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Espírito Santo inicia vacinação contra a Covid-19 de pessoas com
comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas
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aos Conselhos de Escola
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Reflexao~

"Quando passares pelas águas estarei
contigo, e quando pelos rios, eles não te
submergirão; quando passares pelo fogo, não
te queimarás, nem a chama arderá em ti."

Refletindo: Quantas adversidades passamos
na vida? Problemas familiares, no trabalho,
dificuldades financeiras, crises em relaciona-
mentos, adversidades que às vezes, nós
mesmos criamos? Todas essas adversidades
são as águas, os rios, o fogo, a chama. Servem
para nos fazer crescer, na fé e na vida. Mas não
passamos por nada disso sozinhos, porque há
um Deus, que nos ama incondicionalmente,
não Permite que nada venha sobre nós se não
possamos suportar e sempre cuida de cada um
de nós. Basta estarmos em oração.

Oração: Senhor, dai-nos força para suportar
toda adversidade, dai-nos sabedoria para
enfrentar cada problema sem criar mais
conflitos. Que possamos ser fortes com o
Senhor para vencer sempre as dificuldades e ter
gratidão para Te agradecer por cada vitória.
Amém.
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Sedu libera mais de R$ 7,3 milhões
aos Conselhos de Escola

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) liberou
mais R$ 7.337.200,00
para os Conselhos de
Escola, por meio do
Programa Estadual de
Gestão Financeira
Escolar (Progefe). O
valor será repassado às
95 unidades escolares
para custear despesas
ao longo de 2021, de
acordo com o contexto
que cada unidade esco-

lar está inserida. A Por-
taria nº 099-R foi publi-
cada no Diário Oficial
do Estado, de segunda-
feira (03).

Entre os serviços
que podem ser realiza-
dos estão despesas
com contador, manu-
tenção, material de ex-
pediente, aquisição de
material de consumo,
realização de peque-
nos reparos, adequa-
ções e serviços neces-
sários à manutenção,

conservação e melho-
ria da estrutura física
da unidade escolar,
implementação de pro-
jeto pedagógico, con-
tratação de internet,
videomonitoramento,
desenvolvimento de
atividades educaciona-
is, entre outras deman-
das.

Progefe

Só em 2021, os Con-
selhos de Escola rece-

beram, por meio do
Programa Estadual de
Gestão Financeira
Escolar, mais de R$ 83
milhões, para as unida-
des escolares realiza-
rem manutenções,
compras de notebooks,
alimentação, cestas
básicas e itens de pre-
venção ao novo Coro-
navírus (Covid-19),
como máscaras, álco-
ol, sabão, aferidor de
temperatura, entre ou-
tros.

Mais 135 mil doses de vacina da
Fiocruz chegam ao Espírito Santo

O Espírito Santo
recebeu, na manhã de
segunda-feira (03),
uma nova remessa de
doses de vacinas contra
o novo Coronavírus
(Covid-19). Para a 17ª
pauta de distribuição,
f o r a m e n t r e g u e s
135.000 doses da Co-
v i s h i e l d
(Oxford/Fiocruz). O
Estado fará o envio de
primeiras doses para
pessoas com comorbi-
dades (88.443 doses);
gestantes e puérperas
(15.013 doses); pessoas
com deficiência perma-
nente (14.500 doses) e
mais um quantitativo
de doses para trabalha-

dores da saúde e popu-
lação quilombola.

Para as segundas
doses, o Estado fará o
envio de 5,6% de doses

para pessoas de 70 a 74
anos com a remessa da
Coronavac, que che-
gou no último sábado
(01). As doses foram

encaminhadas à Cen-
tral Estadual de Rede
de Frio da Secretaria da
Saúde (Sesa) para ca-
dastramento.

Sesa

Foto: divulgação
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Cacal e Cooabriel conversam sobre a
viabilidade de novos negócios entre elas

A intercooperação
é um dos sete princípi-
os do cooperativismo e
parte do pressuposto
de que a atuação con-
junta entre as coopera-
tivas fortalece o movi-
mento cooperativista e
beneficia os coopera-
dos. Amparado por
esse princípio, a Coo-

perativa Agrária Mista
de Castelo (Cacal) e a
Cooperativa Agrária
dos Cafeicultores de
São Gabriel (Cooabri-
el) estão avaliando a
possibilidade realiza-
rem novas atividades
em parceria.

Marcando o início
das conversas, a Cacal
recebeu, na última sex-
ta-feira (23), uma visita

de dirigentes da Cooa-
briel. Compareceram à
sede da Cacal o presi-
dente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianel-
lo, o vice-presidente da
cooperativa de café,
Onivaldo Lorenzoni, e
o superintendente da
instituição, Carlos Au-
gusto Pandolfi.

A visita teve como
objetivo fortalecer as

relações de parceria já
existentes entre a Ca-
cal e a Cooabriel. Na
ocasião, representan-
tes de ambas as coope-
rativas também reali-
zaram uma análise de
viabilidade de novos
negócios entre elas.

Junto com as lide-
ranças cooperativistas,
participou do encontro
o técnico do Instituto

Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Inca-
per) e vereador do mu-
nicípio de Castelo, Edi-
mar Celin. Ele contri-
buiu com o debate for-
necendo informações
sobre a atividade cafee-
ira no município e na
região em que a Cacal
atua.

Após a reunião, os

visitantes conheceram
o canteiro de obras da
nova unidade fabril da
Cacal e visitaram al-
guns produtores rurais
que residem na cidade.

Após a reunião, os
visitantes conheceram
o canteiro de obras da
nova unidade fabril da
Cacal e visitaram al-
guns produtores rurais
que residem na cidade.

Na ocasião, representantes de ambas as cooperativas também
realizaram uma análise de viabilidade de novos negócios entre elas

Governo do Estado abre 20 mil
vagas de formação continuada
para profissionais das redes
municipais de ensino

OCB/ES/Safra

Petrobras reduz preços
do diesel e da gasolina
nas refinarias

O preço da gasolina
e do diesel foi reduzido
desde o dia 1º de maio
nas refinarias da Petro-
bras. A estatal anunciou
na sexta-feira (30), no
Rio de Janeiro, que o
litro da gasolina passará
de R$ 2,64 para R$ 2,59
(- R$ 0,06 ou -1,9%),
enquanto o do diesel
cairá de R$ 2,76 para
R$ 2,71 (- R$ 0,05 ou -
1,8%).

O combustível ven-
dido pelas refinarias da
Petrobras é adquirido
por distribuidoras e pas-
sa também pelos postos
revendedores antes de
ser vendido ao consu-

midor final. Até chegar
aos veículos, são acres-
cidos tributos federais e
estaduais, custos para
aquisição e mistura obri-
gatória de biodiesel e
etanol anidro, além das
margens brutas das
companhias distribui-
doras e dos postos re-
vendedores de combus-
tíveis.

Por isso, a estatal
afirma que a variação
de preços nas refinarias
tem influência limitada
no preço encontrado
pelos motoristas nos
postos de revenda.

Os reajustes nos pre-
ços de diesel e gasolina
são usados pela Petro-
bras para buscar equilí-

brio com o mercado
internacional, acompa-
nhando as variações do
valor global dos com-
bustíveis e da taxa de
câmbio entre o real e o
dólar.

A estatal defende
que as mudanças nos
preços praticados nas
refinarias devem ocor-
rer sem periodicidade
definida, acompanhan-
do as condições de mer-
cado e da análise do
ambiente externo. Se-
gundo a empresa, “isso
possibilita competir de
maneira mais eficiente
e flexível e evita o repas-
se imediato da volatili-
dade externa para os
preços internos”.

Agencia Brasil

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria da Educação (Se-
du), abriu 20 mil vagas
de formação continua-
da em “Ensino Híbrido
e Metodologias Ati-
vas”, exclusivas para os
profissionais da educa-
ção das redes municipa-
is de ensino do Espírito
Santo. O período de
inscrição segue até o dia
10 de maio, pelo link
https://forms.gle/igD
YB9bJibZ81Wyw5.

A ação formativa
será conduzida pelo
Centro de Formação
dos Profissionais do
Magistério (Cefope),
em parceria com o Pro-
grama Sedu Digital e
com o Pacto pe la
Aprendizagem no Espí-
rito Santo (Paes).

A formação visa à
melhoria dos indicado-
res educacionais por
meio de ações pedagó-
gicas conjuntas, utili-
zando estrutura única
de fornecimento de ma-
terial estruturado, for-
mação continuada, cur-
rículo e avaliação, e se
coloca como apoio aos

municípios na qualifi-
cação dos profissionais
para atuação na educa-
ção neste momento de
pandemia.

Sobre a formação:

– N o m e d o c u r-
so/formação: Ensino
Híbrido e Metodologias
Ativas (turma 2/2021);
– Período de inscrição:
30/04 a 10/05/2021;
– Link de inscrição:
https://forms.gle/igD
YB9bJibZ81Wyw5;
– Carga horária: 80 ho-
ras;
– Período da formação:
1 8 / 0 5 / 2 0 2 0 a
30/07/2021;
– Modalidade: 100%
on-line e autoinstrucio-
nal – no Portal de Cur-
sos da Sedu;
– Público-alvo: profissi-
onais da educação em
exercício nas redes mu-
nicipais de ensino (pro-
fessor e demais inte-
grantes da equipe peda-
gógica);
– Certificação: Centro
de Formação dos Pro-
fissionais da Educação
do Espírito Santo (Ce-
fope).

Estrutura da
formação:

1º Tópico: Ensino
Híbrido – As compe-
tências gerais da Base
Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC) com
ênfase na cultura digital
e nas competências soci-
oemocionais; O que é
ensino híbrido?; Co-
nheça a sala de aula in-
vertida.

2º Tópico: Metodo-
logias Ativas – O que
são metodologias ati-
vas?; Ensino baseado
em competências.

3º Tópico: Conheça
as Principais Metodolo-
gias – Aprendizagem
personalizada; Design
thinking; Aprendiza-
gem baseada em proje-
tos; Aprendizagem base-
ada em problemas;
Aprendizagem entre
pares.

Dúvidas, entrar em
contato com as técnicas
responsáveis: Tatiana
Bonomo de Souza
(tbsouza@sedu. es.-
gov.br) e Amanda Dasi-
lio (adasilio@ sedu.es.-
gov.br)

Telefone: (27) 3636-
7820.

Sedu

Foto: André Motta de Souza / Agência Petrobras
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Pequenos negócios são responsáveis por
quase 60% dos empregos gerados em março

Em março de 2021,
as micro e pequenas em-
presas (MPE) foram
responsáveis pela gera-
ção de 57,9% dos em-
pregos com carteira assi-
nada no Brasil, o que
corresponde a quase
107 mil vagas. O resul-
tado é superior aos pos-
tos de trabalho criados
pelas empresas de mé-
dio e grande por te
(MGE), que foi pouco
mais de 67 mil. Os da-
dos constam em levan-
tamento feito pelo Se-
brae com base no Caged
do Ministério da Eco-
nomia.

O presidente do Se-
brae, Carlos Melles, des-
taca que os números
positivos vêm ocorren-
do pelo nono mês con-

secutivo e que refletem
que as MPE são essenci-
ais para a retomada eco-
n ô m i c a b r a s i l e i r a .
“Esse é o 9ª mês que as
micro e pequenas em-
presas puxam a geração
de empregos formais no
Brasil. Não há dúvida
que elas são o motor da
nossa economia. Mes-
mo diante da sobrevida
da pandemia, os resulta-
dos positivos sinalizam
o quanto é importante a
continuidade de medi-
das emergenciais que
amparem o segmento”,
declarou o presidente
do Sebrae.

No acumulado do
ano, dos cerca de 837
mil empregos gerados
no primeiro trimestre,
587 mil (70,1%) foram
criados pelas micro e
pequenas empresas,

enquanto as médias e
grandes empresas cria-
ram 190 mil (22,7%).
Quanto observa-se o
saldo mensal médio, as
MPE atingiram pata-
mar superior a 195 mil
novos postos de traba-
lho, enquanto as MGE
tiveram um número
aproximado de 63 mil.
Isso significa dizer que a
cada novo posto de tra-
balho gerado por uma
média e grande empre-
sa, os micro e pequenos
empreendimentos ge-
ram outros 3 novos pos-
tos de trabalho.

Apesar do atual mo-
mento crítico da pande-
mia no Brasil, o primei-
ro trimestre de 2021,
quando comparado ao
mesmo período do ano
passado, apresenta um
cenário mais favorável.

Entre os meses de janei-
ro, fevereiro e março de
2020, as MPE foram
responsáveis pela cria-
ção de quase 118 mil
vagas, número conside-
rado cinco vezes menor,
e, por outro lado, as
MGE tiveram um saldo
negativo de um pouco
mais de 94 mil novos
empregos gerados, pois
demitiram mais do que
admitiram. Sendo as-
sim, no primeiro trimes-
tre deste ano, o total de
novas contratações das
MPE teve um aumento
de 398%.

Apesar de o padrão
de contratações ter dimi-
nuído, o mês de março
foi bom para todos os
setores. O único estrato
que apresentou saldo
negativo de geração de
empregos foi o da agro-

pecuária das médias e
grandes empresas. Nas
MPE, observou-se mu-
dança no perfil dos seto-
res que mais contrata-
ram. Serviços continua
liderando com 38.884
novas vagas criadas, a
indústria de transforma-
ção, antiga terceira colo-
cada, assume o segundo

lugar com 27.759 novas
vagas, seguido da cons-
trução civil com saldo
de 18.386 empregos. O
setor de comércio que,
em fevereiro/2021, ocu-
pava a segunda posição
com 65.084 novos pos-
tos, em março, apresen-
tou saldo positivo de
apenas 11.884.

Resultado positivo ocorre pelo nono mês consecutivo e acumulado do ano se mantém superior a 2020

MPES discute o retorno das atividades escolares
neste momento de desaceleração da Covid-19

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES), por
meio do Centro de
Apoio Operacional de
Implementação das
Políticas de Saúde (Ca-
ops), do Centro de Apo-
io Operacional de
Implementação das
Políticas de Educação
(Caope) e do Centro de
Apoio Operacional da
Infância e Juventude
(CAIJ), participou de
uma reunião virtual,
na sexta-feira (30/04),
com secretários de
Estado da Saúde e da
Educação e represen-
tantes de sindicatos da
área da Educação para
discutir o retorno das
atividades escolares
neste momento de sina-
is de desaceleração da
pandemia da Covid-
19, seguindo protoco-
los sanitários de bios-
segurança para evitar o

contágio da doença.
Além das dirigentes

do Caops, promotora
de Justiça Inês Thomé
Poldi, do Caope, pro-
motora de Justiça Ma-
ria Cristina Rocha Pi-
mentel, e do CAIJ, pro-
motora de Justiça Valé-
ria Duarte, o encontro
contou com as presen-
ças dos secretários de
Estado da Educação,
Vítor de Angelo, e da
Saúde, Nésio Fernan-
des de Medeiros Juni-
or, do subsecretário de
Estado da Saúde, Luiz
Carlos Reblin, e de re-
presentantes da Defen-
soria Pública do Espíri-
to Santo.

Na oportunidade,
Nésio Fernandes atua-
lizou os dados epide-
miológicos do Estado
pós-período de vigên-
cia do Decreto de Ris-
co Extremo, o que, se-
gundo o secretário esta-
dual da Saúde, contri-
buiu para a redução

significativa do núme-
ro de internações hos-
pitalares, principal-
mente em leitos de
UTI, e para a queda do
indicador de velocida-
de de Reprodução ou
de Transmissão da Co-
vid-19, o chamado RT,
que está abaixo de 1.

Vitor de Angelo
abordou a entrega por
parte do Estado de
computadores novos
para os professores da
rede de ensino estadu-
al, bem como a dispo-
nibilização de doses de
vacina para imuniza-
ção dos professores das
redes estadual e muni-
cipais.

Biossegurança

Na reunião, a diri-
gente do Caops, pro-
motora de Justiça Inês
Thomé Poldi Taddei,
destacou os dados do
Painel da Covid-19 do
Estado do Espírito San-

to referentes às faixas
etárias em idade esco-
lar (da educação infan-
til ao ensino superior),
em especial o número
de infectados e óbitos,
desde o início da pan-
demia, fazendo um
histórico das normas
publicadas de biosse-
gurança relacionadas
às atividades educacio-
nais. “Se hoje estamos
reunidos para tratar do
funcionamento das
atividades escolares é
porque os dados epide-
miológicos do Estado
do Espírito Santo per-
mitem esse tipo de diá-
logo, conforme já de-
monstrado. Precisa-
mos avançar nesse as-
pecto e focar na imple-
mentação e efetividade
do cumprimento dos
protocolos sanitários
para o funcionamento
das atividades escola-
res”, reforçou.

Também participa-
ram da reunião repre-

sentantes do Sindicato
dos Trabalhadores em
Educação Pública do
Espírito Santo (Sindiu-
pes); do Sindicato dos
Trabalhadores e Servi-
dores Públicos do Esta-
do do Espírito Santo
(Sindipúblicos); do
Sindicato dos Profes-
sores no Estado do
Espírito Santo (Sin-
pro/ES); e da União
dos Conselhos Munici-
pais de Educação no
E s p í r i t o S a n t o
(UNCME).

Novas reuniões

O MPES já agen-
dou outras reuniões
virtuais para tratar dos
protocolos sanitários e
retorno do funciona-
mento das atividades
escolares. Nesta terça-
feira (04/05), o encon-
tro será com represen-
tantes da Sociedade
Espíritosantense de
Pediatria (Soespe) e da

Sociedade de Infecto-
logia do Espírito Santo
(Sies). Na quarta-feira
(05/05), a reunião será
com representantes da
Associação de Pais de
Alunos do Estado do
Espírito Santo (Asso-
paes), da Associação
de Pais Pela Educação
do Espírito Santo, da
Associação de Pais de
Escolas Particulares
do Espírito Santo e do
Grupo de Apoio Força
Azul. No dia seguinte,
quinta-feira (06/05), o
MPES vai participar
de reunião com repre-
sentantes do Sindicato
das Empresas Particu-
lares de Ensino do Espí-
r i t o S a n t o ( S i n e-
pe/ES).

Também estão pre-
vistas reuniões com
gestores dos municípi-
os, que mesmo autori-
zados pelo Mapa de
Risco, ainda não retor-
naram com as ativida-
des escolares.

mpes

Sebrae

Foto: divulgação
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Agências da Receita Estadual
retomam atendimentos presenciais

As agências da Recei-
ta Estadual retomaram
ontem (03), o atendimen-
to aos contribuintes de
forma presencial. No en-
tanto, para ser atendido
será necessário fazer o
agendamento no site da
Secretaria da Fazenda
(Sefaz), ou diretamente
no link https:// agenda-
mento.es.gov.br/.

De acordo com o ge-
rente de Atendimento ao
Contribuinte, o auditor
fiscal Augusto Dibai,
quem se dirigir às agênci-
as sem um agendamento
será orientado a agendar
um horário, mas não será
atendido no mesmo ins-
tante.

"Dessa forma, nós
conseguiremos manter a
higienização do local,
evitar um grande fluxo de

pessoas nas agências e
garantir que o atendi-
mento seja seguro tanto
para o contribuinte quan-
to para o atendente", co-
mentou Dibai.

Apesar da retomada
do atendimento presenci-
al, nem todos os contri-
buintes precisarão ir até
as agências. "Quando o
contribuinte marca um
horário o chefe da agên-
cia faz um contato inicial

para saber qual será o
foco do atendimento. É
possível que o serviço
seja feito pela internet, ou
mesmo por telefone. Qu-
em vai definir isso é o
chefe da agência junto
c o m o c o n t r i b u i n-
te/cidadão", explica o
gerente de Atendimento
ao Contribuinte.

Os atendimentos nas
agências da Receita Esta-
dual seguirão nesse mode-

lo até o dia 14 de maio,
podendo ser alterado,
caso algum município
onde as agências estão
instaladas entre em risco
extremo de contágio para
o coronavírus (Covid-19).

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Rogelio
Pegoretti, destacou a im-
portância do retorno às
atividades. "O atendi-
mento remoto aos contri-
buintes é uma excelente

medida e continuará sen-
do disponibilizado pela
Sefaz. No entanto, para
ampliar o acesso do con-
tribuinte aos canais de
atendimento, providenci-
amos com agilidade res-
ponsabilidade o retorno
das atividades presencia-
is. Só é preciso lembrar
que, neste momento, só
será atendido que já tiver
feito o agendamento",
resumiu Pegoretti.

Banco Central nega falha de segurança
no Pix e adverte contra golpes

Eventuais golpes que
ocorram por meio do Pix
decorrem da manipula-
ção de contextos sociais
por fraudadores, não de
falhas de segurança no
sistema, advertiu na sex-
ta-feira (30) o Banco Cen-
tral (BC), no encerra-
mento da campanha O
Pix é novo, mas os golpes
são antigos. Segundo a
autoridade monetária,
cabe ao usuário precaver-
se para não ser lesado.

“Em situações de
medo ou ganância, pare
e pense no contexto e se
faz sentido. Então, tome
domínio da situação”,
disse o chefe-adjunto do
Departamento de Com-
petição e de Estrutura do
Mercado Financeiro do
Banco Central, Carlos
Eduardo Brandt, no pai-
nel de encerramento da

campanha, transmitido
ao vivo pela internet.

Segundo os partici-
pantes do evento, o Pix
representa apenas um
meio de pagamento, que
não está relacionado dire-
tamente ao descuido de
quem cai numa fraude.
Os participantes do even-
to listaram os principais
golpes: pedido de dinhei-
ro por aplicativo de men-
sagem clonado (What-
sapp ou Telegram) de
amigos e conhecidos;
SMS, e-mail ou ligações
que pedem atualização
de cadastros com links
para páginas falsas e lo-
jas virtuais falsas que
jamais enviam os produ-
tos comprados.

Nessas situações, o
Pix, informou o Banco
Central, é mais seguro
que os mecanismos tra-
dicionais de transferên-
cia. Isso porque a ferra-

menta fornece as infor-
mações do receptor do
pagamento, como nome
completo e parte do nú-
mero do Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF) ou do
Cadastro Nacional de
P e s s o a s J u r í d i c a s
(CNPJ). Cabe ao usuário
conferir os dados de
quem recebe a transfe-
rência.

Dicas

Os participantes do
painel deram dicas para
evitar cair em golpes. No
caso de clonagem de apli-
cativos de mensagens,
deve-se telefonar para a
pessoa para confirmar o
pedido de dinheiro. No
caso de atualizações ca-
dastrais que resultem na
clonagem da conta ban-
cária, o cliente jamais
deve clicar em links envi-
ados e deve ligar de volta

para a instituição finan-
ceira para perguntar se os
dados bancários estão
em dia.

Em relação a lojas
virtuais falsas, o usuário
deve primeiramente veri-
ficar se o endereço da
página, que se parece
com o da loja original,
tem alguma letra trocada
e desconfiar de produtos
e de serviços em condi-
ções supervantajosas.

Por fim, o consumidor
pode tentar navegar no
site para ver se a página é
verdadeira.

Para evitar ter o What-
sapp ou o Telegram clo-
nados, os especialistas
recomendaram não con-
firmar códigos enviados
por supostos pesquisado-
res de opinião que pedem
para avaliar o trabalho
ou falsas empresas de
telefonia e instituições

financeiras que alegam
problemas de segurança.
Esse código, enviado por
mensagem de texto, re-
presenta o login da conta
permite ao golpista aces-
sar o aplicativo. Outra
recomendação é ativar a
verificação em duas eta-
pas, disponível nos apli-
cativos, que introduz um
código adicional e impe-
de o acesso instantâneo à
conta.

Agencia Brasil

Foto: divulgação
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Espírito Santo inicia vacinação contra a Covid-19 de pessoas com
comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas

O Governo do Espí-
rito Santo iniciou, na
manhã de segunda-
feira (03), em ato sim-
bólico realizado no
Palácio Anchieta, a
vacinação de pessoas
com comorbidades,
deficiência permanen-
te, gestantes e puérpe-
ras em mais uma etapa
da Campanha Nacio-
nal de Vacinação con-
tra a Covid-19. Segun-
do dados do Ministé-
rio da Saúde, cerca de
600 mil capixabas de-
vem ser imunizados
nesta etapa, sendo
401.670 pessoas com
c o m o r b i d a d e s ;
148.611 pessoas com
deficiência permanen-
te e 47.965 gestantes e
puérperas.

De acordo com o
governador Renato
Casagrande, o Estado
já tem aproximada-
mente 200 mil doses
para iniciar a vacina-
ç ã o d e s s e g r u p o.
“Com a chegada de
mais doses, será possí-
vel avançar na imuni-
zação de pessoas com
outras comorbidades.
A partir de agora, essas
pessoas vão entrar em
um grupo maior de
proteção. Já sentimos
a redução de óbitos nas
faixas etárias que fo-
ram vacinadas. Mes-
mo assim, precisamos
que a população conti-
nue colaborando, pois
ainda não temos vaci-
nas para todos”, afir-
mou.

Casagrande repetiu
a importância de se-
guir todos os protoco-
los de biossegurança,
como o uso de másca-
ras, a higienização
constante das mãos e
objetos, assim como
evitar aglomerações.
“A quarentena no Espí-
rito Santo mostrou re-
sultados em um mo-
mento delicado da pan-
demia. Conseguimos
atender a todos os capi-
xabas que precisaram

do sistema de saúde e
salvamos mais de 800
vidas, de pessoas que
não se infectaram du-
rante o período”, des-
tacou.

Em sua fala, o se-
cretário de Estado da
Saúde, Nésio Fernan-
des, ressaltou a impor-
tância de receber os
representantes das
Apaes e da Pestalozzi,
podendo garantir o
início da vacinação
deste grupo. “Foi sim-
bólico poder trazê-los
aqui hoje. Entendemos
que nessa fragilidade
conseguimos expres-
sar mais cuidado, uma
maior quantidade, con-
seguimos de fato ex-
pressar nossa priorida-
de com a vida”, disse.

Nésio Fernandes
pontuou que inicial-
mente, de acordo com
o quantitativo de doses
que estavam chegan-
do, seria possível divi-
dir esta nova etapa em
duas fases. Entretanto,
com a concomitância
de chegadas de doses
ao Ministério da Saú-
de, a expectativa é de
que esta semana o Espí-
rito Santo possa avan-
çar ainda mais na vaci-
nação contra o novo
Coronavírus (Covid-
19).

“Será uma semana

que vamos vacinar em
uma proporção muito
maior. A boa surpresa
é que tivemos a chega-
da de vacinas da Orga-
nização Mundial da
Saúde (OMS), do Bu-
tantan e da Fiocruz. A
nossa expectativa é
que consigamos avan-
çar na fase dois. Nós
gostamos de celebrar a
vacinação dessa mane-
ira, quando é possível
imunizar universal-
mente grandes grupos
populacionais”, decla-
rou.

As doses referentes
ao grupo começaram a
ser distribuídas na últi-
ma quinta-feira (29),
com o envio de 6,1%
de doses para primeira
dose de comorbidades;
4,7% de doses a pesso-
as com deficiência per-
manente; e 10% de do-
ses às gestantes e puér-
peras. A distribuição
pode ser acompanha-
da no site Coronavírus
ES, por meio do Painel
de Vacinação, disponí-
v e l n o l i n k :
https://coronavirus.es
. g o v. b r / p a i n e l -
vacinacao.

As ações de vacina-
ção deverão seguir as
estratégias definidas
em pactuação entre o
Estado e os municípi-
os, na Comissão Inter-

gestores Bipartite, por
meio da Resolução
CIB nº 048/2021, na
qual define as fases a
serem seguidas, de
acordo com o quanti-
tativo de doses dispo-
nibilizadas e a relação
do documento com-
probatório que deverá
ser apresentado no ato
da vacinação.

Como será a vacina-
ção dos grupos de

pessoas com comor-
bidades, deficiência
permanente, gestan-

tes e puérperas

Pa c t u a d o e n t r e
Estado e municípios
por meio da Comissão
Intergestores Bipartite
(CIB), o Espírito Santo
seguirá as definições
para a vacinação de
pessoas com comorbi-
dades, deficiência per-
manente, gestantes e
puérperas de acordo
com a Resolução CIB
nº 048/2021. Com a
estimativa de imunizar
mais de meio milhão
de capixabas nesta no-
va etapa, a vacinação
ocorrerá em duas fa-
ses, seguindo os critéri-
os de vacinação abai-
xo:

- Na Fase I, vacinar
proporcionalmente, de
acordo com o quanti-

tativo de doses dispo-
nibilizadas:

a) na faixa etária
entre 18 e 59 anos de
idade: pessoas com
Síndrome de Down ou
deficiência intelectu-
al/mental (autismo,
paralisia cerebral ou
outras síndromes que
desencadeiam a defi-
c i ê n c i a i n t e l e c t u-
al/mental); pessoas
com doença renal crô-
nica em terapia de subs-
tituição renal (diálise);
pessoas com fibrose
cística; gestantes e pu-
érperas com comorbi-
d a d e s p r é -
determinadas no Pla-
no Nacional (PNO); e
pessoas com obesida-
de mórbida (índice de
massa corpórea - IMC
≥40);

b) na faixa etária
entre 55 e 59 anos de
idade: pessoas com
Deficiência Perma-
nente cadastradas no
Programa de Benefício
de Prestação Continu-
ada (BPC).

- Na Fase II, vaci-
nar proporcionalmen-
te, de acordo com o
quantitativo de doses
disponibilizado:

- Pessoas com co-
m o r b i d a d e s p r é -
d e t e r m i n a d a s n o
PNO; gestantes e puér-
peras independente-

mente de condições
pré-existentes; pessoas
com Deficiência Per-
manente cadastradas
no Programa de Bene-
fício de Prestação Con-
tinuada (BPC). Nesta
fase, a imunização será
realizada também se-
gundo as faixas de ida-
de de 50 a 59 anos; 40 a
49 anos; 30 a 39 anos; e
18 a 29 anos.

Ainda segundo a
Resolução CIB nº
048/2021, como com-
provação para a vaci-
nação, a pessoa deverá
apresentar um dos se-
guintes documentos:
laudo médico, prescri-
ção médica ou declara-
ção do enfermeiro do
serviço de saúde onde
o usuário faz tratamen-
to, além do documento
de identificação com
foto. O cidadão deverá
levar duas cópias do
documento comproba-
tório, uma vez que os
serviços de vacinação
deverão reter a cópia.

Quanto a data do
documento comproba-
tório, deverá ser de
2018 em diante, ou se-
ja, dos últimos três
anos, para condições
permanentes e 90 dias
para condições adqui-
ridas e transitórias.

Maiores informa-
ções em www.es.gov.br

Governo/Sesa

Foto: Hélio Filho/Secom
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Primeiro quadrimestre de 2021 tem redução de
13,5% no registro de homicídios no Espírito Santo

O Espírito Santo fe-
chou o primeiro quadri-
mestre de 2021 com uma
redução de 13,5% nos
registros de homicídios
dolosos, no comparativo
ao mesmo período do
ano passado. Ao todo,
foram registradas 379
mortes de janeiro a abril,
contra 438 assassinatos
nesse mesmo período
em 2020. O resultado
representa o segundo
menor desde 1996, atrás
apenas de 2019, com 364
registros.

A maior redução foi
registrada na Região Me-
tropolitana, que acumu-
lou 31,2% de queda. Em
2021, foram 183 regis-
tros, contra 266 em 2020.
Nos municípios que com-
põem a Região Metropo-
litana, Vila Velha foi o
que concentrou a maior
queda, de 50,7% em rela-
ção ao mesmo período

do ano passado (foram
34 homicídios em 2021,
contra 69 no mesmo pe-
ríodo de 2020). A região
sul do Estado manteve a
tendência de redução,
com 2,4% de queda com
relação ao primeiro qua-
drimestre de 2020. As
regiões norte, noroeste e
serrana registraram au-
mento.

Em abril de 2021,
foram registrados 93 ho-
micídios, um a menos
que em abril de 2020. O
mês registrou quatro
casos de duplo homicí-
dio, nos municípios de
Anchieta, Vitória, Santa
Leopoldina e Vila Velha.
Desses, pelo menos dois
(Santa Leopoldina e Vila
Velha) foram crimes de
proximidade, que não
podem ser evitados pela
ação policial.

O monitoramento e
definição de ações para a
redução de homicídios é
um dos pilares do Pro-

grama Estado Presente
em Defesa da Vida. O
secretário de Estado da
Segurança Pública e De-
fesa Social, coronel Ale-
xandre Ramalho, desta-
cou a importância das
ações integradas de en-
frentamento à criminali-
dade violenta.

"Em todo o Espírito
Santo, temos como base
a integração entre as Polí-
cias Civil e Militar, e ou-
tras Forças que com-
põem a Segurança Públi-
ca. Estas ações integra-
das permitem a junção
de esforços e o alcance
de resultados como este.
É necessário agradecer a
todos os policiais que,
além de estarem dedica-
dos nesta frente, atuam
todos os dias nas fiscali-
zações dos decretos de
combate à pandemia da
Covid-19", afirmou.

Para o secretário de
Estado de Economia e
Planejamento e coorde-

nador-executivo do Pro-
grama Estado Presente
em Defesa da Vida, Álva-
ro Duboc, a redução do
índice de homicídios
reflete o trabalho plane-
jado e integrado que vem
sendo realizado na área
da Segurança Pública,
sob a liderança do gover-
nador Renato Casagran-
de. Ele também ressalta
que a redução dos índi-
ces de violência e crimi-
nalidade é um desafio de

toda a sociedade.
“Ao contrário do que

muitos pensam, segu-
rança pública não é um
problema exclusivamen-
te de polícia. Com base
nessa constatação, no
Espírito Santo trabalha-
mos no enfrentamento à
violência e à criminali-
dade atuando em dois
eixos: um de proteção
policial, com ações das
nossas forças policiais e
a parceria dos demais

Poderes e órgãos que
compõem o sistema de
justiça criminal, e outro
de proteção social, com
ações que envolvem um
conjunto de possibilida-
des, de educação, cultu-
ra, esportes, empreende-
dorismo, ofertadas à ju-
ventude, especialmente
a residente nos territóri-
os de maior vulnerabili-
dade social”, explicou o
secretário Álvaro Du-
boc.

Atletas de Vila Valério revelados pelo CT Viva se apresentam ao
Varginha Esporte Clube onde disputarão o Campeonato Mineiro de 2021

O Centro de Trei-
namento Viva tem se
tornado um verdadei-
ro ‘revela talentos’.
Com bases nos muni-
cípios de São Gabriel
e Vila Valério, o CT
Viva vem formando
jogadores que atuam

no esporte capixaba e
fora do Estado.

Os valerienses Gus-
tavo Capucho Leonar-
di, Bernardo Bergher
Bravim e Gabriel San-
tana de Oliveira, são a
prova de que é possí-
vel tornar sonhos em
realidade. Revelados
pelo CT Viva, os atle-

tas que estavam há cer-
ca de um ano atuando
no AEC Contagem-
MG se apresentaram
recentemente ao Var-
ginha Esporte Clube,
onde disputarão o
Campeonato Mineiro
de 2021. Esse é mais
um importante passo
para a carreira dos ‘me-

ninos de ouro’ no fute-
bol brasileiro.

No AEC Conta-
gem, os valerienses se
destacaram em suas
participações em co-
pas estaduais, nacio-
nais e internacional.

“Eu estou radiante
de felicidade, pois mes-
mo com a pandemia o

CT Viva continuou
trabalhando com segu-
rança nas transações
dos atletas e graças a
Deus estamos hoje
com cerca de 12 atle-
tas no cenário nacio-
nal em grandes clubes.
Peço o apoio de todos
os órgãos públicos e
privados para conti-

nuarmos nosso traba-
lho que é realizar o
sonho de centenas de
pessoas através do es-
porte, pois hoje somos
uma real idade em
oportunidades no nor-
te e noroeste do Esta-
do do Espírito Santo”,
afirmou Leandro Cus-
tódio.

Editora Hoje

Sesp/ SEP

Fotos: divulgação

Atleta Bernardo Bergher BravimAtleta Gabriel Santana de OliveiraAtleta Gustavo Capucho Leonardi

Foto: divulgação
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

ERIANOALVES TEIXEIRAe BETHÂNIAMOURACARVALHO

ERIANO ALVES TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, profissão costureiro, com

vinte e três (23) anos de idade, estado civil anterior solteiro, natural de Mantena-

MG, residente na Rua Dona Firmina, 19, Jardim de Infância em São Gabriel da

Palha-ES e BETHÂNIA MOURA CARVALHO, nacionalidade brasileira, profissão

auxiliar de escritório, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil anterior

solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Francisco

Ludgero Neto, 88,Aimorés em São Gabriel da Palha-ES.

30 de abril de 2021.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

COMUNICADO

''Cooperativa dos Caminhoneiros de São Gabri-
el da Palha”. Torna público que requereu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES, através do
Processo nº 002756/2021, a Licença Ambiental
de Regularização, para Garagens de ônibus e
outros veículos automotores com atividades de
manutenção e/ou lavagem e/ou abastecimento
de veículos, na localidade Sítio Coopcam, Cór-
rego da Lapa, Zona Rural, São Gabriel da Pa-
lha- ES.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2021 6 00007 055 0004152 09

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

[JOÃO RAASCH JUNIOR e JULIANAVIEIRAOLIVEIRA]

Ele, natural de Colatina-ES, nascido em 15 de março de 1982, estado civil

solteiro, profissão agricultor, residente no Córrego Padre Francisco em Vila

Valério-ES, filho de JOÃO RAASCH e ZULINARAASCH.

Nome a adotar após o casamento: JOÃO RAASCH JUNIOR.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 04 de fevereiro de 1987,

estado civil solteira, profissão cabeleireira, residente no Córrego Padre Francisco

em Vila Valério-ES, filha de JOSÉ MERSON OLIVEIRAe SONIAVIEIRA.

Nome a adotar após o casamento: JULIANAVIEIRAOLIVEIRA.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o presente edital para ser

fixado na forma da lei e lugar de costume.

Vila Valerio -ES, 03/05/2021

__MONIQUE SPERANDIO DASILVA________________________________

Começam inscrições para bolsas
remanescentes do Prouni

Começaram ontem
(3) as inscrições para o
processo seletivo de bol-
sas remanescentes do
Programa Universidade
para Todos (Prouni), para
o primeiro semestre deste
ano. As inscrições devem
ser realizadas, exclusiva-
mente, na página do Prou-
ni até as 23h59 de hoje
(4), e o resultado será di-
vulgado na sexta-feira (7).

As bolsas remanes-
centes são aquelas não
preenchidas no processo
seletivo, nas duas chama-
das regulares e também
na lista de espera do pro-
grama. A disponibilidade
dessas bolsas ocorre por
desistência dos candida-
tos pré-selecionados ou
falta de documentação,
por exemplo. O Ministé-
rio da Educação (MEC)
ainda não divulgou a
quantidade de vagas re-
manescentes. Neste se-
mestre, o Prouni ofere-
ceu, no total, mais de 162
mil bolsas.

O Prouni é o progra-
ma do governo federal
que oferece bolsas de estu-
do, integrais e parciais

(50%), em instituições
particulares de educação
superior. Para ter acesso à
bolsa integral, o estudan-
te deve comprovar renda
familiar bruta mensal de
até 1,5 salário mínimo
por pessoa. Para a bolsa
parcial, a renda familiar
bruta mensal deve ser de
até 3 salários mínimos
por pessoa.

É necessário também
que o estudante tenha
cursado o ensino médio
completo em escola da
rede pública ou da rede
privada, desde que na
condição de bolsista inte-
gral. Professores da rede
pública de ensino tam-
bém podem disputar uma
bolsa, e, nesse caso, não
se aplica o limite de renda
exigido dos demais candi-
datos.

Nova regra

No último dia 15, o
MEC publicou a Portaria
nº 212/2021, que trata da
ocupação de bolsas rema-
nescentes do Prouni e
estabelece a nova regra
para a classificação dos
candidatos.

A partir de agora, a

classificação dos inscritos
em cada um dos proces-
sos de ocupação de vagas
remanescentes do Prouni
vai considerar a média
aritmética simples das
notas obtidas nas cinco
provas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio
(Enem), que são a de lin-
guagens, códigos e suas
tecnologias; matemática
e suas tecnologias; ciênci-
as da natureza e suas tec-
nologias; ciências huma-
nas e suas tecnologias; e a
prova de redação.

O candidato será clas-
sificado na ordem decres-
cente da pontuação obti-
da no Enem, na opção de
curso, turno, local de ofer-
ta e instituição de ensino
para o qual se inscreveu,
observado o limite de bol-
sas do Prouni disponíveis
em cada período de ins-
crição.

A seleção que começa
hoje será a primeira edi-
ção do processo de ocu-
pação de bolsas remanes-
centes em que a classifica-
ção dos candidatos se
dará por ordem de me-
lhor desempenho obtido
no Enem, considerando
qualquer das edições do

exame ocorridas nos últi-
mos dez anos. Para o can-
didato que fez mais de
um Enem será considera-
da, para efeito da classifi-
cação, a edição em que
ele tenha obtido a maior
média no conjunto de
provas. Até então, valia a
prova mais recente do
exame.

Para isso, o candidato
deve ter obtido 450 pon-
tos no conjunto de provas
do Enem e não ter tirado
zero na redação.

“Com isso, a classifi-
cação se dará segundo
um critério meritocrático,
e não mais por ordem do
horário de conclusão da
inscrição, como ocorria

antes, quando o critério
era, meramente, tempo-
ral e, portanto, passível de
prejudicar os candidatos
que tivessem alguma difi-
culdade de acesso à inter-
net”, informou o MEC.

Os estudantes que
fizeram o Enem de 2020
poderão se inscrever para
disputar uma das bolsas
remanescentes ofertadas.
Devido ao adiamento da
aplicação das provas do
Enem do ano passado,
em razão da pandemia de
covid-19, nas chamadas
regulares do programa os
estudantes foram selecio-
nados de acordo com as
notas do Enem de 2019.

Matrícula

Quem for classificado
para uma vaga remanes-
cente deve entregar, na
instituição de ensino para
a qual for classificado, a
documentação que com-
prove as informações de-
claradas no ato da inscri-
ção. O prazo é de 10 a 13
de maio.

A documentação po-
de ser encaminhada por
meio eletrônico, caso seja
disponibilizado pela insti-
tuição. Caso contrário, o
candidato classificado
deve comparecer de for-
ma presencial à institui-
ção para apresentar a do-
cumentação exigida.

Foto: divulgação
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