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Número de vacinados
chega a 5,7 mil e
ultrapassa número
de casos confirmados
de Covid-19 em
São Gabriel da Palha

Luta diária: Hospital
São Gabriel alcança a
marca de 130 pacientes
tratados e recuperados
da Covid-19

Vila Valério: limpeza do Córrego
Valério continua a todo vapor

Cooperativa incentiva
pagamentos pelo Pix
nos comércios capixabas
Sicoob ES lança soluções integradas
ao celular que permitem que
empresas ofereçam o meio eletrônico
de pagamento aos clientes

PM e PC realizam
operação integrada
em São Gabriel da
Palha e Vila Valério

Águia Branca inicia a
vacinação dos professores
contra a Covid-19
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Reflexao~

"E eis que estou convosco todos os dias até à
consumação do século. Buscai o Senhor
enquanto se pode achar, invocai-o enquanto
está perto."

Refletindo: Em todos os momentos quando Jesus
enviou Seus discípulos, deu-lhes esta promessa: "E
eis que estou convosco todos os dias até à consuma-
ção do século" (Mateus 28:20). Literalmente, as
palavras todos os dias significam "sempre",
conforme os estudiosos da língua grega Jamieson,
Fausset e Brown. Jesus não disse simplesmente
"sempre", mas "todos os dias". Tal afirmação inclui
nossas diversas atividades, as circunstâncias boas e
más que nos cercam, as várias responsabilidades
que temos no transcurso dos nossos dias, as nuvens
tempestuosas e o brilho do sol. Nosso Senhor está
conosco, não importa o que cada dia traz. Pode ser
um dia de alegria ou tristeza, de doença ou saúde,
de sucesso ou fracasso. Não importa o que nos
acontecerá neste dia, nosso Senhor estará cami-
nhando ao nosso lado, dando-nos forças, amando-
nos, enchendo-nos de fé, esperança e amor. Ao nos
envolver com silenciosa tranquilidade e segurança,
nossos inimigos se afastam, e nossos temores,
aflições e dúvidas começam a diminuir. Nós
podemos suportar qualquer situação e circunstân-
cia porque sabemos que o Senhor está perto,
"Portanto Eu estou com contigo".

Oração: Pai aqui estou e pedindo para que o senhor
esteja conosco nos protegendo de todo mal, e nos
encaminhando para vida eterna contigo, perdoe
nossos pecados em nome de Jesus é que oro...
AMÉM.

de

Momento

Mateus 28:20 e Isaías 55:6
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Cooperativa incentiva pagamentos
pelo Pix nos comércios capixabas

O Sicoob ES está
lançando duas novida-
des que envolvem o
Pix, o mais recente me-
io eletrônico de reali-
zar transações bancári-
as instantâneas: a pri-
meira é voltada para
micro e pequenas em-
presas e permite a ofer-
ta desta forma de paga-
mento a todos os clien-
tes; e a segunda para
negócios de médio e
grande porte, e propi-
cia a integração de sis-
temas com a nova fer-
ramenta da cooperati-
va financeira.

Isso permitirá que
qualquer comerciante
associado ao Sicoob
ES ofereça o Pix como
método de pagamento,
por meio do celular.

O QR Code será
gerado utilizando a
chave Pix do estabele-
cimento, vinculada à
conta no Sicoob. Já pa-
ra médios e grandes
estabelecimentos, a
cooperativa financeira
vai disponibilizar uma
interface de programa-
ção de aplicativos, a
API Pix, prevista pelo
Banco Central, que
permite a geração de
QR Codes a partir da
sua solução tecnológi-
ca.

“Essas novidades
foram pensadas para
auxiliar desde os pe-
quenos empreendedo-
res até empresas maio-
res. O Pix facilita as
transações comerciais
e evita contato direto
com o dinheiro físico, o
que é fundamental pa-
ra a segurança sanitá-
ria. Outro fator impor-
tante é que fomenta a
economia nos estabele-
cimentos comerciais
das cidades onde o Sico-
ob ES está presente”,
destaca Nailson Dalla
Bernadina, diretor-
executivo do Sicoob
ES.

Gestão customizada

Nos dois casos, as
soluções contam com
um módulo de gestão
de vendas customizado
à realidade das empre-
sas. Desta forma, é pos-
sível conferir todos os
valores de Pix recebi-
dos a qualquer mo-
mento do dia, filtrando
por operador, valor ou
data.

Será possível tam-
bém realizar a impres-
são e exportação do
extrato de transações a
partir da ferramenta,
sem necessidade de
acessar a conta corren-
te e sem pagar aluguel.

Nailson Dalla
Bernadina explica na

prática como cada
modelo irá funcionar:

“No caso de uma
pequena padaria, por
exemplo, o dono pode-
rá conferir, a qualquer
hora e com grande faci-
lidade, quanto cada
atendente vendeu no
dia, sem a necessidade
de ficar fazendo contas.
E cada atendente pode-
rá visualizar os seus re-
cebimentos no próprio
celular sem precisar
acessar a conta corrente
do estabelecimento”.

Informatização

Empresas com um
maior nível de informa-
tização, como farmáci-
as de médio porte, pode-
rão conectar seus siste-
mas com o uso de APIs
do Sicoob. Pelo fato de
ser Pix, o dinheiro cai
na conta PJ na hora.

“O Pix é um meio de
pagamento que veio
para ficar, e entregar
soluções que facilitem a
vida dos associados faz
parte da filosofia do
Sicoob ES. Mesmo que
os cooperados não te-
nham uma maquini-
nha, o celular faz essa
ponte e ajuda a movi-
mentar a economia lo-

cal”, destaca Nailson
Dalla Bernadina.

Segundo o executi-
vo, em breve o Sicoob
ES irá disponibilizar
para seus cooperados
PJ o Pix nas maquini-
nhas Sipag.

Serviço

• O Sicoob ES lança
duas ferramentas para
que empresas possam
oferecer o Pix como
forma de pagamento
para seus clientes. A
primeira é voltada para
micro e pequenas em-
presas, e a segunda para
negócios de médio e
grande porte.

• As soluções con-
tam com um módulo de
gestão de vendas custo-
mizado à realidade das
empresas. É possível
conferir, a qualquer ho-
ra dia, todos os valores
de Pix recebidos, fil-
trando por operador,
valor ou data.

• Será possível im-
primir e exportar o ex-
trato de transações a
partir da ferramenta,
sem acessar a conta cor-
rente e sem pagar alu-
guel.

• O Sicoob ES irá
disponibilizar para seus
cooperados PJ em bre-
ve o Pix nas maquini-
nhas Sipag.

Sicoob ES lança soluções integradas ao celular que permitem que
empresas ofereçam o meio eletrônico de pagamento aos clientes

Vera Caser Comunicação
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Equipamentos e materiais didáticos
chegam às escolas de São Gabriel

As escolas da rede
municipal de São Ga-
briel ganharam mais
um apoio estrutural
com a entrega de novos
equipamentos que irão
oferecer mais conforto
e qualidade de ensino
aos alunos, assim que
as aulas presenciais
forem retomadas.

De acordo com in-
formações, dentre os
equipamentos e mate-
riais estão: microscópi-
os, maquetes dos siste-

mas do corpo humano,
armário, cadeiras me-
sas, lavadoras de alta
pressão, ar condiciona-
do, conjunto de refeitó-
rio, dentre outros uten-
sílios utilizados em sa-
la de aula.

Ainda, segundo in-
formações da prefeitu-
ra municipal, também
estão sendo realizados
pequenos reparos nas
escolas como, constru-
ção e manutenção de
calçadas, limpeza de
calhas, pintura das sa-
las e pintura de grades.

Feedback positivo

“Eu acho esse um
investimento muito
válido, quando volta-
rem as aulas presencia-
is nossos filhos vão ter
um ambiente ainda
mais preparado para
aprenderem”, disse
Carlos, que é pai de um
aluno da rede munici-
pal.

“Eu fico tão feliz
em ver ações como esta
e assim que as aulas
retornarem tenho cer-

teza que os materiais
serão de grande uso e

valia para todos os alu-
nos”, afirmou Rita,

que é mãe de alunas da
rede.

Inep começa a avaliar virtualmente
pedidos de cursos universitários
Meta é realizar 5 mil inspeções remotas até o fim de outubro

Especialistas seleci-
onados pelo Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educaciona-
is Anís io Teixeira
(Inep) realizaram, esta
semana, as primeiras
avaliações remotas de
instituições de ensino
superior.

Implementada com
a justificativa de man-
ter e melhorar o pro-
cesso de avaliação dos
cursos de graduação
em todo o país, a nova
modalidade de inspe-
ção foi instituída por
meio da Portaria nº
165, publicada no Diá-
rio Oficial da União da
última terça-feira (20).

Segundo o diretor
de Avaliação da Edu-

cação Superior do
Inep, Luís Filipe de
Miranda Grochocki,
na segunda (26) e ter-
ça-feiras (27), comis-
sões de especialistas
avaliaram, por video-
conferência, seis insti-
tuições de ensino pri-
vadas responsáveis por
sete diferentes cursos
de graduação. Por ra-
zões legais, a autarquia
ainda não divulgou o
nome das instituições,
mas informou à Agên-
cia Brasil que duas de-
las ficam no estado de
São Paulo e as demais
na Bahia, no Espírito
Santo, em Minas Gera-
is e no Paraná.

Segundo Grochoc-
ki, que acompanhou
parte das avaliações, o
uso de tecnologias da

informação e comuni-
cação ocorreu sem pro-
blemas. “A experiência
foi excelente. Não hou-
ve dificuldades com o
sistema; avaliadores e
representantes das ins-
tituições ficaram à von-
tade e todas as inspe-
ções foram concluídas
dentro do prazo”, co-
mentou o di re tor,
acrescentando que ou-
tros quatro processos
para autorização de
criação de novos cur-
sos serão avaliados re-
motamente ainda esta
semana.

A meta do Inep é
realizar 5 mil inspe-
ções remotas até o fim
de outubro deste ano.

As avaliações on-
line duram, no míni-
mo, dois dias. Cumpri-
da esta etapa, os espe-
cialistas têm cinco dias
para apresentar seus
relatórios. Durante a
visita virtual, os avalia-
dores analisam docu-
mentos, entrevistam
representantes institu-
cionais e docentes,

além de avaliar as ins-
talações físicas da insti-
tuição responsável pe-
lo pedido de credencia-
mento e autorização
de novos cursos, cujos
processos estão sendo
priorizados neste pri-
meiro momento. Tudo
por meio de videocha-
mada.

“Não houve mu-
danças nos procedi-
mentos de avaliação.
Mantivemos o rigor do
processo, cumprindo
as normas do Sistema
Nacional de Avaliação
da Educação Superior
(Sinaes). Tudo aconte-
ce ao vivo, e o local é
verificado por meio de
geolocalização”, co-
mentou Grochocki,
explicando que a possi-
bilidade de estender o
modelo de avaliação
virtual para os proces-
sos de recredencia-
mento de cursos já em
funcionamento ainda
será avaliado com o
Ministério da Educa-
ção e com a Comissão
Nacional de Avaliação
da Educação Superior

(Conaes).
Para o diretor, além

de agilizar o processo
de avaliação e otimizar
o uso de recursos públi-
cos, a análise remota
pode dar mais transpa-
rência ao sistema.
“Este procedimento
permite que técnicos
do Inep passem a acom-
panhar de perto [o tra-
balho dos especialistas
selecionados], o que
nem sempre tínhamos
condições de fazer.
Além disso, as visitas
agora ficarão gravadas,
permitindo, quando
necessário, que tudo
seja conferido”, disse
Grochocki, minimi-
zando a possibilidade
de aspectos que seriam
constatados presenci-
almente não serem per-
cebidos na videocha-
mada.

“Não vejo grandes
riscos. Inclusive por-
que estamos pedindo
documentação adicio-
nal, como a planta dos
prédios. Pode aconte-
cer de, às vezes, termos
uma visão melhor do

todo”, acrescentou o
diretor, destacando
que os especialistas
que prestam serviço ao
Inep estão sendo capa-
citados a utilizar a tec-
nologia.

Os avaliadores são
profissionais de dife-
rentes áreas de especia-
lização, selecionados
por meio de chamada
pública. Atualmente, o
instituto tem mais de 8
mil interessados no
trabalho inscritos em
sua base de dados.
“Em meio à pandemia,
a avaliação remota dá
mais segurança tam-
bém aos avaliadores”,
concluiu Grochocki.

A fim de orientar
avaliadores e represen-
tantes das instituições
de ensino, o Inep ela-
borou o Guia de Boas
Práticas de Avaliação
Externa Virtual in Lo-
co, que está disponível
na internet do institu-
to. Mais detalhes sobre
a avaliação remota po-
dem ser consultados na
página do instituto.

Agencia Brasil

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Dentre os equipamentos e materiais estão microscópios
e maquetes dos sistemas do corpo humano

Editora Hoje
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Secretário da Saúde toma posse como vice-presidente
da Região Sudeste do Conass 2021/2022

O secretário de Esta-
do da Saúde, Nésio
Fernandes, foi empos-
s a d o c o m o v i c e -
presidente do Conse-
lho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Co-
nass) da Região Sudes-
t e , n o b i ê n i o
2021/2022.

A cerimônia de pos-
se foi realizada na quar-
ta-feira (28), na sede do
Conass, em Brasília,
com a presença do mi-
nistro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, e da
representante no Brasil
da Organização Pan-
Americana da Saúde
( O p a s ) , S o c o r r o
Gross.

A eleição ocorreu
em assembleia no dia
24 de março, ocasião
em que Nésio Fernan-
des foi reconduzido ao

cargo. Ele participou
da mesa diretora no
m a n d a t o d e
2019/2020.

"Hoje foi mais um
dia de luta e firmeza na
reafirmação do que
não se negocia: saúde
como direito inaliená-
vel. Esperamos contri-
buir para oferecer uma
saúde pública cada vez
mais qualificada aos

cidadãos brasileiros”,
disse o secretário Né-
sio Fernandes.

Confira abaixo a
composição da

Diretoria Conass
2021/2022

Presidente

Carlos Eduardo de Oli-
veira Lula (SES/MA)

Vice-presidentes
Região Norte – Juan
Mendes da Silva –

SES/AP
Região Nordeste –

André Longo Araújo
de Melo – SES/PE
Região Sudeste – Né-
sio Fernandes de Mede-
iros Júnior – SES/ES
Região Sul – Carlos
Alberto Gebrim Preto
– SES/PR

Região Centro Oeste –

Ismael Alexandrino
Júnior – SES/GO

Comissão Fiscal
Titulares

Geraldo Resende Pere-
ira – SES/MS (titular)
Fernando Rodrigues
Máximo – SES/RO
(titular)
Marcellus José Barro-

s o C a m p ê l o –

SES/AM (titular)
Cipriano Maia de Vas-
concelos – SES/RN
(suplente)
Mércia Simone Feito-
sa de Souza – SES/SE
(suplente)

Representantes do
Conass na Agência
Nacional de Saúde

Suplementar

Luiz Edgar Leão Toli-
ni – SES/TO (titular)
Fábio Baccheretti Vi-
tor – SES/MG (su-
plente)
Representantes do Co-
nass no Conselho Con-
sultivo da Anvisa
Fábio Vilas Boas Pinto
– SES/BA (titular)
Arita Gilda Hübner
Bergmann – SES/RS
(suplente)
Secretário-executivo
Jurandi Frutuoso

Águia Branca inicia a vacinação dos professores contra a Covid-19

Mais um grupo prio-
ritário iniciou na quarta-
feira (28), a vacinação
contra a Covid-19, no
município de Águia Bran-
ca. De acordo com a pre-
feitura municipal, neste
primeiro momento, estão
sendo vacinados os pro-
fissionais da educação de
50 aos 59 anos.

A vacinação no muni-
cípio seguirá a ordem de
prioridade estabelecida
no Plano Estadual de
Imunização, seguindo os
critérios definidos pela
Resolução SIB/SUS-ES

nº46, publicada no dia 17
de abril deste ano. É im-
portante destacar que a
lista dos professores a
serem vacinados na sema-
na será publicada aos
domingos, no site oficial
da Secretaria de Estado
da Educação (Sedu).

De acordo com a lista
divulgada pela Sedu, on-
ze profissionais da edu-
cação receberam a prime-
ira dose da vacina. São
eles; Alcy Francisco Braz
de Araújo, Ângela Cuerci
Fedeszen Calenzani, Car-
mem Helena Gobbi de
Lasari, Ilka Carla Cars,
Joselir Trajano dos San-

tos, Manoel Renaldo Pe-
reira, Marcos Antônio
Regatieri, Maria Elisa-
beth Pimenta Pereira,
Sandra Wrublewisky
Cichoni, Sérgio Antônio
Polez e Zely Teixeira
Goncalves .

Para o prefeito Jailson
Quiuqui, o início de uma
nova fase de vacinação
representa uma grande
vitória. “O município de
Águia Branca iniciou
mais uma fase de vacina-
ção, essa é a busca por um
futuro onde todos pode-
remos nos reunir e dizer
que vencemos esse ví-
rus”, destacou o prefeito.

Editora Hoje/ PMAB

Foto: divulgação

Sesa

Imagens retratam o momento em que alguns dos professores receberam
a primeira dose da vacina, na unidade de saúde do município.
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Força Tática detém homem e apreende
armas e munições em Pancas

Na tarde de terça-
feira (27), militares atu-
antes na equipe de For-
ça Tática, realizaram a
abordagem de um cida-
dão e durante busca
pessoal encontraram
um revólver calibre 38
em sua cintura, muni-

ciado com 06 muni-
ções e ainda 24 muni-
ções no bolso de sua
calça.

Ainda, em posse de
um mandado de busca
e apreensão, foram até
a residência do ho-
mem, onde localiza-
ram uma espingarda
calibre 12 e 25 muni-

ções de mesmo calibre;
49 munições de calibre
38, intactas e 54 defla-
gradas.

O indivíduo e os
materiais apreendidos
foram conduzidos e
entregues à Delegacia
de Colatina para os
procedimentos cabíve-
is.

PM e PC realizam operação
integrada em São Gabriel
da Palha e Vila Valério

Na manhã de on-
tem (29), por volta das
06 horas nas cidades de
São Gabriel da Palha e
Vila Valério, Policiais
Militares e Civis reali-
zaram uma operação
policial integrada, que
visou cumprir seis man-
dados de busca e apre-
ensão.

Durante a operação
dois adultos foram pre-
sos e os seguintes mate-

riais foram apreendi-
dos:

01 revólver Taurus
cal. .22, municiado
com seis cartuchos in-
tactos;

29 munições cal. .22
intactas;

04 munições cal.
.380 intactas;

06 buchas de maco-
nha;

11 cartuchos defla-
grados de diversos cali-
bres;

01 coldre de revól-

ver;
01 caderneta con-

tendo anotações relaci-
onadas ao tráfico

De acordo com in-
formações, a operação
ocorreu nos municípios
de São Gabriel da Pa-
lha e Vila Valério, po-
rém os materiais foram
apreendidos em um
mesmo alvo, situado
em Vila Valério, onde
duas pessoas que esta-
vam no local foram con-
duzidas para o DPJ.

Estados receberão 864 mil unidades
de medicamentos de intubação

O Ministério da Saú-
de anunciou ontem
(29) a distribuição de
mais 864 mil unidades
de medicamentos de
intubação orotraqueal
(IOT). A expectativa é
de que esses insumos
estejam à disposição de
estados e municípios
em até 48 horas.

Os medicamentos
foram adquiridos por
meio de pregões e de

aquisições feitas junto
à Organização Pan-
Americana de Saúde
(OPAS). Segundo o
ministério, a distribui-
ção às unidades federa-
tivas será feita por meio
de parceria com o Con-
selho Nacional dos Se-
cretários de Saúde (Co-
nass) e com o Conselho
Nacional das Secretari-
as Municipais de Saú-
de (Conasems).

“A divisão leva em
conta o consumo mé-

dio mensal e os esto-
ques dos medicamen-
tos – as duas informa-
ções essenciais para a
consolidação do pro-
cesso de divisão dos
insumos pelo país”,
informou, em nota, o
ministério. Acrescen-
tou que o país receberá
mais 1,1 milhão de uni-
dades de medicamen-
tos do kit intubação,
doados por empresas, o
que deve ocorrer “nos
próximos dias”.

Editora Hoje

Agencia Brasil
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3ª Cia do 8º BPM
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Preocupado em
proporcionar atendi-
mento de qualidade às
cerca de seis mil famí-
lias residentes nos bair-
ros Aeroporto, Celes-
tino José de Lima (Ae-
roporto 2) e Coquei-
ral, o prefeito de Nova
Venécia, André Fa-
gundes, determinou a
retomada das obras
para conclusão da Cre-
che Bairro Aeroporto,
que se encontravam
paralisadas desde mea-
dos da administração
passada. A empreitei-
ra responsável pelo
serviço já está atuando
na fase de acabamento
e o ritmo está acelera-
do.

Ao sanar todos os
atos burocráticos e de-
terminar a retomada
das obras, o prefeito
André Fagundes disse
cumprir compromis-
so, empregando os re-

cursos públicos em
benfeitorias que pro-
movam o bem estar da
comunidade venecia-
na. Construído em lo-
cal privilegiado, o imó-
vel é amplo e oferece o
devido conforto e segu-
rança necessários para
abrigar crianças nas
fases de Educação
Infantil, incluindo cre-

che (maternal) e pré-
escolar.

Dados levantados
junto à Prefe i tura
apontam que pelo me-
nos seis mil famílias
residem na região do
Aeroporto, que com-
preende três bairros:
Aeroporto, Celestino
José de Lima e Coque-
iral. No momento, a

unidade escolar mais
próxima é a Escola
Stanislaw Zucolotto,
que funciona ao lado
da Multivix, a cerca de
1,5 km de distância.
Com a conclusão da
o br a , a E d u c a ç ã o
Infantil será ofertada
na nova unidade edu-
cacional, encurtando
distâncias e despesas

com transporte de alu-
nos.

O orçamento total
d a o b r a é d e R $
1.148.961,08. Os re-
cursos são provenien-
tes de convênio firma-
do junto ao Governo
Federal, através do
Ministério da Educa-
ção e FNDE, com con-
trapartida do municí-

pio de Nova Venécia.
A Secretaria Muni-

cipal de Educação,
comandada por Wa-
nessa Secchim, e a Se-
cretaria Municipal de
Obras, comandada
por Josiel Marré, estão
supervisionando as
obras. A expectativa é
que os serviços sejam
encerrados em 45 dias.

Nova Venécia retoma obras da
Creche do bairro Aeroporto
Editora Hoje

Luta diária: Hospital São Gabriel alcança a marca
de 130 pacientes tratados e recuperados da Covid-19

Gratidão vem do
latim e significa "gra-
ça". Em muitos relatos
esse é sentimento com-
partilhado entre os 130
pacientes que tiveram
alta após um período
internados no Hospital
São Gabriel em decor-
rência da covid-19.

O balanço leva em
conta as pessoas que
estiveram internadas na
Unidade Hospitalar,
foram tratadas e recebe-
ram alta por melhora
clínica e diz respeito
aos 12 meses de pande-
mia, de abril de 2020 a
abril de 2021.

De acordo com a
gestão do hospital, os
pacientes recebidos pe-
la unidade acometidos

pelo vírus, em sua maio-
ria apresentavam sinto-
mas de tosse produtiva,
febre e cansaço físico.

"Quando peguei
Covid-19 foi um grande
susto. Me sentia muito
cansada e fui internada

no Hospital São Gabri-
el. Foi uma sensação
muito ruim por ter pega-
do o vírus e de medo
também, mas graças a
Deus e todo o cuidado
que tive durante os dias
de internamento venci

o coronavírus", afirma
uma das moradoras de
São Gabriel.

"Minha avó teve Co-
vid-19 e passou um pe-
ríodo internada no hos-
pital e quando ela teve
alta foi uma festa. Agra-

demos muito a equipe
que a recebeu porque
ela foi muito bem cui-
dada", disse a gabrie-
lense Laís.

Os trabalhos conti-
nuam na unidade hos-
pitalar. De acordo com

informações, desde o
período de 01/21 a
04/21, cerca de 1752
novos atendimentos
por Covid-19 foram
realizados.

“O Hospital São
Gabriel reitera o com-
promisso com a popu-
lação de São Gabriel da
Palha, nos preceitos do
Sistema Único de Saú-
de (SUS), visando a
universalização, inte-
gralidade e equidade no
acolhimento a todo ga-
brielense que necessitar
de nossos cuidados”,
afirmou a gestão do
hospital.

É importante ressal-
tar que o hospital é man-
tido através de um ter-
mo de colaboração rea-
lizado pela prefeitura
municipal.

Editora Hoje

Foto: Editora Hoje

Hospital São Gabriel

Foto: divulgação
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Número de vacinados chega a 5,7 mil e
ultrapassa número de casos confirmados
de Covid-19 em São Gabriel da Palha

O número de pes-
soas vacinadas no mu-
nicípio de São Gabriel
da Palha, superou o
número de pessoas
infectadas por Covid-
19 no município. De
acordo com o boletim
divu lgado quar ta -
feira (28), pela prefei-
tura municipal, cerca
de 5710 mil pessoas já
foram vacinadas, sen-
do que desde o início
da pandemia a cidade
confirmou 5345 mil
casos da doença.

Dados divulgados
pela Secretaria de Saú-
de correspondentes
ao balanço diário da

Covid-19 mostram
que até quarta-feira
(28), do total de 7523
doses distribuídas,
foram vacinados ido-
sos, profissionais da
saúde, de segurança e
professores. Confira:

- 16 idosos Institucio-
nalizados receberam
a 1ª dose da vacina e
16 a 2ª dose.
- 772 profissionais da
saúde receberam a 1ª
dose da vacina e 525 a
2ª dose.
- 146 idosos acima de
90 anos, receberam a
1ª dose da vacina e
126 receberam a 2º
dose.
- 683 idosos de 80 a 89

anos receberam a 1ª
dose da vacina e 505 a
2ª dose
- 1391 idosos de 70 a
79 anos receberam a
1ª dose da vacina e
641 a 2ª dose
- 2676 idosos de 60 a
69 anos receberam a
1ª dose da vacina
-4 profissionais de se-
gurança receberam a
1ª dose da vacina
- 22 professores de 55
a 59 anos receberam a
1ª dose da vacina

Para a munícipe
Ana Maria que já foi
imunizada o senti-
mento é de gratidão e
também de esperança
por dias melhores.

“Foi muito bom tomar
a vacina é como se nós
vivêssemos de novo. É
uma esperança nova
em meio a tantas pro-

vações que temos pas-
sado”, afirmou.

“Eu espero que em
breve todos possamos
estar vacinados contra

esse vírus que tem tira-
do a vida de milhões
de pessoas”, disse a
gabrielense Mercedes
de Souza.

Editora Hoje

Foto: divulgação

Flamengo fecha abril com dois títulos, liderança
na Libertadores, mas em alerta por marca indigesta

O Flamengo fechou
um intenso abril como
iniciou: com vitória de
goleada. O triunfo so-
bre o Unión La Calera,
conquistado na última
terça-feira, pela segun-
da rodada do Grupo G
da Libertadores, mar-

cou o sétimo jogo do
clube no mês, carimba-
do com a comemora-
ção de títulos e alerta
em relação a falhas na
defesa.

O Flamengo fechou
um intenso abril como
iniciou: com vitória de
goleada. O triunfo so-
bre o Unión La Calera,

conquistado na última
terça-feira, pela segun-
da rodada do Grupo G
da Libertadores, mar-
cou o sétimo jogo do
clube no mês, carimba-
do com a comemora-
ção de títulos e alerta
em relação a falhas na
defesa.

Em entrevista cole-

tiva recente, Rogério
Ceni avisou que a esca-
lação deste fim de sema-
na dependerá da condi-
ção dos atletas, a serem
avaliados nesta quinta-
feira, dia da reapresen-
tação do elenco - o trei-
no será às 15h, no Ni-
nho do Urubu.

- Jogamos sempre

com o melhor Flamen-
go possível, buscando
as vitórias e seguindo o
planejamento do come-
ço do ano, quando co-
meçamos o Carioca
quase que com um time
sub-20. Usamos o time
completo em três, qua-
tro jogos... Sabemos o
quanto é importante ser

campeão carioca, ser
campeão pelo Flamen-
go, e vamos rodar o
elenco, usar todos os
jogadores. Vai depen-
der da avaliação que
vamos fazer na reapre-
sentação. Faremos ava-
liação visando o jogo
da altitude contra a
LDU - comentou Ceni.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Lance!
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Próxima semana será a mais fria do ano
e poderá nevar em partes do Brasil

Na primeira semana
de maio, uma forte massa
de ar polar avança pelo
Brasil provocando forte
queda de temperatura. De
acordo com o Climatem-
po, esse será o sistema
mais intenso do ano até
agora.

As últimas rodadas
dos modelos de previsão
do tempo indicam frio
intenso no Sul, onde a
temperatura começa a
baixar no dia 4 de maio –

terça-feira da semana que
vem. Com a chegada da
massa de ar polar, o frio
aumenta pra valer a partir
da tarde do dia 5, com
madrugadas mais geladas
a partir do dia 6 de maio
(quinta-feira).

O ar frio polar vai avan-
çar também sobre o Su-
deste e Centro-Oeste do
Brasil, com forte queda de
temperatura a partir dia 6
de maio. Os modelos me-
teorológicos estão indi-
cando queda de tempera-
tura também no Norte do

Brasil a partir do dia 6,
com resfriamento em Ron-
dônia, no Acre e no sul do
Amazonas. Se esse resfri-
amento se confirmar, será
a primeira friagem do ano
na região.

No dia 7 de maio a
previsão ainda indica tem-
peraturas baixas e frio
intenso. A tendência é de
que a partir do dia 8 de
maio, a massa de ar polar
comece a perder força,
possibilitando aos poucos
a elevação da temperatu-
ra, com diminuição do

frio.
NEVE – Entre a noite

de quarta (5) e manhã de
quinta-feira (6), com a
expectativa de muito frio e
elevada umidade do ar, há
a possibilidade de ocor-
rência de neve nas serras
Gaúcha e Catarinense.

GEADA – Com a pre-
sença do ar polar de forte
intensidade provocando
frio intenso, é alto o risco
de geada especialmente
entre os dias 6 e 7 de maio.
A previsão até agora é de
geada por todo o interior

do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina e em qua-
se todo o Paraná, com
exceção do norte do Esta-
do.

A previsão é de que o
ar frio avance também
pelo Centro-Oeste do Bra-
sil, com expectativa de
frio intenso, com risco
baixo a moderado de ocor-
rência de geada em Mato
Grosso do Sul.

Nos próximos dias o
Climatempo vai acompa-
nhar esta tendência de
frio intenso no centro-sul

do Brasil na próxima se-
mana. Normalmente, o
indicativo dos modelos
meteorológicos é de alta
confiabilidade, ou seja, é
certo que haverá forte
queda de temperatura no
decorrer da semana que
vem.

“Quanto à chance de
ocorrência de neve e gea-
da generalizada, vamos
monitorar durante a sema-
na sempre mantendo nos-
sos usuários bem infor-
mados”, destacam os espe-
cialistas do Climatempo.

Vila Valério: limpeza do Córrego Valério continua a todo vapor

A prefeitura muni-
cipal de Vila Valério,
por meio da Secretaria
Municipal de Obras,
segue a todo vapor
com o trabalho de lim-
peza do córrego Valé-
rio. Nesta semana, ma-
quinários estão atuan-
do nas proximidades
do Estádio Municipal
José Maria Mantova-
neli, realizando a reti-
rada de resíduos que se
encontram a margem

do córrego.
A limpeza dos cór-

regos e leitos de rios,
ajuda na prevenção de
inundações em tempos
de chuva, além de eli-
minar os focos de mos-
quitos e pernilongos
recorrentes do acúmu-
lo de lixo nos canais.

“Apesar de todas as
dificuldades encontra-
das no início da nossa
gestão, estamos supe-
rando desafios e escre-
vendo uma nova histó-
ria para Vila Valério”,

destacou o prefeito Da-
vid Ramos.

“Meu coração se
alegra ao ver trabalhos

como este que só vêm
para somar e melhorar
nossa cidade”, afir-
mou o munícipe Má-

rio.
“Um ótimo traba-

lho vem sendo realiza-
do pela gestão munici-

pal. Como moradora
de Vila Valério só te-
nho a agradecer”, co-
mentou Lurdes.

Editora Hoje

Climatempo

Foto: divulgação


