco regiões geográfi-
cas brasileiras que pro-
duzem café, conside-
rando as duas espécies
(arábica e conilon), em

ordem decrescente,
constata-se que a Re-
gião Sudeste desponta
em primeiro lugar com
R$ 22,42 bilhões, cujo
montante equivale a
86,7% do faturamento
total previsto para
2021, seguida pela Re-
gião Nordeste que teve
sua estimativa calcula-
da em R$ 1,6 bilhão, a
qual corresponde a
6,2%.

SafraES
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Parte da área reflorestada, próximo a nascente
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Espírito Santo inicia vacinação contra
a Covid-19 de idosos de 70 a 74 anos

O Governo do Espí-
rito Santo deu início,
na manhã de ontem
(22), à vacinação con-
tra o novo Coronavírus
(Covid-19) de idosos
de 70 a 74 anos. A aber-
tura da Campanha de
Vacinação Estadual
contra a Covid-19 para
este público ocorreu
em ato simbólico reali-
zado na Unidade Regi-
onal de Saúde Boa Vis-
ta II, no município da
Serra, com a presença
do governador Renato
Casagrande.

O Estado iniciará a
vacinação dos idosos
de 70 a 74 anos com o
envio aos municípios
do quantitativo para
atender 78% desta po-
pulação (99.741). Tam-
bém será realizado o
envio das D1 para com-
pletar 100% da cober-
tura dos idosos de 75 a

79 anos; iniciando tam-
bém o envio para aten-
der 63% das comuni-
dades quilombolas; e
mais um quantitativo
para os trabalhadores
da saúde.

Durante o ato sim-
bólico, o governador
Casagrande reforçou a
importância da vacina-
ção. “Hoje estamos
dando um passo a mais
na imunização da po-
pulação. Quando a
pessoa recebe as duas
doses, fica menos sus-
cetível à doença ou
apresenta sintomas
menos graves, em caso
de contaminação pelo
vírus. Por isso, quere-
mos seguir trabalhan-
do em conjunto com o
Governo Federal para
vacinarmos cada vez
mais pessoas. Espera-
mos que o Instituto
Butantan e a Fiocruz
possam estabilizar a
produção da vacina

para que possamos ace-
lerar a vacinação”, pon-
tuou.

Casagrande citou
ainda que o País e o
Estado enfrentam o

pior momento da
pandemia:

“Diminuir a intera-
ção entre as pessoas é
fundamental, por con-
ta disso, necessitamos

seguir a quarentena de
14 dias. Nossa avalia-
ção é positiva, já que
estamos vendo a ade-
são das pessoas. A inte-
ração diminuiu, mas
ainda não é suficiente.
O resultado dessa qua-
rentena vai ser visto
nos hospitais daqui 20
a 30 dias. Estamos com
quase 94% da taxa de
ocupação de leitos de
UTI. Vários hospitais

já estão sem vagas e
não apenas para trata-
mento da Covid-19,
mas também para ou-
tras enfermidades. O
Estado conseguiu aten-
der até agora a todos e
o nosso objetivo é se-
guir dando dignidade
aos capixabas”, afir-
mou o governador.

O secretário de Esta-
do da Saúde, Nésio
Fernandes, comemo-

rou o avanço na vaci-
nação dos grupos prio-
r i tár ios. “Estamos
avançando aos poucos
a imunização contra a
doença no Espírito
Santo. Estamos bus-
cando materializar a
compra de novos imu-
nizantes para que con-
sigamos avançar mais
rapidamente na imuni-
zação da população”,
disse.

Pacientes de Rondônia internados no ES
para tratamento de Covid-19 recebem alta

Oito pacientes de
Rondônia internados
no Hospital Estadual
Dr. Jayme Santos Ne-
ves, na Serra, para tra-
tamento do novo Coro-

navírus (Covid-19) dei-
xaram o Estado no do-
mingo (21), após rece-
berem alta hospitalar.

Os pacientes de Ron-
dônia começaram a
chegar ao Espírito San-
to no dia 7 de fevereiro

para dar continuidade
ao tratamento contra a
doença, em função da
situação de grave crise
sanitária naquele Esta-
do, com registros de
falta de leitos de UTI.

Atualização
pacientes de
Rondônia

A Secretaria da Saúde
(Sesa) informa que, dos
40 pacientes transferidos
do Estado de Rondônia

para o Espírito Santo,
quatro permanecem sob
os cuidados dos profissio-
nais do Hospital Estadu-
al Dr. Jayme Santos Ne-
ves, na Serra, todos em
leitos de enfermaria.

Do total de pacientes

transferidos, 15 evoluí-
ram a óbito por compli-
cações da doença. Com
as altas médicas do do-
mingo (21), sobe para 21
o número de pacientes
que puderam retornar
para suas casas.

Sesa
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Sefaz organiza ações para dar
celeridade aos processos do ITCMD

A Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) está orga-
nizando algumas ações
para dar celeridade aos
processos do Imposto
sobre Transmissão Cau-
sa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Dire-
itos (ITCMD). O objeti-
vo das medidas é redu-
zir o tempo de avaliação
dos processos tanto no
curto quanto no longo
prazo.

O ITCMD é o im-
posto pago ao Governo
do Estado quando é fei-
ta a transmissão não
onerosa de bens ou dire-
itos por doação (inter-
vivos) ou “causa mor-
tis”.

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Rogelio
Pegoretti, comenta que

as mudanças vão facili-
tar a vida do contribuin-
te e dar uma resposta
mais rápida às solicita-
ções feitas por eles ou
seus representantes.
“Nossas expectativas
são as melhores para
e s s a n ova f a s e d o
ITCMD. Ao final das
ações programadas, a
presença dos contribu-
intes nas agências para
apresentação de docu-
mentos não será mais
necessária. É menos
burocracia para o cida-
dão capixaba”, destaca
Pegoretti.

Anualmente, são
avaliadas cerca de 14
mil guias de ITCMD –

com processos de todo o
Estado. Geralmente, as
análises demoram de 40
dias a 1 ano, dependen-
do da complexidade de

cada caso. “Nossa ex-
pectativa é diminuir es-
ses prazos pela metade.
O número de auditores
fiscais na área vai mais
que dobrar e, assim,
acreditamos ter condi-
ções de atender os con-
tribuintes que já deram
entrada nos processos
de ITCMD”, avalia a
auditora fiscal da Recei-
ta Estadual e superviso-
ra de ITCMD, Carla
Brasil Milaneze.

Outra ação é a rees-
truturação da área de
“Perguntas e Respos-
tas” sobre o ITCMD no
site da Secretaria da Fa-
zenda. “A Gerência de
Atendimento ao Contri-
buinte já disponibilizou
novas questões que são,
constantemente, levan-
tadas pelos contribuin-
tes, além de incluir um

passo a passo mais deta-
lhado sobre como os
contribuintes devem
proceder ao dar entrada
no pedido relativo ao
ITCMD, inclusive na
parte que diz respeito ao
envio digital de docu-
mentos”, acrescenta o
gerente de Arrecadação
e Cadastro, Leandro
Kuster.

Essas duas ações
visam à melhoria do
serviço no curto prazo.
No longo prazo, a Se-
cretaria da Fazenda está
retomando o projeto do
sistema do ITCMD on-
line. Neste novo mode-
lo, o contribuinte, ou
seu representante, pode-
rá fazer o registro das
informações tanto pelo
Acesso Cidadão, do Go-
verno do Estado, quan-
to pelo sistema da Sefaz.

O cidadão poderá regis-
trar informações sobre
inventários judiciais,
extrajudiciais, doações,
entre outros tipos de
declarações.

O diretor do Colégio
Notorial do Brasil, Bru-
no Bittencourt, destaca
que este trabalho que
está sendo feito pela Se-
faz é longo e meticulo-

so. “É um trabalho lon-
go e meticuloso, porém
de fundamental impor-
tância para sociedade,
para o Estado e na busca
da ágil circulação de
bens. A informatização
e desburocratização do
procedimento é deman-
da latente e representa
avanço para todos”, pon-
dera.

MEC amplia para 14 de abril prazo para convocação de espera do Fies

O Ministério da
Educação prorrogou
para 14 de abril o prazo
para convocação da
lista de espera para es-
tudantes interessados
no processo seletivo do
1º semestre de 2021 do
Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fi-
es).

Segundo a pasta,
todos os candidatos
que não foram pré-

selecionados na cha-
mada única estão auto-
maticamente incluídos
na lista de espera. Para
saber o andamento da
inscrição, o estudante
deve fazer o acompa-
nhamento pela página
do Fies.

Após a convocação,
quem estiver inscrito
tem até três dias úteis
para fazer a comple-
mentação da docu-
mentação para contra-
tar o financiamento da

faculdade que preten-
de cursar.

De acordo com o
ministério, serão ofer-
tadas neste ano 93 mil
vagas pelo Fies. No
primeiro semestre, esta-
rão disponíveis 40 mil
vagas para 24,4 mil cur-
sos de graduação em
1,4 mil faculdades pri-
vadas em todo o país.
Mais de 128 mil alunos
estão inscritos no pro-
cesso de seleção para
obter o financiamento.

Agência Brasil

Sefaz
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Campanha Nacional de Vacinação contra
a Influenza começa no dia 12 de abril

Entre os dias 12 de
abril e 09 de julho aconte-
ce a 23ª Campanha Naci-
onal de Vacinação contra
a Influenza, que tem por
objetivo a redução de
complicações, interna-
ções e mortalidade de-
correntes das infecções
pelo vírus da influenza,
na população-alvo para a
vacinação.

Devido à concomi-
tância das ações de vaci-
nação de Influenza e de
Covid-19, para este ano,
o Ministério da Saúde
orienta que o início da
23ª Campanha seja reali-
zada com a primeira fase
pelo público de crianças,
gestantes, puérperas, po-
vos indígenas e trabalha-
dores da saúde. Nos anos
anteriores iniciavam pelo
público idoso, por exem-
plo.

A medida vem, se-
gundo a coordenadora
do Programa Estadual de
Imunizações e Vigilância
das Doenças Imunopre-
veníveis, Danielle Grillo,
para priorizar a vacina-
ção contra a Covid-19
dos idosos. “A vacinação
contra influenza começa-

rá no mesmo período em
que ainda estaremos imu-
nizando o público idoso
contra a Covid-19. Dian-
te disso, a priorização
desse grupo será pela vaci-
na Covid, e mais à frente,
na segunda fase da Influ-
enza, iniciaremos a vaci-
nação deste público”,
explicou.

Entre os grupos prio-
ritários estão: crianças de
6 meses a menores de 6
anos de idade (5 anos, 11
meses e 29 dias); gestan-
tes; puérperas; povos indí-
genas; trabalhadores da
saúde; idosos com 60
anos e mais; professores
das escolas públicas e
privadas; pessoas porta-
doras de doenças crôni-
cas não transmissíveis e
outras condições clínicas
especiais; pessoas com
deficiência permanente;
forças de segurança e sal-
vamento; forças arma-
das; caminhoneiros; tra-
balhadores de transporte
coletivo rodoviário de
passageiros urbano e de
longo curso; trabalhado-
res portuários; funcioná-
rios do sistema prisional;
adolescentes e jovens de
12 a 21 anos de idade sob
medidas socioeducati-

vas; e população privada
de liberdade.

Cuidados e
orientações quanto às

ações de vacinação

Seguindo o Informe
Técnico da Campanha
Nacional de Vacinação
Contra a Influenza, pro-
duzido pelo Ministério
da Saúde, o Programa
Estadual de Imunizações
e Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis, passa-
rá a orientar os municípi-
os capixabas à adoção de
medidas e ações, confor-
me as muitas utilizadas
durante a vacinação con-
tra a Covid-19, de forma
a assegurar o melhor cui-
dado diante do momento
pandêmico do país.

Medidas como dis-
tanciamento para se evi-
tar aglomerações nos
serviços de vacinação, a
utilização constante de
álcool 70 para higieniza-
ção das mãos, o reforço
de equipamentos de pro-
teção individual aos tra-
balhadores da saúde da
unidade são, segundo
Danielle Grillo, essencia-
is.

“Vamos recomendar

também que os municípi-
os promovam ações co-
mo a ampliação dos pon-
tos de atendimentos,
com vacinações extra-
muros, domiciliar a ido-
sos e pessoas com dificul-
dade de locomoção, horá-
rios estendidos, trabalho
de equipes volantes, além
do sistema de agenda-
mento prévio para se evi-
tar aglomerações”, afir-
mou.

Grupos Prioritários da
Campanha de

Vacinação contra a
Influenza

A 23ª Campanha Na-
cional de Vacinação con-

tra a Influenza será reali-
zada em três fases, de
acordo com a organiza-
ção dos públicos prioritá-
rios. As datas serão defi-
nidas pelo Ministério da
Saúde. O público-alvo
representará, no Espírito
Santo, 1.551.830 milhão
de pessoas. A meta é vaci-
nar pelo menos 90% dos
grupos elegíveis.

– Primeira fase: crian-
ças de 6 meses a menores
de 6 anos de idade (5
anos, 11 meses e 29 dias);
gestantes; puérperas;
povos indígenas; traba-
lhadores da saúde;

– Segunda fase: ido-
sos com 60 anos e mais;
professores das escolas

públicas e privadas;
– Terceira fase: pesso-

as portadoras de doenças
crônicas não transmissí-
veis e outras condições
clínicas especiais; pesso-
as com deficiência per-
manente; forças de segu-
rança e salvamento; for-
ças armadas; caminho-
neiros; trabalhadores de
transporte coletivo rodo-
viário de passageiros ur-
bano e de longo curso;
trabalhadores portuári-
os; funcionários do siste-
ma prisional; adolescen-
tes e jovens de 12 a 21
anos de idade sob medi-
das socioeducativas; e
população privada de
liberdade.

Anvisa simplifica regras para venda de medicamentos para intubação

Os medicamentos
usados para a intubação
de pacientes com covid-
19 obedecerão tempora-
riamente a regras mais
simples de fabricação e
de venda. A Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) publicou,
na sexta-feira(19) à noite,
resolução com procedi-
mentos extraordinários
de autorização em cará-
ter emergencial para es-
ses produtos.

A medida abrange
anestésicos, sedativos,
bloqueadores neuromus-
culares e outros medica-
mentos hospitalares usa-
dos para manter vivos os
pacientes de covid-19. A
autorização para a co-
mercialização passará a
ser realizada por meio de
notificação, que permite
a produção e a venda ime-

diata aos hospitais e às
clínicas de todo o Brasil,
mesmo sem o registro
sanitário.

Em nota, a Anvisa
informou que a flexibili-
zação das regras foi ne-
cessária para atender à
demanda das unidades
de saúde após o aumento
no número de casos gra-
ves da doença. “O agra-
vamento da pandemia
implicou em sobrecarga
das Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs), e, neste
sentido, para manter o
abastecimento regular
dos medicamentos utili-
zados no processo de intu-
bação, a Anvisa isentou
estes medicamentos do
registro sanitário”, expli-
cou o comunicado.

A resolução foi publi-
cada de forma ad referen-
dum, ou seja, será sub-
metida oportunamente à
aprovação da Diretoria

Colegiada da agência.
Segundo a Anvisa, os
medicamentos manterão
os padrões de qualidade,
uma vez que a normativa
não isentou as empresas
do atendimento às nor-
mas sanitárias vigentes.
A agência continuará a
controlar, monitorar e
fiscalizar os produtos.

A autorização simpli-
ficada vale para medica-
mentos com pelo menos
um de 20 princípios ati-
vos usados na intubação
de pacientes. Poderão
receber o aval da Anvisa
fabricantes de medica-
mentos em território naci-
onal com certificado de
boas práticas de fabrica-
ção e controle vigente,
emitido pela Anvisa. As
substâncias deverão ter
concentrações e doses
idênticas aos medica-
mentos novos, genéricos
e similares já registrados

pela agência e não pode-
rão ter prazo de validade
superior a 120 dias.

Pós-registro

A Anvisa também
simplificou as regras para
que medicamentos já
registrados pelo órgão
possam ser modificados
para aumentar a disponi-
bilidade no mercado. A
comercialização das subs-
tâncias alteradas também

sairá por meio de notifi-
cação, desde que as mu-
danças mantenham a
qualidade, a eficácia e a
segurança.

A empresa fabricante
do medicamento deverá
monitorar as queixas téc-
nicas e os efeitos colate-
rais associados aos medi-
camentos com modifica-
ções. Os efeitos colaterais
graves deverão ser infor-
mados à Anvisa em até
24 horas. A Anvisa pode-

rá, a qualquer momento,
suspender a notificação e
adotar as medidas sanitá-
rias cabíveis.

Segundo a Anvisa, a
autorização para a fabri-
cação dos remédios modi-
ficados será automatica-
mente cancelada após o
fim da vigência da norma
emergencial. A resolução
aprovada hoje tem vali-
dade de 120 dias, poden-
do ser prorrogada a crité-
rio da agência.

Agência Brasil
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Governo do Estado lança novo serviço
para tirar dúvidas sobre quarentena

O Governo do Espí-
rito Santo lançou, na
sexta-feira (19), o ser-
viço “Tire suas dúvi-
das”, para garantir à
população, por meio
de ligações telefônicas,
informações com total
clareza sobre as medi-
das excepcionais de
combate à pandemia
do novo Coronavírus
(Covid-19). Por meio
do telefone (27) 3194-
3730, a população po-
de esclarecer suas dúvi-
das sobre as medidas
previstas no Decreto nº
4838-R, que estabele-
ceu a quarentena de 14
dias em todo o territó-
rio capixaba. O serviço
funciona todos os dias,
das 8h às 18h, inclusive
nos finais de semanas e
feriados.

O call center “Tire
suas Dúvidas”, que

funcionará no Corpo
de Bombeiros, é uma
das ações planejadas
pelo Centro de Co-
mando e Controle
(CCC) do Governo do
Espírito Santo, sendo
considerada uma im-
portante ferramenta de
comunicação com a
população. Além de
orientar, o serviço vai
proporcionar maior
transparência do traba-
lho que vem sendo co-
ordenado e realizado
pelas equipes do Go-
verno do Estado e de
outros órgãos que atu-
am no combate à pan-
demia.

“É mais um traba-
lho importante que
realizamos neste mo-
mento tão difícil para a
população capixaba”,
afirmou a secretária de
Estado do Turismo,
Lenise Loureiro, que
integra o Centro de

Comando e Controle,
liderado pelo governa-
dor Renato Casagran-
de.

O secretário de Esta-
do de Economia e Pla-
nejamento, Álvaro Du-
boc, destaca a impor-
tância de os cidadãos

estarem bem informa-
dos e conscientes da
gravidade da situação
que o Estado e o País
atravessam, em rela-
ção ao impacto causa-
do pela pandemia à
saúde pública.

“A população preci-

sa se conscientizar de
que estamos em uma
guerra e que, para ven-
cê-la, é preciso a con-
tribuição de todos. Res-
peitar as medidas res-
tritivas estabelecidas
pelo Governo do Esta-
do, manter o distancia-

mento social e a higie-
nização das mãos é a
forma que dispomos
para preservar vidas,
uma vez que ainda não
há ainda vacina para
todos”, disse Duboc,
que também integra a
equipe do CCC.

Duas jovens atletas capixabas ganham
chance de brilhar ainda mais em nível nacional

Duas jovens atletas
capixabas, com resul-
tados expressivos em
suas respectivas moda-
lidades dentro e fora
do Estado, agora terão

a chance de brilhar ain-
da mais em nível naci-
onal. A ginasta Ema-
nuelle Felberk, de 13
anos, foi convocada
para a seleção brasilei-
ra que disputará o Cam-
p e o n a t o P a n -

Americano Juvenil, na
Guatemala, previsto
para junho deste ano.
Já a jogadora de han-
debol Sthefany de Pau-
la, de 17 anos, acaba de
se transferir para uma
grande equipe do País:

o Araraquara, do inte-
rior de São Paulo.

Manu Felberk, co-
mo também é carinho-
samente chamada, pra-
tica ginástica rítmica
na Escola de Campeãs,
que realizava seus trei-
nos no Centro de Trei-
namento Jaymme Na-
varro de Carvalho, se-
de da Secretaria de
Esportes e Lazer (Ses-
port), em Vitória. Po-
rém, por conta da pan-
demia novo Coronaví-
rus (Covid-19), as ati-
vidades com atletas
menores de idade estão
suspensas no local.

Apesar da pouca
idade, Manu Felberk já
conta com uma série
de conquistas impor-

tantes na carreira: me-
dalha de ouro por equi-
pe nos Jogos Escolares
da Juventude e dos Jo-
gos Escolares do Espí-
rito Santo, campeã bra-
sileira, sul-americana e
pan-americana.

Handebol

Contemplada na
última edição do pro-
grama Bolsa Atleta, da
Sesport, a jogadora de
handebol Sthefany de
Paula está de malas
prontas para seguir ru-
mo ao time do Arara-
quara, ainda nesta se-
mana.

A atleta atuou por
três anos pelo Colégio
Castro Alves, em Cari-
acica, instituição de

ensino, que é a princi-
pal exportadora de atle-
tas capixabas na moda-
lidade. Entre suas prin-
cipais conquistas es-
tão: a medalha de bron-
ze nos Jogos Escolares
da Juventude e um bi-
campeonato estadual,
nos Jogos Escolares do
Espírito Santo.

“Será uma nova
fase na minha carreira.
Estou muito feliz por
defender as cores do
Handebol Araraquara
nesta temporada. Ape-
sar da cidade de Arara-
quara estar passando
por um lockdown, já
estou com toda a docu-
mentação acer tada
para acertar a minha
contratação”, comen-
tou Sthefany de Paula.

Sesport

Foto: divulgação
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No Dia Mundial da Água, Governo do
Estado anuncia programas e investimentos

No Dia Mundial da
Água, celebrado ontem
(22), o Governo do Esta-
do fez a entrega de um
pacote de programas, in-
vestimentos e ações que
vão contribuir diretamen-
te no desenvolvimento da
gestão ambiental nos mu-
nicípios, revitalização de
bacias hidrográficas, mai-
or segurança hídrica e
manutenção da cobertura
florestal em todo o Espíri-
to Santo. A solenidade
virtual teve a participação
do governador Renato
Casagrande e de outras
autoridades.

“O Dia Mundial da
Água nos faz lembrar da
importância de se preser-
var os nossos recursos
hídricos. Não tem água
sem floresta e não existe
floresta sem água. É uma
comunhão que não se
separa. Essas medidas
precisam ganhar escala
para cessar essa caminha-
da destrutiva dos recursos
hídricos. Estamos falan-
do muito sobre a preserva-
ção da vida nesse momen-
to de pandemia. Uma par-
te grande da sociedade se
preocupa com o meio am-
biente e uma parte menor
não se preocupa. O Espí-
rito Santo pode caminhar
cada vez mais para ser

exemplo para o Brasil e
para o mundo”, afirmou o
governador.

Durante o evento vir-
tual, foi apresentado e
encaminhado à Assem-
bleia Legislativa um Pro-
jeto de Lei para a criação
do Programa Estadual de
Sustentabilidade Ambi-
ental e Apoio aos Municí-
pios (Proesam). O progra-
ma é um instrumento de
incentivo no formato de
compra de resultados,
associando premiações
financeiras proporcionais
ao atingimento de um
quadro de metas fixadas e
preestabelecidas pela Se-
cretaria de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos
(Seama), numa dinâmica
de ciclos. O objetivo é oti-
mizar a gestão das políti-
cas públicas ambientais e
nas ações práticas e dire-
tas de reestruturação das
secretarias dos 78 municí-
pios do Estado.

Ao todo, serão investi-
dos até R$ 12 milhões em
dois anos, caso houver
adesão de todos os 78 mu-
nicípios capixabas, com
100% das suas respectivas
metas cumpridas no pro-
grama anualmente. Estes
recursos serão oriundos
do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos e Flo-
restais do Espírito Santo
(Fundágua) do Fundo

Estadual do Meio Ambi-
ente (Fundema) e, eventu-
almente, por meio de no-
vos aportes do Governo
do Estado, se for necessá-
rio.

Revitalização de Bacias
Hidrográficas

O Espírito Santo cele-
bra este Dia Mundial da
Água com 100% das baci-
as hidrográficas cobertas
por seus respectivos Pla-
nos de Recursos Hídricos,
sendo também o primeiro
Estado do País a adotar
uma estratégia para tirar
os Planos de Bacia do pa-
pel. Durante a solenidade
virtual, o governador Re-
nato Casagrande também
assinou o decreto de cria-
ção do Programa Estadu-
al de Conservação e Revi-
talização de Bacias Hi-
drográficas (Probacias),
que vai unir ações gover-
namentais para o planeja-
mento, gestão dos recur-
sos hídricos e revitaliza-
ção das bacias hidrográfi-
cas do Espírito Santo.

C o o r d e n a d o p e l a
Agência Estadual de Re-
cursos Hídricos (Agerh),
o Probacias prevê a im-
plantação regional de
técnicas de inovação em
recomposição da vegeta-
ção nativa, ações de con-
servação de água e solo,

monitoramento de quan-
tidade e qualidade dos
recursos hídricos, siste-
mas de alerta de secas e
inundações, saneamento
rural, governança institu-
cional e articulação com a
sociedade das bacias.

A primeira bacia hi-
drográfica contemplada
pelo Probacias será a do
rio Itapemirim, que rece-
berá reforço nas ações de
recomposição florestal,
conservação do solo e
monitoramento da água.
O investimento previsto
para ações iniciais no Ita-
pemirim é de R$ 9,6 mi-
lhões, recursos provenien-
tes do Fundágua.

A Agerh também está
instalando mais quatro
estações automáticas de
medição de nível e vazão
no rio Itapemirim. Os
equipamentos vão com-
por o Sistema de Alerta e
Monitoramento Hidroló-
gico da Bacia Hidrográfi-
ca, que está sendo desen-
volvido pela Agência e
pela Defesa Civil Estadu-
al, em parceria com a Pre-
feitura de Cachoeiro de
Itapemirim.

O decreto de criação
do Probacias também
ancora o programa em
ações e indicadores do
Plano Estadual de Recur-
sos Hídricos e dos Planos
das Bacias Hidrográficas.

No evento, o governador
também fez a entrega do
Plano de Recursos Hídri-
cos e o Enquadramento
da Região Hidrográfica
Litoral Centro-Norte, a
última a ser estudada e
planejada pela equipe da
Agerh. Os documentos
apontam ações para me-
lhora da quantidade e da
qualidade da água na re-
gião banhada pelos Rios
Riacho, Piraquê-açu, Re-
is Magos e Jacaraípe.
Com isso, o Dia Mundial
da Água também é marca-
do por 100% das bacias do
Espírito Santo cobertas
pelos instrumentos de
planejamento.

A solenidade virtual
também marcou a entrega
do Manual Operativo do
Plano Estadual de Recur-
sos Hídricos, ferramenta
elaborada pela Agerh pa-
ra auxiliar a implantação
de ações e o alcance das
12 metas prioritárias do
Plano até o final de 2022.

Saneamento e Segu-
rança Hídrica

Também foram entre-
gues duas obras que são
relevantes para o sanea-
mento no interior do Esta-
do. A Orla de Aracruz
está recebendo o booster e
a adutora de água tratada
de Santa Cruz, em um

investimento de R$ 7 mi-
lhões da Companhia Espí-
rito Santense de Sanea-
mento (Cesan) para refor-
ço e melhoria do abasteci-
mento, que vai beneficiar
mais 14.900 pessoas do
litoral. A Comunidade de
São José, em Atílio Vivac-
qua, está sendo contem-
plada com a obra de am-
pliação do Sistema de
Abastecimento de Água,
um investimento de R$ 3
milhões para melhorar o
fornecimento de água
para quase 500 pessoas
que vivem na região.

A segurança hídrica é
uma das metas do Gover-
no do Estado para dar
mais qualidade de vida
aos capixabas e infraes-
trutura para as atividades
produtivas. Por meio da
Seag, estão sendo conclu-
ídas quatro obras de bar-
ragens para armazena-
mento de água: Braço do
Sul, no município de São
Domingos do Norte; Eve-
raldo Bianquini, em Bar-
ra de São Francisco; Aflu-
ente 25 de Julho, Cabecei-
ra 25 de Julho e Itanhan-
ga, em Santa Teresa e a
barragem Alto Rio Novo,
na cidade de Alto Rio No-
vo. Juntas elas reservam
mais de 600 mil metros
cúbicos de água. Ao todo,
foram investidos R$ 7,7
milhões.

Governo/ Agerh/ Seama/ Seag/ Iema/Incaper
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos oriundos do Cartório de Registro Civil da

Sede de São Gabriel da Palha-ES, exigidos pelo artigo 1.527 do Código Civil Brasileiro: OSEIAS

FIGUEIREDO DE SOUSAe GENAINA ALVES DACUNHA.

Ele, natural de Felisburgo-MG, nascido em 02 de abril de 1996, estado civil solteiro, profissão repositor de

mercadorias, residente na Rua Epifani da Penha, 67, Rafael Thomes em Vila Valério-ES, filho de JOSE

FIGUEIREDO DE SOUSAe MARIAZELIADE SOUSA

Nome a adotar após o casamento: OSEIAS FIGUEIREDO DE SOUSA.

Ela, natural de Belo Horizonte-MG, nascida em 12 de março de 2005, estado civil solteira, profissão sem

profissão remunerada, residente na Rua Projetada, S/n, Gustavo Booni em São Gabriel da Palha-ES, filha de

WHASHINGTON DACUNHAe SALUMÉALVES PEREIRA

Nome a adotar após o casamento: GENAINAALVES DACUNHAFIGUEIREDO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei, lavro o presente para ser afixado em

Cartório, no lugar de costume.

Monique Sperandio da Silva - EscreventeAutorizada

COMUNICADO

“SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-
CNPJ 04.428.585/0001-04. Torna público que
Requereu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vila Valério/ES através do Proces-
so nº 211/2021, a LICENÇA ÚNICA-LU, para
atividade de área de empréstimo na localidade
de Araribóia, Município de Vila Valério– ES.

COMUNICADO

“SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-
CNPJ 04.428.585/0001-04. Torna público que
Requereu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vila Valério/ES através do Proces-
so nº 615/2021, a LICENÇA ÚNICA-LU, para
atividade de área de empréstimo na localidade
de Córrego Lambari, Município de Vila Valé-
rio– ES.

COMUNICADO

“SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-
CNPJ 04.428.585/0001-04. Torna público que
Requereu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vila Valério/ES através do Proces-
so nº 212/2021, a LICENÇA ÚNICA-LU, para
atividade de área de Bota Fora, na localidade de
Araribóia, Município de Vila Valério– ES.

COMUNICADO

“SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-
CNPJ 04.428.585/0001-04. Torna público que
Requereu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vila Valério/ES através do Proces-
so nº 616/2021, a LICENÇA ÚNICA-LU, para
atividade de área de empréstimo na localidade
de Araribóia, Município de Vila Valério– ES.

COMUNICADO

“SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-
CNPJ 04.428.585/0001-04. Torna público que
Requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente de Vila Valério/ES através do Processo nº
198/2021, a LICENÇA ÚNICA-LU, para ativi-
dade de Canteiro de Obras, na localidade de Cór-
rego Lambari, Município de Vila Valério– ES.
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