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Mais de 160 mil doses de vacinas
contra Covid-19 chegam ao ES

Prefeito David de Vila Valério anuncia a compra
de mais 1,3 mil testes rápidos para COVID-19

“Não vou medir esforços para oferecer melhores
condições aos nossos agricultores'', afirma o
vice-prefeito de São Gabriel, Renato Colombi

São Gabriel da Palha amplia vacinação
contra COVID-19 para idosos de 68 e 69 anos

Pág. 07

Pág. 07

Pág. 03

Pág. 07

Foto: divulgação

Empreendedores
gabrielenses falam
das opções para deixar
a Páscoa mais doce
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Reflexao~

"Em verdade, em verdade vos digo: se alguém
guardar a minha palavra, não verá a morte,
eternamente."

Refletindo: O homem sempre procurou
desesperadamente escapar da morte. E apesar
de todos os tratamentos para rejuvenescimento
e renovação das células, ainda assim o homem
não se livrou desse temor. Somente uma
Pessoa conseguiu vencer a morte: Jesus Cristo.
Se você tem a este Jesus em seu coração, que
ainda hoje é maior que a morte, então você
também está livre do medo e do poder da
morte! Só assim você não mais verá a morte,
pois Ele mesmo disse: "Eu sou a ressurreição e
a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá."

Oração: Pai querido, obrigado por esta palavra
que renova a minha fé, e traz paz ao meu
coração, pois eu posso depositar minhas
esperanças na vida eterna, que Jesus conquis-
tou para mim, uma vida perfeita junto ao
Senhor, no Reino dos Céus. Ajuda-me a
lembrar desta palavra quando eu estiver em
meio à tribulação, para que eu possa ficar em
paz, sabendo que as coisas desta vida são
passageiras, e o que importa realmente é a vida
eterna. Eu oro em nome de Jesus, amém.
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UMA CAMPANHA:

CORONAVÍRUS
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MANTENHAO DISTANCIAMENTOSOCIAL! Cuide de vocêe dos outros.

USEMÁSCARA!

#FiqueEmCasa
Se puder!

O Senhor já o fez
Segure em suas mãos apenas algo que não as fará sangrar.

Não precisa se auto flagelar para alcançar a remissão.
Uma nova chance já nos foi dada.

Deus já nos provou, pois foi atirado e torturado, experimentando de todo o pavor, do sofrimen-
to infligido pelas mãos dos homens.

Embora tamanha dor e humilhação, teve calma o bastante desde então, para por tudo isso pas-
sar e ainda assim nos perdoar.

E todo esse calvário não se faz mais necessário a nenhum de nós, pois com esse gesto ele suavi-
zou nossa carga em níveis inimagináveis.

Quer apenas que o reconheçamos e o adoramos verdadeiramente.
Em nossas mentes,
Em nossos montes,

Em nossos lares,
E em nossos corações, que inclusive, é a semente mais secreta do ser humano.

O coração é um secreto terreno de emoções, que o Senhor habita, e conhece melhor que nós
mesmos.

É preciso chamá-lo,
convidá-lo a entrar,

para nos olhar, e nos vigiar, pois como um bom pastor ele quer nos alinhar, assegurando que
seu rebanho a salvo estará.

Ele trabalha em segredo, operando maravilhas, lançando para bem longe as armadilhas e a pre-
dação do inimigo.

Eu te afirmo,
Ele está contigo!

Comigo!
Conosco!

Se assim não fosse, do pó não sairíamos, sequer existiríamos.
Poderia então, outros seres e elementos terem mais valor que nós humanos, mas ele tratou de

dar o devido lugar a todos nós, sem exceção alguma entre o céu e a terra.
No homem não pode haver pretensão de ser mais ou melhor, pois a natureza a se revoltar pode

e já fez constatar que sem união, nenhum grão fica de pé.
Não há plantio, nem colheita.

Produtor e consumidor.
Abrigo, trabalho e um lar para desfrutar.

Sendo desse modo então, fomos feitos a sua imagem e semelhança, e é com honra e prazer que
devemos exercer tal condição.

Para falar de ti senhor peço permissão, pois é tamanha a sua perfeição, que se esteja eu a come-
ter um pecado, tomará eu, que já tenha ele sido perdoado.

Tentar falar de um Deus supremo e universal,
Mestre e Doutor,

Arquiteto da humanidade.
É como querer alcançar as estrelas com a mão, apenas esticando os pés.

Gabrielense Ackilla Nayhara Vechi

POEMA
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Freitas quer que pessoas com doenças raras
tenham prioridade em vacina contra Covid

O deputado estadu-
al Freitas, quer que as
pessoas com doenças
raras tenham priorida-
de na lista de vacina-
ção contra a Covid-19.
Freitas apresentou na
sessão de segunda-
feira (29) uma emenda
oral incluindo os por-
tadores de doenças ra-
ras, como, por exem-
plo, a Esclerose Late-
r a l A m i o t r ó p i c a
(ELA) e Ataxia de Frie-
dreich, ao projeto do
colega Fabrício Gandi-
ni (Cidadania).

“O projeto de Gan-

dini estabelece priori-
dade aos portadores de
síndrome de down no
plano de vacinação
capixaba contra o no-
vo coronavírus e eu fiz
questão de sugerir essa
emenda para que seja
priorizada também a
vacinação aos porta-
dores de doenças raras,
pois tanto os que têm
síndrome de down co-
mo os com doença rara
possuem muitas co-
morbidades e, portan-
to, é muito mais grave
se forem contamina-
dos com a Covid-19”,
justificou Freitas.

O projeto segue em

tramitação de urgência
na Assembleia Legis-
lativa com pedido de
vistas solicitado na ses-
são de terça-feira (30)
pelo deputado Vandi-
nho Leite (PSDB), vi-
ce-presidente da Co-
missão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da
Casa.

Vandinho avocou o
projeto para relatar na
CCJ e vai usar o prazo
regimental para se reu-
nir e conversar sobre o
projeto com técnicos
da Secretaria Estadual
de Saúde (Sesa) e com
a Apae e Pestalozzi.
Segundo Vandinho, há

pouca oferta de vaci-
nas e elas devem ser
usadas primeiramente
nos idosos, depois nos
professores e policiais.

O relator, em seu
pronunciamento du-
rante a sessão, já sinali-
zou que vai propor que
os portadores de sín-
drome de down e de
doenças raras entrem
nas mesmas datas de
vacinação dos policiais
e professores, o que
deve ocorrer agora nes-
te mês de abril, segun-
do cronograma da Se-
sa.

“Essa é uma forma
de colaborar com essas

pessoas especiais, mas
que têm mais comorbi-
dade, e protegê-las pa-
ra que fiquem livres

mais rápido da tão te-
mida Covid-19”, con-
cluiu o deputado Frei-
tas.

Tiago Rocha assina carta de intenção
para aquisição de aproximadamente
8 mil doses de vacina contra COVID-19

Lideranças tem se
mobilizado para frear a
disseminação da Covid-
19, para muitos deles, a
esperança está na vaci-
nação da população.
Em São Gabriel da Pa-
lha, o prefeito Tiago
Rocha, através do Con-
sórcio Cim Noroeste ao
qual é vice-presidente,
assinou uma carta de
intenção (Letter of
Intent – LOI), para a
compra de cerca de 8
mil doses do imunizan-
te contra o coronavírus.

De acordo com o
Diretor Executivo do
Cim Noroeste, o avanço
nas negociações e a res-
posta da aceitação ou
não da Carta de Inten-
ção, deve acontecer no
período de até 10 dias.

Dados da Secretaria
de Saúde, mostram que
até terça-feira (30), qua-
se 3,4 mil doses de vaci-
na contra a Covi-19 já
haviam sido distribuí-
das no município. Do
total de 3.436 doses,
foram imunizados ido-
sos e profissionais da
saúde. Confira:

São Gabriel amplia vacinação
contra COVID-19 para
idosos de 68 e 69 anos

Teve início na quar-
ta-feira (31), a amplia-
ção da vacinação con-
tra COVID-19 para
idosos com idade de 68
e 69 anos, no municí-
pio de São Gabriel da
Palha. De acordo com
informações, os idosos
estão recebendo o imu-
nizante na unidade de
saúde do bairro a qual
pertence, seguindo o
agendamento feito pe-

los agentes comunitári-
os. Vale lembrar que os
idosos deverão estar
munidos do cartão do
SUS e cartão de vacina
para receber a dose.

Layla Bellinazzi
esteve acompanhando
a avó Nilza, até o posto
de saúde, onde recebeu
a primeira dose da vaci-
na. Emocionada, ela
destacou a importân-
cia do momento e afir-
mou que tem a espe-
rança de que em breve,

todos estejam vacina-
dos.

"Estou muito feliz
por ela ter recebido a
primeira dose, tenho fé
que com a graça de De-
us todos nós vamos
receber a vacina e dizer
que vencemos esta lu-
ta", disse Layla Belli-
nazzi.

Dúvidas sobre os
agendamentos, entre
em contato com o agen-
te comunitário de saú-
de do seu bairro.

Editora Hoje
Idosos institucionalizados: 16 receberam a 1º e
2º dose da vacina.
Profissionais da saúde: 685 profissionais rece-
beram a 1º dose da vacina e outros 403 a 2º do-
se.
Idosos acima de 90 anos: 125 idosos foram vaci-
nados com a 1º dose e 115 com a 2º dose.
Idosos de 85 a 89 anos: 247 idosos receberam a
1ª dose da vacina e 230 a 2ª dose.
Idosos de 80 a 84 anos: 411 idosos receberam a
1ª dose da vacina e 27 a 2ª dose.
Idosos de 75 a 79 anos: 506 idosos receberam a
1º dose da vacina.
Idosos de 70 a 74 anos: 655 idosos receberam a
1º dose da vacina.

Assessoria

Editora Hoje

Foto: Editora Hoje
Foto: divulgação

Foto: divulgação

Gabrielense NilzaAlves Bellinazzi recebendo a primeira dose da vacina
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Prefeito de Vila Valério e Secretária de Saúde
formalizam, através de ofício, carta de intenção à
compra de 16 mil doses de vacina contra a Covid-19

A pandemia de co-
vid-19 continua infec-
tando milhares de pes-
soas e a esperança de
que uma vacina possa
parar o coronavírus
cresce a cada dia. Pen-
sando nisso, o prefeito
David, de Vila Valério
e a Secretária de Saú-
de, Cazuza Zorzanelli
Rossini Robert, se uni-
ram ao Consórcio Cim
Noroeste e outros mu-
nicípios, em uma carta
de intensão de com-
pras, buscando adqui-
rir novas doses da vaci-
na para a imunização
da população valerien-

se.
De acordo com o

prefeito David, se a
resposta da aceitação
da carta de intenção
for positiva, cerca de
16 mil doses da vacina,
deverão chegar ao mu-
nicípio.

“Vamos tentar imu-
nizar o maior número
de pessoas possíveis,
com as duas doses da
vacina. As vacinas da
Covid-19 representam
esperança para o mun-
do inteiro. Esperamos,
pelo dia em que pode-
remos abraçar e beijar
quem amamos, substi-
tuir encontros on-line
por presenciais e, cla-

ro, dizer que vencemos
esta luta”, disse Da-
vid.

"Eu, junto com a
Secretária Cazuza,
agradecemos o empe-
nho e dedicação de
todos os nossos profis-
sionais, que não estão
medindo esforços nes-
se momento difícil que
estamos passando. Me-
us parabéns a todos",
completou o prefeito.

Os trabalhos de
imunização contra o
novo coronavírus con-
tinuam em Vila Valé-
rio. O vacinômetro do
município mostrava
que até terça-feira
(30), 1.339 doses da

vacina já haviam sido
aplicadas no municí-
pio entre idosos e pro-
fissionais da saúde.

Ao todo 788 idosos
receberam a 1ª dose da
vacina. Desse total,
outros 131 receberam
a 2ª dose. Já na área da

saúde, 258 profissio-
nais receberam a 1ª
dose e 162 a 2ª dose.

"Estamos traba-
lhando arduamente e
seguindo nossa missão
de cuidar das pessoas.
Estamos lutando jun-
to ao prefeito, para fa-

zer o melhor para cada
cidadão valeriense.
Creio que dias melho-
res estão por vir, não
podemos perder a espe-
rança", disse a Secretá-
ria de Saúde, Cazuza
Zorzanelli Rossini Ro-
bert.

Em assembleia virtual, Cooabriel devolve R$ 6,9 milhões aos cooperados

A assembleia geral
da Cooabriel, realiza-
da na última sexta-
feira (26) de forma onli-
ne, aprovou a distribui-
ção das sobras geradas
no exercício de 2020.

Considerando o
valor destinado ao capi-
tal social do cooperado
(15% do total da sobra
líquida do exercício,
previsto em estatuto), e
a soma das sobras des-
tinadas à aprovação da
assembleia, a coopera-
tiva distribui para os
cooperados um total
de R$6.947.892,00,
sendo que para o capi-

tal social serão destina-
dos R$2.977.668,00 e
sobras à disposição da
Assembleia Geral Ordi-
n á r i a ( A G O ) d e
R$3.970.224,00.

A destinação de
100% do saldo à dispo-
sição da AGO no valor
de R$3.970.224,00 foi
aprovada como crédito
para os cooperados
que movimentaram
com a cooperativa em
2020 (café e lojas) ad-
quirirem produtos nas
lojas da cooperativa.

De acordo com o
presidente da Cooabri-
el, Luiz Carlos Bastia-
nello, este é um marco
importante da coope-

rativa que, além de ofe-
recer uma gama de ser-
viços diretos para apo-
io da produção do coo-
perado no ano, conse-
gue, mesmo com mar-
gens estreitas, ainda
distribuir as sobras na
forma de produtos.

Como será esse cré-
dito em produto?

Será levantada toda
movimentação do só-
cio durante o ano de
2020, tanto em café
quanto em lojas, consi-
derando também a lu-
cratividade desses ne-
gócios. De acordo com
essa movimentação,
será apurado um valor

que o sócio poderá uti-
lizar como crédito para
novas compras de pro-
dutos nas lojas da coo-
perativa.

Basta o sócio ir a
uma das lojas?

Sim! O crédito esta-
rá disponível para esses
cooperados de 03 de
maio até 31 de dezem-
bro de 2021.

O que acontece se o
sócio não utilizar o
crédito em produtos
até esta data?

Após 31 de dezem-
bro de 2021 o valor se-
rá incorporado em sua
conta capital.

Editora Hoje

Cooabriel

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Presidente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianello
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Empreendedores gabrielenses falam das
opções para deixar a Páscoa mais doce

Presentear os familia-
res e amigos com chocola-
te já faz parte da tradição
na Páscoa. A época costu-
ma gerar oportunidades
de negócios ligados à gas-
tronomia e ao setor de
comércio. São muitas as
opções, tanto em tama-
nhos quanto em sabores.

Mesmo com os desafi-
os causados pela pande-
mia da COVID-19, Nágila
Storch Gratky da Degusta
Brigaderia, em São Gabri-
el da Palha, conta que as
encomendas de ovos de
páscoa e chocolates tem
superado as expectativas.

“Esse ano desde janei-

ro, já estávamos com uma
grande expectativa, e fal-
tando menos de uma se-
mana para Páscoa eu supe-
rei todas elas, devido à
grande procura dos nossos
produtos. Fiquei muito
surpresa, pois até pessoas
de outras cidades fizeram
questão de pedir nossos
ovos. Mesmo diante da
pandemia e a quarentena
as vendas não caíram,
muito pelo contrário, es-
tou recebendo muitos pedi-
dos, mas devido à falta de
matéria-prima de alguns
insumos tivemos que limi-
tá-los”, conta a confeitei-
ra.

Já o gabrielense Willi-
an Grigoleto Bissoli, da

Chocolates Faccinio, con-
ta que este é o primeiro
ano que experimentam
trabalhar com ovos de
chocolates e ficaram sur-
presos com o número de
pedidos.

“No começo, a expec-
tativa para venda dos ovos
era neutra, pelo fato de
nunca termos feito ovos e
também já sabendo das
dificuldades econômicas
que a pandemia trouxe.
Mas ficamos muito sur-
presos e felizes, pois mes-
mo com a pandemia usa-
mos bastante as redes soci-
ais para oferecer nossos
produtos e realizar a entre-
ga e isso, fez com que con-
seguíssemos bastante pedi-

dos”, afirma o empreen-
dedor.

Opções para os
clientes

O que não falta para os
gabrielenses é opção na
hora de fazer o seu pedido.
Nágila conta que na De-
gusta Brigaderia, os pri-
meiros produtos a esgota-
rem foram as duas novida-
des deste ano que foi o
Trio de Ovos e o Ovo no
Pote. Os ovos de colher
também estão com recor-
de de vendas, um dos mais
pedidos foram: ninho com
Óreo e Nutella e o Ferrero
Rocher com Kinder e Fer-
rero.

Pedidos de última hora?

“Sempre tem aquelas pessoas que deixam para
fazer a sua encomenda de última hora, então até do-
mingo, acreditamos que vão aparecer mais alguns
pedidos”, falou Willian.

“Acredito que até no domingo muitas pessoas irão
nos procurar e vamos fazer o possível para conseguir
alguns insumos que estão faltando, para poder aten-
der a todos os pedidos de última hora. Sou muito gra-
ta a Deus e pelos clientes que gostam e admiram nos-
so trabalho”, disse Nágila.
Você pode conhecer um pouco mais dessas marcas e
fazer seu pedido pelo WhatsApp ou pelo Instagram:
Degusta Brigaderia: (027) 99748-2119/ @degusta_-
brigaderia
Chocolates Faccinio: (027) 99723-0013 / @faccinio

Chocolates Faccinio, Willian afirma que o
sucesso são os ovos clássicos; ao leite; 70% ca-
cau; café e branco ao leite. E também os ovos
trufados com recheio de ninho com brigadeiro
de Nutella, brigadeiro tradicional, prestígio,
maracujá e paçoca.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Instagram/Faccinio

Foto: divulgação

Foto: arquivo/pessoal

Willian conta que o chocolate produzido pela
família é no estilo Bean To Bar (da amêndoa à barra)

Ferrero Rocher e Kinder com Ferrero

Editora Hoje

"É tudo feito com muito amor e
carinho", diz Nágila Storch Gratky
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“Não vou medir esforços para oferecer melhores
condições aos nossos agricultores'', afirma o
vice-prefeito de São Gabriel, Renato Colombi

O vice-prefeito e tam-
bém Secretário de Agri-
cultura de São Gabriel
da Palha, Renato Co-
lombi, visitou na terça-
feira (30), a comunidade
de São Sebastião da Bar-
ra Seca. Ele foi recepcio-
nado pelos moradores,
com um café da manhã.

Na oportunidade, o
vice-prefeito pôde acom-
panhar as ações executa-
das pela prefeitura muni-
cipal, a exemplo da recu-
peração e manutenção
das estradas rurais, além

de ouvir demandas e
anseios de moradores.
São Sebastião da Barra
Seca foi uma das locali-
dades que recebeu os
serviços de patrolamen-
to.

Renato vem mostran-
do que tem priorizado
um diálogo aberto com a
população. De acordo
com o vice-prefeito, ele
vem realizando visitas a
zonas rurais com intuito
de beneficiar aqueles que
mais movimentam a eco-
nomia do município.

"Sei a importância da
permanência do homem

no campo, e dar condi-
ções de trabalho para
vocês é investir na nossa
economia. Não vou me-
dir esforços para oferecer
melhores condições aos
nossos agricultores'',
declarou o vice-prefeito.

“É muito bom rece-
ber a visita do vice-
prefeito em nossa comu-
nidade, por que vemos a
atenção dele com o nos-
so povo, é gente que nem
a gente e que tem busca-
do trazer melhorias pra
nossa região”, disse o
senhor Antônio de Sou-
za.

Renato foi recepcionado pelos moradores, com um café da manhã

Foto: divulgação

Editora Hoje
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Diretor de Cultura e Arte de São Gabriel ressalta a
importância da prorrogação da Lei Aldir Blanc

O Senado aprovou na
tarde de quarta-feira (31),
o Projeto de Lei n°
795/21, para prorrogar a
Lei Aldir Blanc e o auxí-
lio emergencial a profissi-
onais da cultura em fun-
ção da pandemia de co-
vid-19. A proposta ainda
dependerá da aprovação
da Câmara e da sanção
do presidente Jair Bolso-

naro para entrar em vigor.
A medida garante a conti-
nuidade do benefício pa-
ra artistas e outros profis-
sionais do setor neste
ano.

O Diretor do Depar-
tamento de Cultura e
Arte do município de São
Gabriel da Palha, José
Ubirany da Silva, desta-
cou a importância da
prorrogação da Lei Aldir
Blanc, para o município.

“Esse é um auxílio
emergencial de suma im-
portância para o setor
cultural, que é uma ajuda
para os que perderam
tudo da noite para o dia, e
aguardamos com muita
expectativa a aprovação
desta prorrogação”, des-
tacou o Diretor.

De acordo com infor-
mações, algumas prefei-
turas perderam o prazo
para fazer o repasse dos

recursos, em dezembro
de 2020, assim como o
município de São Gabri-
el. Sendo assim, o recurso
permanece na conta do
município, mas sob análi-
se do Governo Federal.

Segundo a secretaria
municipal, o caso vem
sendo acompanhado
com zelo pela comissão
responsável. Se aprovada
a PL e sancionada, os
recursos poderão ser libe-

rados pelo Governo Fede-
ral.

“Aqui em São Gabri-
el, criamos uma comis-
são e todos os projetos
estão prontos e aptos a
receber, ficando somente
esperando a liberação do
governo federal. São apro-
ximadamente 52 projetos
em dois incisos, inciso 2 e
inciso 3. Todos esses pro-
jetos tem a contrapartida
dos artistas ao município,

desde shows, feiras de
artesanato, aulas de músi-
cas nas escolas e apresen-
tações culturais. Desde
que assumimos o depar-
tamento o prefeito Tiago
nos pediu total empenho
em tentar resolver essa
situação e estamos em
contato com nossos depu-
tados federais pra que
possam nos ajudar nessa
causa”, afirmou José Ubi-
rany.
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Prefeito David anuncia a compra de mais
1,3 mil testes rápidos para COVID-19

Na busca pela pre-
venção da população e
monitoramento da
COVID-19, o prefeito
de Vila Valério, David,
com a Secretária de
Saúde, Cazuza Zorza-
nelli Rossini Robert,
anunciou a compra de
mais 1,3 mil testes rápi-
dos, para dar sequên-
cia aos trabalhos de
testagem da popula-
ção.

“Esse é mais um
esforço da Prefeitura e
Secretaria de Saúde,
no sentido de ampliar
a testagem em massa
da população. Os tes-
tes rápidos são funda-
mentais nesse olhar
c l í n i c o s o b r e a
COVID-19”, pontuou
o prefeito.

Segundo informa-

ções, os testes são do
tipo Ag, o qual identifi-
ca o vírus logo no iní-
cio dos sintomas e tam-
bém detectam a nova
variante da COVID-
19. A ação, visa refor-
çar o trabalho de com-
bate da doença e apri-
morar o monitoramen-
to da curva de trans-

missão no município.
De acordo com a

Secretária de Saúde, as
testagens em massa
estão acontecendo des-
de o mês de janeiro.
“Estamos realizando
testes rápidos AG des-
de o dia 15 de janeiro,
fazemos a testagem
dos sintomáticos e da-

queles que residem jun-
to ou tiveram algum
contato direto com pes-
soas infectadas pelo
vírus”, afirma a Secre-
tária.

“Nossa equipe não
está medindo esforços
para combater a disse-
minação do vírus. Te-
mos uma unidade espe-

cífica de atendimento
a COVID-19, no en-
tanto, devido ao cresci-
mento dos casos du-
rante todo esse mês de
março, todas as unida-
des de ESF estão volta-
das ao atendimento a
COVID-19, com horá-
rio estipulado para não
haver contato com os

demais pacientes, sem
prejudicar o atendi-
mento aos demais ca-
sos. Também estende-
mos o atendimento
para os sábados, além
de realizar orientações
e acompanhamento
diário por telefone dos
casos positivos”, com-
pletou Cazuza.

Foto: divulgação
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Mais de 160 mil doses de vacinas contra
Covid-19 chegam ao Espírito Santo

O Governo do Esta-
do recebeu, na manhã
de ontem (01), 168.950
mil doses de vacinas
para dar continuidade
à imunização contra o
novo Coronavírus (Co-
vid-19). Para esta déci-

ma primeira remessa,
f o r a m e n t r e g u e s
13.750 mil doses da
vac ina Covish ie ld
(Oxford/Fiocruz) e
155.200 mil doses da
C o r o n ava c ( S i n o-
vac/Butantan). Essa é
a maior remessa já en-
caminhada pelo Minis-

tério da Saúde ao Espí-
rito Santo.

O Estado fará o en-
vio aos municípios do
quantitativo para com-
pletar 100% da primei-
ra dose (D1) da popu-
lação de 65 a 69 anos; e
doses para completar
100% da D1 das comu-

nidades quilombolas.
Será encaminhado tam-
bém o quantitativo de
13% para a segunda
dose (D2) dos trabalha-
dores da saúde; o quan-
titativo de 20% para
D2 de idosos de 80 a 84
anos; e o quantitativo
de 15% para D2 de 75 a

79 anos. O Estado fará
a distribuição de doses
para as forças de segu-
rança e salvamento
para a ação in loco, na
próxima semana.

Na atualização, fi-
cou definido que nesta
décima primeira re-
messa de doses seriam

destinadas 858 doses a
este público a contem-
plar: trabalhadores en-
volvidos no atendi-
mento e/ou transporte
de pacientes; trabalha-
dores envolvidos em
resgates e atendimento
pré-hospitalar; traba-
lhadores envolvidos
diretamente nas ações
de vacinação contra a
Covid-19; trabalhado-
res envolvidos nas
ações de vigilância das
medidas de distancia-
mento social, com con-
tato direto e constante
com o público inde-
pendente da categoria.

Além disso, há pre-
visão do início da imu-
nização antecipada a
partir do dia 15 de abril
dos profissionais da
educação, com as do-
ses da reserva técnica
encaminhadas pelo
Ministério da Saúde.

Foto: divulgação
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Jailson Quiuqui é eleito membro
da nova diretoria da Amunes

O prefeito de Águia
Branca, Jailson Quiu-
qui, foi eleito na tarde
de quarta-feira (31),
como membro da Asso-
ciação dos Municípios
do Estado do Espírito
Santo (Amunes). Jail-
son Quiuqui, assume o
cargo de secretário. A
Amunes é uma entida-
de de defesa dos inte-
resses dos municípios
agregando demandas
das prefeituras para
ações conjuntas.

A eleição se deu
através de uma Assem-
bleia Geral Ordinária
realizada virtualmen-
te. Victor Coelho de
Cachoeiro de Itapemi-
rim foi eleito presiden-
te da entidade.

"Compomos a cha-
pa junto com o presi-

dente eleito, Vitor de
Cachoeiro, fiquei co-
mo secretário da enti-
dade e posso afirmar
que, é uma felicitação
muito grande. Espero
que juntos possamos
desenvolver bons tra-
balhos e ajudar ainda
mais no desenvolvi-
mento dos municípios
e estados.

A nova diretoria
conta ainda com o pre-
feito de Ibatiba, Lucia-
no Pingo, como vice-
presidente; e Wander-
son Bueno, de Viana,
como tesoureiro.

Diretoria executiva

Presidente – Victor Co-
elho (Cachoeiro de

Itapemirim)
Vice-presidente – Luci-
ano Pingo (Ibatiba)
Tesoureiro – Wander-
son Bueno (Viana)
Secretário – Jailson
Quiuqui (Águia Bran-
ca)

Diretoria Regional

Diretor da Região No-

roeste – Abraão Lin-
con (Água Doce do
Norte)
Diretor da Região Nor-
deste – André dos San-
tos Sampaio (Monta-
nha)
Diretor da Região Cen-
tro-Oeste – Sidiclei
Giles de Andrade (Pan-
cas)
Diretor da Região Rio

Doce – Alessandro
Broedel Torezani (Soo-
retama)
Diretor da Região Cen-
tral Serrana – Romero
Luiz Endringer (Santa
Leopolina)
Diretor da Região Su-
d o e s t e S e r r a n a –

Christiano Spadetto
(Conceição do Caste-
lo)
Diretor da Região Me-
tropolitana – Euclério
de Azevedo Sampaio
Júnior (Cariacica)
Diretor da Região Ca-
paraó – Eleardo Aparí-
cio Costa Brasil (Divi-
no de São Lourenço)
Diretor da Região Cen-
tral Sul – Peter Noguei-
ra da Costa (Mimoso
do Sul)
Diretor da Região Lito-
ral Sul – Dorlei Fontão
da Cruz (Presidente
Kennedy)

Espírito Santo fecha primeiro trimestre de
2021 com 15,7% de redução de homicídios

O Espírito Santo
fechou o primeiro tri-
mestre de 2021 com
uma redução de 15,7%
nos registros de homicí-
dios dolosos, no com-
parativo ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.
Ao todo, foram regis-
tradas 290 mortes, de
janeiro a março, contra
344 assassinatos nesse
mesmo trimestre em
2020. O resultado re-
presenta o segundo me-
nor desde 1996, atrás
apenas de 2019, com
285.

Março apresentou
uma queda de cerca de
30%, no comparativo
com março de 2020,
fechando os últimos 31
dias com o registro de
100 homicídios, contra
140 do ano anterior. O
destaque foi a região sul

do Estado, que regis-
trou três assassinatos
no mês inteiro.

A Região Metropo-
litana foi a que regis-
trou a maior redução
no trimestre e apresenta
o melhor resultado dos
últimos 25 anos, com
131 casos, 73 a menos
que o trimestre de 2020,
ou redução de mais de
35%. O dado ainda fica
abaixo de 2019, que
era, até então, o menor
da série histórica. A
região sul também apre-
senta redução significa-
tiva, com 15% a menos
que o ano passado, no
trimestre. As regiões
norte, noroeste e serra-
na fecharam o trimestre
com aumento.

De acordo com o
secretário de Estado da
Segurança Pública e
Defesa Social, coronel
Alexandre Ramalho,

mesmo em meio ao
momento mais grave
da pandemia, as forças
policiais não cessaram
o combate à criminali-
dade, atuando em to-
das as frentes, seja em
ações de fiscalização da
pandemia, seja em ope-
rações policiais.

“Os servidores da
segurança pública vêm
se dedicando dia após
dia com objetivo de re-
duzir os registros de
assassinatos em nosso
Estado, dentro das dire-
trizes do programa Esta-
do Presente em Defesa
da Vida. Além disso,
atuam todos os dias nas
fiscalizações dos decre-
tos de combate à pan-
demia da Covid-19.
Arriscam as vidas em
ambas as frentes. Só
temos a agradecer por
esse trabalho, registrar
o resultado, mas ainda

temos muito a fazer
nesse difícil ano de
2021”, afirmou Rama-
lho.

O secretário de Esta-
do de Economia e Pla-
nejamento, Álvaro Du-
boc, destacou o traba-
lho de repressão quali-
ficada segue sendo rea-
lizado, de forma inte-
grada, como preconiza
o programa Estado Pre-
sente em Defesa da Vi-

da.
"Os dados mostram

o resultado do trabalho
planejado e organizado
que estamos realizan-
do, dentro do Progra-
ma Estado Presente em
Defesa da Vida, com
ações das nossas forças
policiais e a parceria
dos demais Poderes e
órgãos que compõem o
sistema de justiça cri-
minal no Espírito San-

to. Seguimos no cami-
nho certo, não só pren-
dendo homicidas, redu-
zindo a impunidade e
apreendendo armas,
mas também realizan-
do ações do eixo de pro-
teção social do Estado
Presente, voltadas, prin-
cipalmente, para jo-
vens residentes nos ter-
ritórios de maior vulne-
rabilidade social", dis-
se.
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Diretoria eleita durante o registro da chapa "Unidos pelo ES". Da esquerda para
a direita: Wanderson Bueno, Luciano Pingo, Victor Coelho e Jailson Quiuqui
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