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Reflexao~

"Porque, assim como os sofrimentos de
Cristo se manifestam em grande medida a
nosso favor, assim também a nossa consola-
ção transborda por meio de Cristo."

Refletindo: Quem de nós nunca precisou de
um consolo em meio a tribulações, é um
momento para desabafar e reanimar. Mas o
verdadeiro consolo é aquele que vem de Deus,
nos enche de paz, e permanece em todo o
tempo, nos vivifica, da forças e alegria mesmo
na tribulação, faz-nos sentir seguros, não
termos medo seja qual for o inimigo. Que
nunca percamos a esperança em nosso Deus,
que estejamos sempre buscando de seu
consolo através de Jesus nosso Salvador.

Oração: Senhor Deus, obrigado por estar
presente em todos os momentos da minha
vida, obrigado porque nas horas mais difíceis
eu sinto que o Senhor está mais próximo, me
sustentando, me consolando, me guardando,
me livrando do mal, trazendo a paz mesmo em
meio às dificuldades, a paz que só Jesus pode
trazer aos nossos corações. Obrigado Senhor,
porque eu sei que minha luta é passageira, logo
eu poderei testemunhar o livramento e a vitória
que o Senhor trouxe a mim. Eu oro em nome
de Jesus. Amém.
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COVID-19: Espírito
Santo recebe 190 mil
testes de antígeno

A Secretaria da Saú-
de vai distribuir 190
mil testes de antígenos
adquiridos em compra
recente. O material foi
entregue pelo fornece-
dor na tarde de sábado
(10).

De acordo com a
programação da Sub-
secretaria de Vigilân-
cia em Saúde, 60% dos
testes serão distribuí-
dos para os municípi-
os e 40% entregues nas
unidades de atendi-
mento de urgência e
emergência.

De acordo com o
secretário de Estado
da Saúde, Nésio Fer-
nandes, a testagem por
meio de antígeno é
uma nova estratégia
do Governo para iden-
tificar e isolar rapida-
mente novos casos po-
sitivos do novo Coro-
navirus. “É uma testa-
gem nunca antes feita
no Espírito Santo, que
deve ser adotada pelos
municípios e que vai
impactar no número
de novos casos. A ex-
pectativa é de que ain-
da em abril, e no próxi-
mo mês, haja um pe-

ríodo de testagem mas-
sificada no Estado”,
disse.

Nésio Fernandes
orienta que qualquer
paciente, no momento
da consulta, realize o
teste e aguarde a jane-
la para fazer o RT-
PCR. “O resultado sai
em até 20 minutos.
Caso o antígeno apre-
sente o resultado posi-
tivo deverá ser feita a
testagem dos contatos
mais próximos e indi-

cado o isolamento;
caso dê negativo, tem
a indicação de preser-
var o isolamento e fa-
zer o RT-PCR na jane-
la de três a oito dias”,
explicou.

O teste

O teste rápido de
captura de antígeno
deve ser realizado por
profissional treinado.
A coleta deve ser feita
utilizando material

nasofar ingeo e/ou
orofaringeo.

O resultado do exa-
me fica pronto entre
15 e 20 minutos após a
coleta. Período ideal
para coletar o material
para exame entre o 4º
e o 7º dias a partir do
primeiro dia dos sinto-
mas. O paciente com
resultado positivo de-
ve iniciar/ manter o
isolamento, assim co-
mo seus contatos do-
miciliares.

Foto: divulgação

SESA



0313 de abril de 2021

Covid-19: vacinados devem observar
intervalo entre imunizantes

Com a vacinação
de pessoas contra a
Covid-19 avançando, é
importante ficar aten-
to ao intervalo entre
essa aplicação e a de
outros imunizantes.
Médicos recomendam
um prazo entre essas
duas vacinas para não
prejudicar os efeitos
delas.

Segundo o infecto-
logista Hemerson Luz,
o intervalo sugerido
pelos profissionais é de
14 dias. A orientação
médica vale para qual-
quer vacina do calen-

dário ou para influen-
za no caso dos grupos
que serão imunizados
contra a covid-19.

Essa preocupação
não inclui, por exem-
plo, crianças que ainda
não tiveram testes com-
provando a eficácia
das atuais vacinas con-
tra a covid-19.

Hemerson Luz ex-
plica que o intervalo de
duas semanas é reco-
mendado para que a
vacina consiga gerar
resultados, com a pro-
dução de anticorpos
correspondentes aos
efeitos de cada imuni-
zante.

O período de 14 di-
as deve ser observado
independentemente de
qual vacina foi tomada
primeiro. Então, se
alguém receber imuni-
zante contra a covid-
19, deve aguardar pelo
menos duas semanas
antes de tomar qual-
quer outra vacina e vi-
ce-versa.

O infectologista
comenta que os calen-
dários foram pensados
para evitar que uma
pessoa tenha tomado a
vacina contra a Iifluen-
za e, logo depois, che-
gue a sua vez na lista
de grupos prioritários

da campanha contra a
covid-19.

“O planejamento
vai ser feito da seguinte
forma: a vacinação
contra a influenza vai
começar por crianças e
gestantes, que não es-

tão incluídas na vacina
da covid-19. Isso vai
dar tempo de resposta
para começar a cam-
panha, enquanto os
mais idosos estão sen-
do vacinados contra a
covid-19”, afirma He-

merson Luz.
Se houver, no en-

tanto coincidência dos
períodos de vacinação
fica mantida a orienta-
ção de esperar os 14
dias para não prejudi-
car nenhuma das duas.

Médicos recomendam prazo entre vacinas contra covid-19 e influenza

Artigo brasileiro aponta eficácia de 50,7% da CoronaVac
Segundo estudo, intervalo maior entre doses aumenta eficácia

Um artigo enviado
no domingo (11) para
revisão de pares e publi-
cação na revista científi-
ca The Lancet aponta
que a CoronaVac, vaci-
na produzida pelo Insti-
tuto Butantan e a farma-
cêutica chinesa Sinovac
contra a covid-19, tem
eficácia de 50,7% para
casos sintomáticos da
doença, podendo che-
gar a 62,3% de eficácia
quando há um intervalo
maior entre as duas do-
ses da vacina. A Coro-
naVac é uma das vaci-

nas que vêm sendo apli-
cadas no Brasil por meio
do Plano Nacional de
Imunizações (PNI).

O valor é pouco mai-
or do que já havia sido
divulgado anteriormen-
te pelo governo paulista.
Em janeiro, o governo
havia anunciado que a
eficácia da vacina girava
em torno de 50,38%.

Segundo o estudo
que embasou o artigo, a
eficácia global da vacina
chegou a 62,3% quando
a segunda dose foi apli-
cada em um intervalo
superior a 14 dias da
primeira dose. A segun-

da dose pode ser aplica-
da em um intervalo en-
tre 14 e 28 dias.

Outro resultado di-
vulgado no artigo é que
a vacina tem uma eficá-
cia entre 83,7% e 100%
para os casos que reque-
rem assistência médica.
O dado superou o que o
governo paulista havia
anunciado anteriormen-
te de eficácia para casos
moderados, que girava
em torno de 77,96%.

“Esse estudo corro-
bora o que já havíamos
anunciado há cerca de
três meses e nos dão ain-
da mais segurança sobre

a efetiva proteção que a
vacina do Butantan pro-
porciona. Não resta ne-
nhuma sombra de dúvi-
da sobre a qualidade do
imunizante”, disse Di-
mas Covas, diretor do
Instituto Butantan, por
meio de nota.

O artigo também
aponta que a vacina, que
é produzida com vírus
inativado, protege con-
tra as variantes P.1 (de
Manaus) e P.2 (Rio de
Janeiro).

O estudo com a vaci-
na e que embasou o arti-
go foi feito entre os dias
21 de julho e 16 de de-

zembro de 2020, envol-
vendo 12.396 partici-
pantes voluntários de 16
centros de pesquisa no
Brasil. Todos eles rece-
beram ao menos uma

dose da vacina ou place-
bo. Desse total, houve
9.823 participantes que
receberam as duas do-
ses. O estudo agora será
revisado pelos pares.

EBC Saúde

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Foto: REUTERS/Thomas Peter

Agência Brasil
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MEC calculará nota de corte do
Sisu pelo modelo vigente até 2019

O Ministério da Edu-
cação (MEC) anunciou
domingo (11) que volta-
rá a calcular as notas de
corte do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu)
como fazia antes de
2020. Com essa deci-
são, a nota do candida-
to parcialmente classifi-
cado no curso de sua
primeira opção de ins-
crição não será mais
computada para efeito
do cálculo da nota de
corte do curso de sua
segunda opção.

As notas de corte,
considerado o modelo
de cálculo antigo, serão
divulgadas na madru-
gada desta terça-feira
(13) e na de quarta-feira
(14). As inscrições pode-
rão ser feitas até as
23h59, no horário de
Brasília, do dia 14.

O Sisu seleciona es-
tudantes para vagas em
instituições públicas de

ensino superior com
base na nota do Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem). Podem
se inscrever aqueles que
fizeram o Enem 2020,
aplicado este ano. São
ofertadas, nesta edição,
206.609 mil vagas em
5.571 cursos de gradua-
ção, distribuídos em
109 instituições em to-
dos os estados do Brasil
e no Distrito Federal.

Na hora da inscri-
ção, os candidatos po-
dem escolher até duas
opções de curso. Uma
vez por dia, é calculada
a nota de corte com ba-
se nas inscrições feitas
até aquele momento e o
candidato é informado
da sua classificação par-
cial. Até o final do pe-
ríodo de inscrição, os
candidatos podem mu-
dar as opções de curso.

Notas de corte

Neste processo sele-

tivo, os candidatos esta-
vam tendo acesso à clas-
sificação tanto para a
primeira quanto para a
segunda opção de cur-
so, independente de
terem se classificado
para a primeira opção.

Em processos sele-
tivos anteriores, aque-
les que eram classifica-
dos para a primeira op-
ção de curso eram des-
considerados no cálcu-
lo da segunda opção.
Isso porque eles já ocu-
pariam a vaga da pri-
meira opção.

Considerar a nota
deles no cálculo da se-
gunda opção de curso
pode fazer com que a
nota de corte desses
cursos aumente. Para
especialistas, isso cria
uma camuflagem e um
aumento de notas de
corte que pode não ser
real. Como os estudan-
tes podem mudar a op-
ção de curso, o risco é
que eles sejam induzi-

dos a mudar de opção,
esco lhendo, ta lvez ,
cursos que não os agra-
dem tanto.

Mudança

Diante de apelos
contrários à forma de
divulgação da nota de
corte, adotada a partir
de 2020, o MEC deter-
minou que essa nota
volte a ser divulgada
como era antes daque-
la alteração no seu for-
mato, “desde que em
condições de indicar
aos candidatos infor-
mações que permitam
ampliar as chances de
ingressar na educação
superior e se graduar
em uma das 109 insti-
tuições públicas de en-
sino superior com ofer-
tas de vagas nesta edi-
ção do Sisu”, diz a pas-
ta.

O MEC acrescenta,
no entanto, que o mode-
lo adotado em 2020

não con f i gu ra e r ro
nem desvirtua a ocupa-
ção de vagas. “O for-
mato de geração das
notas de corte, vigente
desde 2020, havia sido
alterado na ocasião do
processo seletivo do
primeiro semestre da-
quele ano, para de-
monstrar a integralida-
de das notas de todos
os candidatos, inde-
pendentemente da situ-
ação de classificação
na primeira opção de
curso”.

Alerta

A nota de corte é a
menor nota para o can-
didato ficar entre os
potencialmente seleci-
onados para cada cur-
so, com base no núme-
ro de vagas disponíveis
e no total dos candida-
tos inscritos naquele
curso, de acordo com o
desempenho obtido no
Enem. As notas de cor-

te são diferentes para
cada modalidade de
concorrência, ou seja,
tanto para quem se ins-
creve nas vagas de am-
p l a c o n c o r r ê n c i a ,
ações afirmativas e co-
tas, bem como suas sub-
divisões, conforme as
opções elencadas no
ato da inscrição ao Si-
su.

No portal do Sisu, o
MEC faz um alerta:

"A nota de corte é
apenas uma referência
para auxiliar o candi-
dato no monitoramen-
to de sua inscrição, não
é garantia de seleção
para a vaga ofertada. O
sistema não faz o cál-
culo em tempo real."

Ao todo, mais de
2,5 milhões de estu-
dantes fizeram o Enem
2020. Segundo MEC,
mais de 1 milhão havia
se inscrito no Sisu até a
última quinta-feira (8).

Decisão foi tomada pela pasta após apelos contrários à reformulação

Força tarefa do agro vai ajudar produtores
com prejuízos da chuva de granizo

As recentes chuvas de
granizo atingiram muni-
cípios do interior do Espí-
rito Santo no final de mar-
ço e início deste mês. No
município de Vargem
Alta, por exemplo, o cená-
rio é de devastação. Mui-
tas propriedades foram
completamente dizima-
das nas culturas de café,
abacate, banana e oleri-
cultura. O Sistema Fa-
es/Senar-ES/Sindicatos
Rurais está auxiliando no
levantamento técnico
dos prejuízos e já inscre-
vendo os atingidos para
receberem a Assistência
Técnica e Gerencial
(ATeG).

O engenheiro Agrô-
nomo e analista Técnico
do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural do

Espírito Santo (Senar-
ES), Murilo Pedroni, está
em campo, junto com um
representante do Sindica-
to Rural de Cachoeiro de
Itapemirim e da secreta-
ria municipal de agricul-
tura de Vargem Alta, rea-
lizando assessoria técni-
ca. O laudo que está sen-
do construído servirá
para subsidiar a avalia-
ção na busca de crédito
nas instituições bancári-
as.

Na última semana
houve reunião com diver-
sos órgãos do agro para
iniciar as ações de avalia-
ção de Vargem Alta e tam-
bém outros municípios
atingidos. O presidente
da Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Espíri-
to Santo (Faes), Júlio
Rocha, e o presidente do
Sindicato Rural de Ca-

choei ro de I tapemi-
rim/Vargem Alta, Wes-
ley Mendes, também vi-
ce-presidente da Faes,
estiveram presentes.

Na ocasião, o secretá-
rio de Estado da Agricul-
tura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (Se-
ag), Paulo Foletto, anun-
ciou a determinação do
Governo Estadual em
criar com recursos finan-
ceiros próprios uma linha
de crédito especial a ser
executada pelo Bandes,
para atendimento emer-
gencial aos produtores
que tiveram prejuízos.

A Força Tarefa Emer-
gencial do Agro Vargem
Alta foi formada pois
80% dos danos das chu-
vas de granizo no Espíri-
to Santo se concentram
no município. “Percebe-
mos que havia a necessi-

dade de acelerar o levan-
tamento de todas as per-
das dos agricultores de
Vargem Alta, pois o cená-
rio é desolador, muitos
perderam até 100% de
sua produção agropecuá-
ria e estão sem nenhuma
expectativa de renda.
Proprietários, meeiros e
parceiros estão na mes-
ma situação” destaca
Wesley Mendes.

Participam da Força
Tarefa junto com o Siste-
ma Faes / Senar-ES e
Sindicato Rural de Ca-
choei ro de I tapemi-
rim/Vargem Alta o Insti-
tuto Capixaba de Pesqui-
sa, Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper)
e o Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo (Idaf)
sob a coordenação da

Secretaria de Agricultura
de Vargem Alta.

A Federação da Agri-
cultura capixaba pede
aos Sindicatos Rurais
que avaliem a situação
dos produtores nas dema-
is regiões e façam contato
para solicitar avaliação
técnica também. Contato
pelos telefones: (27)
3185-9227 | (27) 99932-
3575.

FAES

Foto: Incaper

EBC Educação

Lavoura de café em São Domingos do Norte
atingida por ventos fortes e chuva de granizo.
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China quer trabalhar com o Brasil
para promover parceria estratégica

O conselheiro de
Estado e ministro das
Relações Exteriores da
China, Wang Yi, disse
no sábado (10) que a
China quer trabalhar
com o Brasil para pro-
mover sua parceria es-
tratégica abrangente a
fim de continuar fazen-
do novo progresso.

Wang fez o comen-
tário em uma conversa
por telefone com Car-
los Alberto Franco
França, ministro das
Relações Exteriores do
Brasil.

Ao paraben izar
França por sua nomea-
ção como ministro das
Relações Exteriores,
Wang disse que como
grandes países em de-
senvolvimento, repre-
sentantes das econo-
mias emergentes e par-
ceiros no Brics, a Chi-
na e o Brasil são forças
importantes impulsio-
nando a multipolariza-
ção do mundo e com-
partilhando interesses
comuns extensivos e
estreitos.

A China, segundo

Wang, sempre valoriza
e desenvolve as rela-
ções com o Brasil de
uma perspectiva estra-
tégica de longo prazo,
colocando o Brasil em
uma das direções de
prioridade para seus
laços estrangeiros.

Após o surto da pan-
demia da covid-19, a
China e o Brasil têm
combatido a pandemia
com solidariedade e
superado as dificulda-
des juntamente. Ape-
sar da tendência adver-
sa, a cooperação prag-
mática tem crescido,
com progresso estável
em muitos projetos
grandes, o que reflete
completamente a forte
resiliência da coopera-
ção dos dois países,
disse Wang.

Ao indicar que o
vírus é o inimigo co-
mum da humanidade,
Wang disse que atual-
mente a pandemia no
Brasil e outros países
na América Latina es-
tá ainda muito severa.

A China se compa-
dece com o Brasil e apo-
ia firmemente os esfor-
ços do governo brasile-

iro para conter a pan-
demia e restaurar sua
e c o n o m i a , d i s s e
Wang, acrescentando
que a China, dentro de
sua capacidade, quer
continuar com a coo-
peração de vacina com
o Brasil para satisfazer
sua necessidade urgen-
te.

Ele disse que as eco-
nomias da China e do
Brasil têm vantagens
complementares óbvi-
as e grande potencial
de crescimento, e que a
cooperação é de inte-
resse fundamental dos
dois países e povos.

Os dois lados de-
vem promover o cresci-
mento estável do co-
mércio bilateral e ex-
pandir ativamente a
cooperação em 5G,
economia digital, inte-
ligência artificial e ou-
tras áreas. Acredita-se
que o Brasil fornecerá
um ambiente de negó-
cio justo e aberto para
as empresas chinesas
operando no país, dis-
se Wang.

Ao destacar que a
China e o Brasil bus-
cam políticas estrange-

iras independentes e
respeitam a soberania
e integridade territori-
al um do outro, Wang
pediu que os dois paí-
ses continuem a se en-
tender e a se apoiar nos
assuntos relacionados
com seus interesses
fundamentais respecti-
vos.

Mirando a nenhum
terceiro lado, a coope-
ração China-América
Latina se foca no de-
senvolvimento comum
e cooperação pragmá-
tica, o que satisfaz as
necessidades dos dois
lados, disse Wang, indi-
cando que o Brasil de-
sempenhará um papel
importante e ativo nes-
se respeito.

Por sua parte, Fran-
ça, que agradeceu a
Wang os parabéns, assi-
nalou que as relações
Brasil-China são de
grande significado es-
tratégico e que os dois
países têm feito coope-
ração saudável em vári-
as áreas.

O chanceler brasile-
iro acredita que a con-
versa telefônica injeta-
rá ímpeto na coopera-

ção bilateral.
O Brasil espera de-

senvolver ainda mais
as relações harmonio-
sas com a China e rea-
lizar a cooperação a
longo prazo, disse
Franca, sugerindo que
os dois países façam
uso completo e melho-
rem os existentes cana-
is de comunicação e
mecanismos de coope-
ração bilateral, fortale-
cem seu diálogo estra-
tégico e continuem a
aprofundar suas rela-
ções.

Ao agradecer à Chi-
na sua ajuda generosa
ao Brasil desde o surto
da pandemia, França
lembrou que a China é
um produtor impor-
tante de matérias-

primas farmacêuticas
no mundo.

Indicando que o
Brasil está em necessi-
dade urgente de vaci-
nas e suprimentos mé-
dicos na luta contra a
pandemia, França dis-
se que seu país espera
contínuo suporte forte
da China.

A cooperação cien-
tífica e tecnológica é de
grande significado aos
dois países, e o Brasil
quer fortalecer a coo-
peração com a China
nas áreas como a eco-
nomia digital e 5G, e
manter a comunicação
estreita com a China
na promoção da coo-
p e r a ç ã o C h i n a -
América Latina, acres-
centou França.

Fiocruz: aumento de casos de covid
de 30 a 59 anos supera 1.000%

Os casos de covid-19
nas faixas etárias de 30 a
39 anos de idade, de 40 a
49 anos, e de 50 a 59 anos
aumentaram 1.218,33%,
1.217,95% e 1.144,94%,
respectivamente, entre as
semanas epidemiológicas
1 (3 a 9 de janeiro de
2021) e a 12 (21 a 27 de
março), segundo o novo
boletim covid-19 elabora-
do pela Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz).

De acordo com o bole-
tim, além da manutenção
do rejuvenescimento da
pandemia no Brasil, a

comparação entre as se-
manas epidemiológicas 1
e 12 sinalizou um aumen-
to global da doença de
701,58%.

Os pesquisadores do
Observatório Covid-19
Fiocruz verificaram que a
faixa etária de 20 a 29
anos, que durante a Sema-
na Epidemiológica (SE)
10, teve aumento inferior
a o a u m e n t o g l o b a l
(256%), após uma atuali-
zação dos dados, passou a
apresentar crescimento de
876% naquela semana (7
a 13 de março). Agora, na
análise mais recente (SE
12), o crescimento foi de

740,80%, também maior
do que a média global
(701,58%).

Para os óbitos, a com-
paração entre as semanas
epidemiológicas 1 e 12
mostrou um crescimento
global de 468,57%. As
faixas etárias que manti-
veram crescimento supe-
rior ao global foram de 20
a 29 anos (872,73%); de
30 a 39 (813,95%); de 40 a
49 (880,72%); de 50 a 59
(877,46%); e de 60 a 69
anos (566,46%).

Regiões críticas

O boletim mostra que

as maiores taxas de inci-
dência de covid-19 ocor-
reram em Rondônia, no
Amapá, no Tocantins, no
Espírito Santo, em Santa
Catarina, no Rio Grande
do Sul, no Mato Grosso e
no Distrito Federal. As
taxas de mortalidade ma-
is elevadas foram verifica-
das em Rondônia, no To-
cantins, em São Paulo, no
Paraná, em Santa Catari-
na, no Rio Grande do Sul,
no Mato Grosso do Sul,
no Mato Grosso, em Go-
iás e no Distrito Federal.

Segundo os pesquisa-
dores, esse padrão coloca
as regiões Sul e Centro-

Oeste como críticas para
as próximas semanas, o
que pode ser agravado
pela saturação do sistema
de saúde nesses estados e
no Distrito Federal.

Imunização

Quanto à imunização,
os pesquisadores obser-
vam que o Brasil ainda
está distante dos índices
necessários para que o
país tenha “uma situação
de maior controle” da
doença. As primeiras do-
ses das vacinas foram dis-
ponibilizadas pelo Pro-
grama Nacional de Imu-

nizações (PNI), até o pe-
ríodo em análise, para
13% da população acima
de 18 anos e a segunda
dose para 3,68%.

Como exemplo de
controle contra o avanço
da pandemia no Brasil, a
análise traz como exem-
plo as medidas de bloque-
io adotadas em Fortaleza,
na região metropolitana
de Salvador e no municí-
pio de Araraquara (SP).
Os impactos positivos
desse tipo de medidas
quando foram adotadas
em países como Itália e
Espanha também são
citados no documento.

EBC Saúde

EBC Internacional

O conselheiro de Estado e ministro das Relações
Exteriores da China, Wang Yi fez o comentário em uma
conversa por telefone com Carlos Alberto Franco França,
ministro das Relações Exteriores do Brasil
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A importância do tratamento homeopático em animais

A homeopatia veteriná-
ria é um tratamento tera-
pêutico que atua nos pro-
blemas físicos e comporta-
mentais. Sua atuação pode
ser em caráter preventivo,
curativo e melhora o de-
sempenho animal, o que
incrementa a produção.
Nos animais de compa-
nhia, permite equilíbrio da
saúde física e comporta-
mental, promovendo indi-
retamente a saúde dos hu-
manos que convivem com
os pets.

Considerada uma tera-
pêutica sem resíduos, o
tratamento ajuda na garan-
tia da qualidade dos ali-
mentos, atendendo aos
mais exigentes mercados
que buscam produtos de
origem animal sem resídu-
os e com respeito ao bem-
estar. O procedimento não
possui efeitos colaterais,
resistência microbiana e
age preservando o organis-
mo do paciente e o meio-
ambiente. Atua também no
equilíbrio orgânico, dimi-
nuindo o estresse em todas
as suas dimensões (térmi-
co, de manejo, nutricional e
ambiental), resultando na
promoção “limpa” da saú-
de animal.

A homeopatia foi a
primeira especialidade
médico-veterinária a ser
reconhecida pelo Conselho
Federal de Medicina Vete-
rinária (CFMV), em 2000;

e os trabalhos de médicos-
veterinários nesta área já
são reconhecidos mundial-
mente.

Em celebração ao Dia
Mundial da Homeopatia
(10 de abril), o CFMV en-
t r e v i s t o u a m é d i c a -
veterinária Mônica de Sou-
za, ex-presidente da Asso-
ciação Médico Veterinária
Homeopática Brasileira
(AMVHB). Veja abaixo
algumas perguntas respon-
didas pela profissional.

Em quais áreas da Medici-
na Veterinária a homeopa-
tia é aplicada?

Em todas: clínica, ci-
rurgia de grandes e peque-
nos animais, produção
animal, piscicultura, api-
cultura e no meio ambien-
te, na melhora da qualida-
de de carne e leite. É possí-
vel tratamento ambiental
de animais silvestres em
seu habitat, através da ad-
ministração de homeopáti-
cos em mananciais de
água, conforme trabalho
realizado na contenção da
febre amarela silvestre em
primatas, na cidade de São
Paulo. Promove a cura, a
melhora qualidade de vida
em todos seus aspectos,
alivia o que não pode ser
curado, não há risco de
intoxicação, não gera resí-
duos para o ambiente, é
uma terapêutica 100% natu-
ral.

Como a homeopatia

trabalha o animal como um
todo, ela pode contribuir
para a redução de doenças
e melhorar a qualidade de
vida. Quando a enfermida-
de não tem cura, a homeo-
patia trará diminuição dos
sinais clínicos, permitindo
que o animal se sinta me-
lhor. A homeopatia não é
capaz de curar o incurável,
porque não é milagre e sim
ciência médica. Porém, a
sensação de bem-estar, está
garantida, desde que o mé-
dico-veterinário acerte a
medicação

Em quais tratamentos a
homeopatia veterinária
pode ser indicada?

Em todos os casos, sal-
vo problemas que precisam
ser resolvidos com inter-
venções cirúrgicas ou imo-
bilizações, e nas doenças
incuráveis. No entanto, a
homeopatia é eficaz na
prevenção e no controle de
dor, inflamações, infecções
secundárias e outras inter-
corrências pós-cirúrgicas.

Casos de sucesso são
incontáveis. Na clínica de
pets, o desvio comporta-
mental de coprofagia, a
eliminação de papilomato-
se oral, o tratamento de
desvios de comportamento
como a agressividade e o
medo de ruídos altos são
alguns dos tratamentos
com sucesso. Mas a utiliza-
ção da homeopatia na pe-
cuária de corte que nos dá a

real dimensão da especiali-
dade, pois a ação ocorre em
milhares de animais, atra-
vés da administração na
comida ou na água. Isso
demonstra que não há efei-
to placebo, porque os ani-
mais não sabem que estão
sendo tratados. O controle
de infestação de carrapatos
em um rebanho de 26 mil
cabeças de bovinos da raça
Aberdeen Angus, o contro-
le de desvios de comporta-
mento em bois não castra-
dos (sodomia ou bull steer
syndome) em 11 mil bovi-
nos em sistema de confina-
mento e a promoção de
melhoria da cobertura de
gordura de carcaça em ani-
mais magros são algumas
das ações da homeopatia,
com trabalhos científicos
que comprovam essa ação.

Conheça alguns dos prin-
cipais mitos da homeopa-

tia

“A homeopatia é lenta”

MITO – O medicamen-
to homeopático respeita a
velocidade orgânica. Come-
ça a agir assim que entra em
contato com o corpo e pode
produzir efeitos visíveis em
segundos ou levar semanas
para demonstrar modifica-
ções externas, na depen-
dência de cada caso clínico.
Então, se o caso clínico é
agudo, o animal reage mui-
to, muito rápido. Se a ques-
tão é crônica ou comporta-
mental, pode demorar um

pouco mais. Existe tam-
bém diferença entre as espé-
cies. No caso dos animais
silvestres, a resposta é mui-
to rápida. Nas aves, cujo o
metabolismo é rápido, as
respostas à homeopatia são
surpreendentemente rápi-
das. Em répteis, no qual o
metabolismo é mais lento,
a resposta é um pouco mais
lenta. Os animais de produ-
ção e equinos também têm
uma resposta muito rápida
aos tratamentos.

“Há necessidade de
dar medicação de hora em
hora”

MITO – O número de
tomadas vai variar de acor-
do com o problema. em
casos crônicos, o animal
tomará a medicação de
forma mais espaçada, mas
vai depender da conduta de
cada profissional homeo-
pata.
“A homeopatia não tem
pesquisa”

MITO – Grande enga-
no. Muitas vezes o indiví-
duo não procura nas bases
corretas e com os termos
corretos. Não basta buscar
no Google. Há um trabalho
científico que compara as
décadas e a produção cien-
tífica da homeopatia na
pesquisa básica e o Brasil
na última década do estudo
foi o país que mais produ-
ziu material científico nes-
sa área, seguido pela Índia,
Alemanha e França.
“A homeopatia é placebo”

MITO – O pior cego é

aquele que não quer ver. Os
resultados da homeopatia
são impressionantes. Tra-
balho há mais de 20 anos
somente com homeopatia e
consegui meus títulos de
mestrado doutorado e pós-
doutorado com pesquisas
com homeopatia e todas
publicadas. Mas pode-se
falar também sobre os tra-
balhos em granjas, onde as
galinhas não sabem o que
tomam e têm a sua imuni-
dade modulada pela home-
opatia, como explicar? As
plantas que recebem home-
opatia e têm um crescimen-
to mais significativo do que
as plantas que não rece-
bem, como explicar? Um
animal com insuficiência
renal crônica, que tem um
período estimado de vida
de no máximo um ano (na
dependência da gravidade
do quadro), e vive com qua-
lidade de vida por mais
cinco anos com os medica-
mentos homeopáticos,
como explicar? E finalizo
falando sobre a importân-
cia de acertar a medicação,
pois se o medicamento não
for o bem indicado, não
haverá resposta, pois, a
medicação que está errada.
Assim como muitas vezes
um antibiótico não conse-
gue exterminar uma bacté-
ria e é necessário outro anti-
biótico, com a homeopatia,
às vezes, não há resposta,
pois a medicação está in-
correta e precisa ser muda-
da.

CFMV
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PCES divulga esquema de vacinação
contra Covid-19 para policiais civis

Os policiais civis que
têm trabalhado incansa-
velmente, principalmen-
te durante a atual crise
sanitária, podem se pre-
parar para arregaçar as
mangas, mas agora por
outro motivo: o Governo
do Estado iniciou a vaci-
nação dos servidores da
Segurança Pública con-
tra a Covid-19. A Polícia
Civil do Espírito Santo
(PCES) foi contemplada
com parte das doses des-
tinadas aos profissionais
de segurança e preparou
um esquema para a apli-
cação das vacinas.

Na primeira etapa,
1.006 doses da vacina
foram des t inadas à
PCES. O imunizante
será aplicado conside-
rando o fator idade como
prioritário. "Levando em
conta que os cidadãos
capixabas com 65 anos
ou mais já estão receben-
do a vacina pelo calendá-

rio do Estado, a Polícia
Civil vai iniciar o crono-
grama pelos servidores
de 64 anos, em ordem
decrescente de idade",
explicou o delegado-
geral da Polícia Civil,
José Darcy Arruda.

O primeiro grupo a
ser vacinado contempla
policiais civis nascidos
entre 09/09/1972 e
06/04/1956, que este-
jam em efetivo serviço na
Polícia Civil do Espírito
Santo, não tenham rece-
bido a primeira dose da
vacina e que tenham con-
dições de saúde adequa-
das para receber a imuni-
zação, de acordo com as
orientações das autori-
dades sani tár ias. A
PCES orienta que os ser-
vidores aguardem o co-
municado oficial da Se-
cretaria da Saúde (Sesa),
que informará a abertura
do agendamento para os
profissionais de seguran-
ça.

A Superintendência

de Recursos Humanos
(SRH) da PCES está re-
passando à Sesa a rela-
ção dos policiais que se
enquadram neste primei-
ro grupo e a Sesa, por sua
vez, repassará as infor-
mações às secretarias
municipais de Saúde,
responsáveis pela aplica-
ção das doses. A partir
daí, os profissionais en-
quadrados na primeira
etapa de imunização re-
ceberão a primeira dose
da vacina, conforme es-
tratégia montada no ser-
viço de imunização de
referência do município.

"O agendamento vai
seguir o esquema de ca-
da município, já que as
doses serão aplicadas
nas unidades de saúde.
Os servidores que se en-
quadram neste grupo
serão informados pela
PCES em quais serviços
de imunização munici-
pal serão vacinados, de-
pois do sinal verde da
Sesa", orientou o delega-

do-geral.
A previsão é que no-

vas doses sejam disponi-
bilizadas para as forças
de segurança pública
semanalmente e que den-
tro de cinco semanas
todos os policiais civis
em efetivo serviço na
corporação tenham rece-
bido a primeira dose da
vacina contra a Covid-
19. À medida que as re-
messas forem disponibi-
lizadas, a PCES comuni-
cará sobre os grupos que
serão vacinados. Em ca-
so de dúvidas, o policial
civil deve procurar o De-
partamento de Recursos
Humanos, de segunda a
sexta, das 08h às 18h,
pelo telefone (27) 3137-
9097.

"Sabemos que este é
um momento importan-
te e que todos estamos
ansiosos pela imuniza-
ção. Por isso, é necessá-
rio que todos os policiais
civis estejam atentos às
orientações e ao crono-

grama de vacinação. A
ordem de prioridade é
definida pelo Ministério
da Saúde, por meio do
Plano Nacional de ope-
racionalização da vaci-
nação, e seguida pelo
Governo do Estado. Se
as entregas seguirem o
planejamento até mea-
dos de maio, todos os
policiais civis em ativida-
de nas unidades da cor-
poração terão tomado a
primeira dose", esclare-
ceu Arruda.

Quem pode receber a
vacina nesta etapa?

Policial civil nascido
entre 09/09/1972 e
06/04/1956 que:

- esteja em efetivo
exercício e lotado em
unidade da PCES;

- não tenha recebido
diagnóstico positivo para
a Covid-19 ou apresenta-
do sintomas gripais nas
últimas quatro semanas;

- não tenha recebido a

primeira dose da vacina
contra a Covid-19;

- não esteja com fe-
bre;

- gestantes, puérperas
e lactantes devem apre-
sentar laudo ou prescri-
ção médica com a libera-
ção do profissional à não
contraindicação da vaci-
na;

- pessoas que tenham
tomado qualquer outra
vacina devem aguardar
14 dias para receber a
dose contra Covid-19.

Como proceder para
receber a primeira dose

da vacina?

Aguardar o comunicado
oficial da Secretaria da
Saúde e, a partir daí:

- comparecer à unida-
de de saúde indicada, no
dia marcado, e apresen-
tar identificação funcio-
nal;

- informar-se sobre o
agendamento da segun-
da dose.

Banestes anuncia novo pacote de auxílio emergencial em apoio
a produtores rurais atingidos pelas fortes chuvas no Estado

Como forma de aten-
der os produtores rurais
dos municípios capixabas
atingidos pelas fortes chu-
vas dos últimos dias e que,
com isso, tiveram grande
prejuízo na perda de lavou-
ras e pastagens, o Banco
do Estado do Espírito San-
to (Banestes) anunciou um
novo pacote de medidas de
auxílio emergencial para
os produtores rurais.

O pacote anunciado
pelo banco foi consolidado
em parceria com Secreta-
ria da Agricultura, Abaste-
cimento, Aquicultura e
Pesca (Seag), o Instituto
Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper) e
com a Agência de Desen-
volvimento das Micro e
Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo (Ade-
res).

Dentre as principais
ações estão a prorrogação
de contratos que tenham
reembolso ou pagamento
previsto para até 31 de de-

zembro de 2021; condi-
ções especiais para contra-
tação de nova operação de
investimento de replantio
ou recuperação de lavoura
para produtores enquadra-
dos no Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pro-
naf), e o acesso à linha de
Microcrédito Emergencial
para produtores rurais.

Além disso, os produ-
tores poderão contar com
os benefícios emergenciais
para clientes Pessoa Físi-
ca, já anunciados pelo Ba-
nestes: parcelamento de
Cheque Especial em até 24
meses, com redução de
mais de 70% nas taxas de
juros e carência de 60 dias
na primeira parcela; isen-
ção e redução de juros no
pagamento de contas de
consumo, como água, luz,
telefone e internet, de até
R$ 1 mil, e tributos estadu-
ais e municipais (IPVA,
IPTU, ISS e taxas), de até
R$ 5 mil, com o cartão de
crédito Banescard, além
da redução das taxas no
parcelamento de faturas

dos cartões Banestes Visa e
Banescard.

São beneficiários do
novo pacote de auxílio
emergencial do Banestes
os produtores rurais cujas
propriedades produtivas
estejam localizadas nos
municípios do Espírito
Santo que foram atingidos
pelas chuvas ocorridas
entre 31 de março e 04 de
abril, de acordo com rela-
tório técnico elaborado
pelo Incaper. São eles: Ale-
gre, Alfredo Chaves, Bom
Jesus do Norte, Cachoeiro
de Itapemirim, Cariacica,
Castelo, Conceição do
Castelo, Domingos Mar-
tins, Dores do Rio Preto,
Guaçuí, Guarapari, Ja-
guaré, Jerônimo Montei-
ro, Laranja da Terra, Mare-
chal Floriano, Mimoso do
Sul, Santa Leopoldina,
Santa Teresa, São Domin-
gos do Norte, São Gabriel
da Palha, São José do Cal-
çado, São Roque do Ca-
naã, Vargem Alta e Viana.

O Banestes tem, histo-
ricamente, uma sólida e
importante parceria com o

meio rural. Durante as
fortes chuvas ocorridas no
início de 2020, o banco
também ofereceu um paco-
te especial de auxílio, além
de ter realizado uma cam-
panha de doações com a
participação dos colabora-
dores, que arrecadou mais
de R$ 80 mil para famílias
prejudicadas. No último
mês de julho, foi anuncia-
do em parceria com o Go-
verno do Estado o Plano
Safra 2020/21, com a dis-
ponibilidade de R$ 200
milhões para financiamen-
tos de crédito rural no Esta-
do pelo Banestes.

"O Banestes é um im-
portante parceiro da pro-
dução agrícola e pecuária
capixaba, uma importante
atividade propulsora de
desenvolvimento econô-
mico e geração de renda
no Espírito Santo. Temos o
compromisso de manter o
incentivo e dar apoio tam-
bém nos momentos emer-
genciais, assim como pro-
cedemos no início de
2020, quando o Estado
também foi atingido por

fortes chuvas. Estaremos
sempre atuando em prol
dos produtores rurais. O
Banestes valoriza e incen-
tiva essa parceria com o
setor", afirmou o diretor-
presidente do Banestes,
José Amarildo Casagran-
de.

O secretário de Estado
da Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e Pes-
ca, Paulo Folleto, acres-
centa ainda que, em breve,
mais uma opção de auxílio
aos produtores rurais esta-
rá disponível, por meio do
Banco de Desenvolvimen-
to do Espírito Santo (Ban-
des). "De imediato, a Seag
se colocou à disposição
dos produtores. Junto com
o Governo do Estado, por
meio do Banestes, vamos
conseguir ajudar esses
municípios que foram bas-
tante afetados pelas chu-
vas de granizo. Solicitei ao
Incaper e Idaf a elabora-
ção de relatórios e levanta-
mentos das perdas na agri-
cultura para que pudésse-
mos atuar, de forma pon-
tual, na resolução dessa

situação”, frisou Folleto.
“Outra medida impor-

tante sugerida por nós é
uma linha de crédito aces-
sível ao produtor, com
tempo de carência de 24
meses e específica para
situações de desastres co-
mo essa que vivemos re-
centemente. Ela será enca-
minhada, em breve, pelo
Bandes à Assembleia Le-
gislativa do Espírito Santo.
Sem dúvida, esse apoio ao
produtor vai ser funda-
mental na recuperação das
lavouras e a retomada da
economia local", acrescen-
tou Foletto.

Os produtores rurais
que se enquadram nas re-
gras do plano de auxílio e
estejam interessados de-
vem entrar em contato
com a agência Banestes de
seu município, por meio
do telefone ou pela opção
“Fale com o seu Gerente”,
disponível no Aplicativo
Banestes. As equipes esta-
rão à disposição para o
atendimento e para reali-
zar a análise das propos-
tas.

Seag/Banestes

PCES
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