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Reflexao~

"Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não
vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o
vosso coração, nem se atemorize."

Refletindo: Podemos estar enfrentando uma
grande luta, mas sabemos que a paz verdadeira
está bem perto de nós. Não uma paz meramen-
te exterior e passageira, ou a paz artificial dos
antidepressivos, das férias ou da ausência de
problemas. Mas a paz que brota do coração
daquele que morreu na cruz. A fonte do rio de
sangue derramado eternamente para que
tenhamos vida. É a paz de Jesus que supera as
piores circunstâncias. A paz verdadeira que
vem da confiança no único Deus, criador e
sustentador da vida. O próprio Deus nos livra
das tormentas desta vida, e nos oferece
graciosamente a sua Paz.

Oração: Pai querido, o Senhor é a razão da
minha existência. Mesmo que as lutas sejam
grandes, elas não são maiores que o meu
soberano Deus. Eu declaro que minha
confiança está no Senhor, e sei que todas estas
tribulação irão me aproximar cada vez mais de
ti. Onde Deus habita há paz, e o Senhor habita
no meu coração. Por isso tudo posso descansar,
e tomar posse, desta paz que Cristo conquistou
por mim. Eu oro e agradeço em nome de Jesus.
Amém.
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Prouni: começa entrega
de documentos para
bolsas remanescentes

Começou ontem
(10) e termina quinta-
feira (13) o prazo para
que os selecionados
para bolsas remanes-
centes do Programa
Universidade para To-
dos (Prouni), relativo
ao primeiro semestre
de 2021, entreguem à
instituição de ensino
pretendida a docu-
mentação comprovan-
do as informações de-
claradas no ato de ins-
crição. A documenta-
ção pode ser encami-
nhada por meio eletrô-
nico, disponibilizado
pela instituição. Caso
contrário, o candidato
classificado deve com-
parecer de forma pre-

sencial à instituição.
O Prouni é o pro-

grama do governo fe-
deral que oferece bol-
sas de estudo, integra-
is e parciais (50%), em
instituições particula-
res de educação supe-
rior. Para ter acesso à
bolsa integral, o estu-
dante deve comprovar
renda familiar bruta
mensal de até 1,5 salá-
rio mínimo por pes-
soa. Para a bolsa parci-
al, a renda familiar
bruta mensal deve ser
de até 3 salários míni-
mos por pessoa.

É necessário tam-
bém que o estudante
tenha cursado o ensi-
no médio completo
em escola da rede pú-
blica ou da rede priva-

da, na condição de bol-
sista integral. Profes-
sores da rede pública
de ensino também po-
dem disputar uma bol-
sa, e, nesse caso, não
se aplica o limite de
renda exigido dos de-
mais candidatos.

As bolsas remanes-
centes são aquelas não
preenchidas no pro-
cesso seletivo, nas du-
as chamadas regulares
e também na lista de
espera do programa.
A disponibilidade des-
sas bolsas ocorre por
desistência dos candi-
d a t o s p r é -
selecionados ou falta
de documentação, por
exemplo. O Ministé-
r i o d a E d u c a ç ã o
(MEC) ainda não di-

vulgou a quantidade
de vagas remanescen-
tes. Neste semestre, o
Prouni ofereceu, no
total, mais de 162 mil
bolsas.

O candidato pode
escolher até duas op-
ções de instituição,
curso e turno entre as
bolsas disponíveis, de
acordo com seu perfil.
As notas de corte de
cada curso são dispo-
nibilizadas pelo siste-
ma, em caráter infor-
mativo. O candidato
pode acompanhar as
notas de corte e alterar
suas opções até o en-
cerramento das inscri-
ções. A inscrição váli-
da é sempre a última
confirmada pelo can-
didato.

Agencia Brasil

Foto: Agência Brasil
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Inclusão de ‘nome fantasia’ em cadastro da
Sefaz facilita identificação de empresas

A inclusão do “no-
me fantasia” em cadas-
tros da Secretaria da
Fazenda (Sefaz) facili-
ta a identificação de
empresas pelos consu-
midores. Entre outros
pontos, o “nome fanta-
sia” também é utiliza-
do para identificar esta-
belecimentos pesqui-
sados pelo aplicativo
Menor Preço Brasil,
que tem por objetivo
comparar preços de
produtos. Por isso, é
importante que a iden-
tificação do estabeleci-
mento esteja correta-
mente gravada no sis-

tema da Sefaz.
A identificação do

“nome fantasia” é feita
por meio do Portal da
Redesim, no momento
do processo de consti-
tuição da inscrição esta-
dual, iniciado no Por-
tal Simplifica/ES, para
as empresas com ma-
triz e filiais localizadas
no Espírito Santo, ou
na Junta Comercial,
para os casos de filial
no Espírito Santo com
matriz em outro esta-
do.

A simples informa-
ção do título do estabe-
lecimento nas situa-
ções citadas não dá di-
reito ao uso, caso ele

seja registrado como
marca por outra em-
presa. Para verificação
do registro, deve-se bus-
car informação junto
ao Instituto Nacional
da Propriedade Inte-
lectual (INPI), que é o
órgão responsável pelo
registro de marcas.

Atualização

Atualmente, caso o
contribuinte queira
atualizar sua identifi-
cação no Menor Preço
Brasil e, consequente-
mente, no cadastro da
Sefaz, deve procurar a
Agência da Receita
Estadual de sua cir-

cunscrição, ou caso o
título do estabeleci-
mento esteja em cam-
po correspondente no
cartão CNPJ, o contri-
buinte poderá solicitar
a atualização via Fale
Conosco, disponível
em https:/ /internet.-
sefaz.es.gov.br/f ale-
conosco/index.php.

“Visando a desbu-
rocratizar a vida do
contribuinte, pretende-
mos incluir a atualiza-
ção do ‘nome fantasia’

no Portal Simplifi-
ca/ES”, disse o geren-
te de Arrecadação e
Cadastro da Secretaria
da Fazenda , Leandro
Kuster.

Setur se reúne com representantes dos
mais de 500 guias de turismo capixabas

Na última semana,
a secretária de Estado
de Turismo, Lenise
Loureiro, se reuniu
com os representantes
dos guias de turismo,
no Memorial da Baleia
Jubarte, em Vitória. O
debate, que precedeu o
Dia do Guia de Turis-
mo comemorado, on-
tem (10), teve o objeti-
vo de conhecer as de-
mandas da categoria e
abrir um diálogo para
construção de novos
projetos.

“Estamos aqui para

dialogar com vocês
para que juntos possa-
mos buscar caminhos
de valorização, capaci-
tação e inovação para
estes importantes pro-
fissionais, fundamen-
tais para a cadeia pro-
dutiva do turismo”,
colocou a secretária.

Hoje no Espírito
Santo são mais de 500
os guias de turismo
que atuam no atendi-
mento aos visitantes e
turistas que por aqui
passam. Esses profissi-
onais trabalham no
atendimento a grupos,
guiamento em parques

e unidades de conser-
vação, patrimônios
naturais, museus, na
maioria de nossos atra-
tivos.

O guia de turismo,
que tem a profissão
regulamentada, é fun-
damental para a cadeia
produtiva do turismo.
Sua função é tornar a
viagem mais interes-
sante, não só acompa-
nhando os turistas,
mas disseminando in-
formações da cultura,
da história, da gastro-
nomia do local, fazen-
do da viagem uma ex-
periência diferente.

Durante o encon-
tro, o presidente da
Associação Brasileira
de Turismólogos e Pro-
fissionais do Turismo
(ABBTUR/ES), Leo-
nardo Lares, afirmou
ser preciso um olhar
especial para os guias.
“Os guias são a mola
propulsora da econo-
mia do turismo. São
eles que estão juntos
com o turista, orien-
tando sobre a história e
cultura do local e tam-
bém recomendando
meios de hospedagem,
restaurantes, e todos
demais serviços que
complementam as via-
gens”, disse.

O presidente do Sin-
dicato dos Guias de
Turismo do Estado do
Espírito Santo(Sindeg-
tures), Jorge Albuquer-
que, agradeceu a opor-
tunidade e colocou na
pauta a realização do
Congresso Nacional
de Guias de Turismo
previsto para o próxi-
mo ano, no Estado.
“Conseguimos trazer
para o Espírito Santo
este importante evento

e contamos com apoio
da Setur para que nesta
oportunidade, em que
receberemos guias de
todas as partes do País,
possamos apresentar
nosso potencial turísti-
co para estes profissio-
nais e por consequên-
cia gerar um aumento
de fluxo de visitantes
ao nosso Estado”, afir-
mou.

Também participa-
ram da reunião os gui-
as Marcelo Ribeiro,
Izalete, Rogério e Lú-
cia Helena represen-
tando coletivo de guias
do Estado. Ribeiro des-
tacou a importância do
profissional Guia de
Turismo para a ativi-
dade de turismo. “Pre-
cisamos ser reconheci-
dos e valorizados. Os
guias desempenham
um papel muito impor-
tante dentro do setor.
São os guias que fazem
a recepção, o acompa-
nhamento e mostra
nossas riquezas e his-
tória”, destacou.

A secretária Lenise
Loureiro, que entre-
gou a cada participan-

te uma camiseta do
“Descubra o Espírito
Santo”, colocou a equi-
pe da Setur à disposi-
ção. “Temos muitas
formas de ajudar, seja
com qualificação, seja
com apoio. Mas é pre-
ciso que vocês nos apre-
sentem um projeto,
uma meta para que
juntos possamos bus-
car a realização”.

Guia de Turismo –

Para atuar como guia
de turismo é preciso
que a pessoa tenha fei-
to o curso técnico de
Guia de Turismo. No
Espírito Santo, o curso
é oferecido no Institu-
to Federal do Espírito
Santo (Ifes). Importan-
te que os profissionais
mantenham seu cadas-
tro regular no Cadas-
tur. O cadastro, que
gera uma credencial
profissional, permite
estar no site de busca
nacional, possibilitan-
do visibilidade aos pro-
fissionais para quem
pretende contratar,
como, por exemplo, as
agências que fazem
receptivo de turistas.

Setur

Sefaz

Foto: divulgação
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Hipertensos podem apresentar prescrições
médicas como comprovação da comorbidade

Foi publicada, na
última semana, a Nota
Técnica Covid-19 nº
12/2021 da Secretaria
da Saúde (Sesa), que
trata sobre as comorbi-
dades da Campanha
de Vacinação contra a
Covid-19, incluindo
detalhamento dos do-
cumentos que podem
ser apresentados como
meio de comprovação
para casos de hiperten-
são arterial e obesida-
de mórbida.

A recomendação
da Sesa é que sejam

aceitos laudos, prescri-
ções médicas, cadas-
tro preexistentes na
unidade básica ou de-
clarações do enfermei-
ro dos serviços de saú-
de onde o usuário faz
tratamento com a des-
crição da comorbida-
de ou condição exis-
tente, no caso da obesi-
dade mórbida também
será aceito laudo emi-
tido por nutricionista.
No caso da hiperten-
são, serão aceitas aque-
las com a descrição
“hipertensão arteri-
al” , independente-
mente da confirmação

de lesão em órgão-
alvo.

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.

Governo cria programa para fabricação de satélites brasileiros

O Diário Oficial da
União de ontem (10),
trouxe a portaria que
cria o Programa Cons-
telação Catarina e o
Consórcio Catarina,
que prevê a criação e
fabricação de 13 saté-
lites. Desenvolvido
pela Agência Espacial
Brasileira (AEB), o
programa prevê uma
“constelação de saté-
lites” que ajudarão o
Brasil a monitorar cli-
ma, a fim de prevenir
desastres naturais e
aprimorar o processo
de agricultura de pre-
cisão.

“ O P r o g r a m a
Constelação Catarina
compreende um con-
junto de iniciativas

consorciais voltadas
para o desenvolvi-
mento de sistemas es-
paciais baseados no
uso de nano satélites,
que se complemen-
tam por meio do com-

partilhamento cola-
borativo de infraes-
truturas espaciais, de
conhecimento, de da-
dos, de serviços e de
aplicações espaciais”,
informa a portaria

que estabelece diretri-
zes e instrumentos a
serem adotados como
referência para o pro-
grama.

A portaria prevê a
criação do chamado

Consórcio Catarina,
que é o conjunto de
entidades partícipes
que vão atuar coorde-
nadamente nas coo-
perações e nas ativida-
d e s d o P r o g r a m a

Constelação Catari-
na, que atenderá prio-
ritariamente os seto-
res agropecuário e de
defesa civil nacionais.

Além de apresen-
tar instâncias e orga-
nização do Consórcio
Catarina, a portaria
prevê a criação – e dá
as diretrizes de imple-
mentação – de um regi-
mento interno ainda a
ser lançado.

O consórcio terá
como membro perma-
nente a Agência Espa-
cial Brasileira. O pa-
pel, as atribuições, o
perfil de participantes
e de clientes do Con-
selho Catarina e do
grupo executivo das
instâncias do Consór-
cio Catarina estão des-
critos na portaria.

Agencia Brasil

Foto: divulgação
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Espírito Santo fica em 5° lugar no ranking
nacional de Oferta de Serviços Públicos Digitais

O Estado do Espírito
Santo ficou em quinto
lugar no ranking nacio-
nal de Oferta de Servi-
ços Públicos Digitais,
criado pela Associação
Brasileira de Entidades
Estaduais de Tecnologia
da Informação e Comu-
nicação (Abep-TIC),
que reúne órgãos públi-
cos do segmento de Tec-
nologia da Informação
(TI).

Esse ranking leva em
consideração dois pila-
res: Eficiência na Má-
quina Pública e Oferta
de Serviços Digitais. No
primeiro, o Espírito San-
to atingiu a 3ª colocação
com 95,3 pontos, numa

escala que vai de 0 a
100. No segundo, o Esta-
do alcançou a quinta
posição com 87,3 pon-
tos, com a nota máxima
podendo chegar a 100.

Para a formulação

do ranking são analisa-
dos alguns aspectos,
como a adoção do por-
tal único de serviços
públicos digitais, o siste-
ma de agendamento
digital de serviços, o uso

de solução para a gera-
ção e tramitação de pro-
cessos administrativos
eletrônicos, o serviço
digital de Boletim de
Ocorrência on-line, en-
tre outros.

Para o presidente do
Instituto de Tecnologia
da Informação e Comu-
nicação do Estado do
Espírito Santo, Tasso
Lugon, o resultado do
ranking é uma prova de

que o Estado está ado-
tando ações com foco
na transformação digital
dos serviços públicos.

“Atualmente, conta-
mos com o e-Docs, res-
ponsável pela tramita-
ção eletrônica de docu-
mentos e processos,
além da economia de
recursos públicos. Tam-
bém temos um sistema
que viabiliza agendar o
atendimento em órgãos
públicos. Estamos atu-
ando no desenvolvi-
mento de um portal úni-
co de serviços públicos.
Esse esforço nos coloca
em uma posição privile-
giada em nível nacional,
mas temos condições de
melhorar”, afirmou Lu-
gon.

Casos de chikungunya
permanecem em queda
no Espírito Santo

A Secretaria da Saúde
(Sesa) divulgou na última
sexta-feira (07), o 17° bole-
tim epidemiológicos da
dengue, zika e chikungun-
ya. Comparado ao ano de
2020, os casos de chikun-
gunya seguem em declínio
no Espírito Santo.

Foram registrados, en-
tre os dias 03 de janeiro de
2021 e 1° de maio de 2021,
1.366 notificações da doen-
ça. Já no mesmo período
do ano passado, o Estado
contabilizava 11.100 casos.

Entretanto, é necessá-
rio que a população elimi-
ne os possíveis criadouros
do mosquito Aedes aegypti
durante todo o ano. Ações
de limpezas, principalmen-
te dentro das residências,
são fundamentais para evi-
tar a proliferação do inseto
e, consequentemente, o

aumento de casos de doen-
ças transmitidas por ele.

Como prevenir

- Limpar o quintal, jo-
gando fora o que não é uti-
lizado;

- Tirar água dos pratos
de plantas;

- Colocar garrafas vazi-
as de cabeça para baixo;

- Tampar tonéis, depó-
sitos de água, caixas d’água
e qualquer tipo de recipien-
te que possa reservar água;

- Manter os quintais
bem varridos, eliminando
recipientes que possam
acumular água, como tam-
pinha de garrafa, folhas e
sacolas plásticas;

- Escovar bem as bordas
dos recipientes (vasilha de
água e comida de animais,
pratos de plantas, tonéis e
caixas d’água) e mantê-los
sempre limpos.

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria da Educação (Se-
du), anunciou, na últi-
ma sexta-feira (07), a
liberação da volta às
aulas presenciais nas
escolas localizadas nos
24 municípios de risco
alto, conforme a matriz
de risco. As unidades
escolares localizadas
nos municípios de risco
baixo e moderado já
tinham a permissão
para as aulas presencia-
is.

Conforme explicou
o secretário de Estado
da Educação, Vitor de
Angelo, podem voltar
apenas os alunos da
Educação Infantil e
Ensino Fundamental 1
(1º ao 5º ano).

“Nós temos quatro
classificações de risco:
baixo, moderado, alto
e extremo. Não temos,
hoje, nenhum municí-
pio de risco extremo.
Quando voltamos com
as aulas no ano passa-
do, voltamos com os
municípios de risco
baixo, depois avança-

mos com os municípi-
os de risco moderado,
sempre com os mes-
mos protocolos. E, ago-
ra, demos mais um pas-
so com o risco alto. No
risco alto, os protoco-
los continuam os mes-
mos das classificações
de risco anterior, po-
rém limitamos a oferta.
Podem ser atendidos
apenas os alunos da
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
1”, explicou Vitor de
Angelo.

O secretário tam-
bém falou sobre os pro-
tocolos de segurança.
“O distanciamento de-
ve ser de 1,5 metro. Po-
rém, sabemos que algu-
mas escolas não têm
esse espaço para aten-
der 100% dos estudan-
tes. Nesse caso, a uni-
dade escolar deverá
criar grupos se reve-
zando, seja diário, se-
manal ou quinzenal.
Nesses casos, é impor-
tante que os pais con-
sultem a escola do seu
filho para saber exata-
mente como será feito
essa volta presencial,
para que não aconteça

de levar o aluno no dia
que não seja o de seu
grupo”, ressaltou Vitor
de Angelo.

Todas as escolas da
Rede Estadual contam
com os protocolos de
segurança e com o for-
necimento de álcool,
máscara, aferidor de
temperatura, sabonete,
sinalizador de distanci-
amento, entre outros.

Confira a
classificação de todos

os municípios
capixabas:

RISCO BAIXO:
Águia Branca, Baixo
Guandu, Governador
Lindenberg, Ibatiba,
Iconha, Itaguaçu, Ita-
rana, Jaguaré, Jerôni-
mo Monteiro, Muqui,
São Roque do Canaã e
Vila Pavão.

R I S C O
MODERADO: Afon-
so Cláudio, Água Doce
do Norte, Alfredo Cha-
ves, Alto Rio Novo,
Apiacá, Aracruz, Atí-
lio Vivácqua, Barra de
São Francisco, Bom
Jesus do Norte, Breje-
tuba, Castelo, Colati-

na, Conceição da Bar-
ra, Divino de São Lou-
renço, Domingos Mar-
tins, Dores do Rio Pre-
to, Fundão, Ibiraçu,
Ibitirama, Itapemirim,
Iúna, João Neiva, La-
ranja da Terra, Linha-
res, Marilândia, Mimo-
so do Sul, Montanha,
Mucurici, Nova Vené-
cia, Pancas, Piúma,
Ponto Belo, Rio Novo
do Sul, Santa Leopol-
dina, Santa Maria de
Jetibá, Santa Teresa,
São Domingos do Nor-
te, São Gabriel da Pa-
lha, São Mateus, Soo-
retama, Vargem Alta e
Venda Nova do Imi-
grante.

RISCO ALTO: Ale-
gre, Anchieta, Boa
Esperança, Cachoeiro
de Itapemirim, Caria-
cica, Conceição do Cas-
telo, Ecoporanga, Gua-
çuí, Guarapari, Irupi,
Mantenópolis, Mara-
taízes, Marechal Flori-
ano, Muniz Freire, Pe-
dro Canário, Pinhei-
ros, Presidente Ken-
nedy, Rio Bananal, São
José do Calçado, Serra,
Viana, Vila Valério,
Vila Velha e Vitória.

Governo autoriza volta às aulas presenciais para
escolas localizadas nos municípios de risco alto
Sedu

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Vacinação contra a Covid-19: informações
sobre pessoas com comorbidades, deficiência
permanente e gestantes e puérperas

O Espírito Santo ini-
ciou, na segunda-feira
(03), a vacinação de ma-
is um novo grupo priori-
tário para a Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Covid-19: pes-
soas com comorbidades,
com deficiência perma-
nente e gestantes e puér-
peras.

A expectativa é que
cerca de 600 mil capixa-
bas devam ser vacinados
n e s t a e t a p a , s e n d o
401.670 pessoas com
comorbidades; 148.611
pessoas com deficiência
permanente e 47.965
gestantes e puérperas, o
maior grupo em número
populacional no Estado
a ser imunizado contra a
Covid-19, representan-
do cerca de 39% do total.

Abaixo, a Secretaria
da Saúde (Sesa) respon-
de as principais dúvidas
sobre a operacionaliza-
ção da imunização deste
público.

- Como será a priori-
zação para a vacinação
deste grupo?

O Estado e os muni-
cípios capixabas defini-
r a m , e m C o m i s s ã o
Intergestora Bipartite,
por meio da Resolução
Nº048/2021, os critéri-
os de priorização para a
vacinação de comorbi-
dades, pessoas com defi-
ciência permanente e
gestantes e puérperas.

Em decorrência à
escassez de doses de vaci-
nas contra a Covid-19,
ficou definido a divisão
em duas fases. Vale res-
saltar que o avanço de
cada fase é determinado
de acordo com o quanti-
tativo de doses disponi-
bilizadas pelo Ministé-
rio da Saúde ao Estado e
o envio de 100% de do-
ses do público aos muni-
cípios.

Para a Fase I, serão
vacinadas pessoas de 18
a 59 anos com Síndrome
de Down ou deficiência
intelectual/mental (au-
tismo, 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 crônica em
terapia de substituição
renal (diálise); pessoas
com fibrose cística; ges-
tantes e puérperas com
c o m o r b i d a d e s p r é -
determinadas no Plano
Nacional de Operacio-
nalização (PNO); e pes-
soas com obesidade mór-
bida (índice de massa
corpórea - IMC ≥40).

Além dessa popula-
ção, também será vaci-
nado durante a primeira
fase pessoas na faixa
etária de 55 a 59 anos
com deficiência perma-
nente cadastradas no
Programa de Benefício
de Prestação Continua-
da (BPC).

Para a Fase II, serão
vacinadas pessoas com
c o m o r b i d a d e s p r é -
determinadas no PNO;
gestantes e puérperas
independentemente de
c o n d i ç õ e s p r é -
existentes; e pessoas
com Deficiência Perma-
nente cadastradas no
Programa de Benefício
de Prestação Continua-
da (BPC), seguindo o
escalonamento por faixa
etária de 50 a 59 anos; 40
a 49 anos; 30 a 39 anos; e
18 a 29 anos.

- Quais são as co-
morbidades que tem
direito à vacina?

Ao todo, foram in-
cluídas pelo Ministério
da Saúde, 22 comorbida-
des como prioritárias
para a vacinação contra
a Covid-19. As doenças
estão dispostas no Plano
Nacional de Operacio-
nalização do órgão fede-
ral, para ter acesso, cli-
que aqui.

- Então, para a pri-
meira fase não será leva-
do em consideração a
faixa etária?

Em partes! Para pri-
meira fase, foram defini-
das cinco condições de
saúde nas quais poderão
ser vacinadas pessoas de

18 a 59 anos. E também
àqueles com deficiência
permanente cadastradas
no BPC que tenham 55 a
59 anos.

- Quando será por
escalonamento de ida-
des?

Dando sequência à
vacinação, a segunda
fase será com as demais
comorbidades elenca-
das no Plano Nacional
de Operacionalização,
seguindo por faixa etá-
ria. A começar pela 50 a
59 anos; 40 a 49 anos; 30
a 39 anos; e 18 a 29 anos.

- Quando começa a
segunda fase?

O Estado pactuou
com os municípios para
darem início a Fase II do
grupo de comorbidades,
pessoas com deficiência
permanente e gestantes
e puérperas. Assim, a
orientação é que desde a
quinta-feira (06), fosse
ampliada a vacinação
também às pessoas com
as comorbidades lista-
das pelo Ministério da
Saúde na faixa etária de
50 a 59 anos.

A expectativa é que
até o final de maio toda
população da Fase I e II
recebam a primeira dose
da vacina contra a Co-
vid-19.

- O que precisa levar
para ser vacinado?

Também definido
pela Resolução CIB
Nº048/2021, as pessoas
com comorbidades deve-
rão, no dia da vacinação,
estar munidos com docu-
mento de identificação,
mais o documento de
comprovação da doen-
ça, podendo ser um lau-
do médico; uma prescri-
ção médica; ou uma de-
claração do enfermeiro
do serviço de saúde on-
de o usuário faz trata-
mento.

É importante que se
leve uma cópia do docu-
mento de comprovação,
uma vez que o usuário
deverá deixa-lo com o
serviço.

- Os documentos
comprobatórios serão
aceitos a partir de que
data?

Ainda seguindo as
definições da Resolução
CIB Nº048/2021, a data
do documento compro-
batório deverá ser de
2018 em diante, ou seja,
dos últimos três anos
para condições perma-
nentes e 90 dias para con-
dições adquiridas e tran-
sitórias.

- Qual vacina será
disponibilizada para
este público?

O início da vacina-
ção deste grupo tem sido
realizado com doses da
v a c i n a C o v i s h i e l d
(Oxford/Fiocruz), en-
tregues pelo Ministério
da Saúde. Esse imuni-
zante tem esquema de
duas doses, com interva-
lo de 12 semanas entre
elas. Em Vitória, além
das doses da Fiocruz,
tem sido utilizada a Pfi-
zer, seguindo determi-
nações do Ministério da
Saúde.

Vale destacar que a
distribuição de doses aos
municípios para iniciar
quaisquer grupos só
acontece após o Estado
completar o envio de
100% de doses referen-
tes às primeiras doses do
grupo anterior.

- Qual a diferença
entre pessoas com defi-
ciência permanente
com BPC e sem BPC, e

por que não são vacina-
das na mesma etapa?

Pessoas com defi-
ciência permanente ca-
dastradas no Programa
de Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC),
são aquelas que possu-
em benefício concedido
por ter renda familiar
mensal de até ¼ de salá-
rio mínimo por pessoa.
Há também o grupo de
pessoas com deficiência
que não possuem BPC.

Ambos os grupos são
contemplados pela Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação contra a Covid-
19, entretanto, seguindo
ordenamento distintos
quanto ao início da imu-
nização.

- Como faço para
conseguir o laudo que
comprove minha condi-
ção?

Para facilitar o cida-
dão, pode ser um laudo
que já comprove a con-
dição emitido nos últi-
mos três anos, em situa-
ção permanente, ou dos
últimos 90 dias, caso
seja gestante ou puérpe-
ra. Além disso, poderá
buscar o médico ou en-
fermeiro do serviço on-
de faz o tratamento para
solicitação do compro-
vante.

- Agora na gestação
desenvolvi diabetes
e/ou pressão alta. Sou
considerada gestante
com comorbidades?

Depende. Em rela-
ção a diabetes sim, quan-
to à pressão alta, deve

ser compatível com as
definições listadas pelo
Ministério da Saúde.

- Qual tempo máxi-
mo de puerpério será
considerado para rece-
ber a vacinação?

Até 45 dias após o
parto.

- Quais as especifici-
dades para a vacinação
de quem tem câncer?

Segundo o PNO, a
eficácia e segurança das
vacinas Covid-19 não
foram avaliadas em paci-
entes oncológicos, en-
tretanto, considerando
as plataformas em ques-
tão dos imunizantes uti-
lizados (vetor viral não
replicante e vírus inati-
vado), é improvável que
exista risco aumentado
de eventos adversos.

A orientação, segun-
do o Ministério da Saú-
de, é que a avaliação de
risco benefício e a deci-
são sejam do paciente
em conjunto com o médi-
co assistente. No entan-
to, de maneira geral, re-
comenda-se que esses
indivíduos sejam vaci-
nados, salvo situações
de contraindicações es-
pecíficas.

Ainda de acordo
com o Plano, as pessoas
com câncer irão receber
a vacina contra a Covid-
19 são: pacientes onco-
lógicos que realizaram
tratamento quimioterá-
pico ou radioterápico
nos últimos seis meses;
neoplasias hematológi-
cas.

Foto: divulgação

Sesa
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Luciana Andrade recebe visita de autor
do livro “Calabouços da miséria”

A procuradora -
geral de Justiça do Mi-
nistério Público do
Estado do Espírito San-
to (MPES), Luciana
Andrade, recebeu na
última semana a visita
institucional do advo-
gado e escritor Saulo
Salvador Salomão. Na
ocasião, foram discuti-
das questões referentes
ao Direito Penal brasi-
leiro. Durante a visita,
Salomão presenteou a
procuradora-geral de
Justiça com um exem-
plar do livro “Cala-

bouços da miséria:
uma análise crítica so-
bre a criminalização
da pobreza no Brasil”,
de autoria dele, que
aborda os paradigmas
políticos e filosóficos
subjacentes aos pensa-
mentos que nortearam
a história do Direito
Penal no país.

“Agradeço ao Dr.
Salomão pela impor-
tante visita, tendo em
vista que o atual mo-
mento de pandemia
também trouxe sérios
impactos ao sistema
penal. A conversa com
o Dr. Salomão fomen-

tou a reflexão instituci-
onal de diversos aspec-
tos que envolvem esse
tema e que são obser-
vados na atuação mi-
nisterial”, afirmou Lu-
ciana Andrade, após o
encontro.

A reunião foi reali-
zada no Gabinete da
Procuradoria-Geral de
Justiça, na sede do
MPES, em Vitória,
com todos os cuidados
necessários de biosse-
gurança e em confor-
midade com as nor-
mas sanitárias vigen-
tes durante a pande-
mia.

MPES

Vasco reencontra Botafogo na decisão da Taça Rio e
entra na reta final de preparação para a estreia na Série B

Com o novo regula-
mento, a Taça Rio se
transformou em um prê-
mio de consolação a ser
disputado do 5º ao 8º colo-
cados no sistema mata-
mata. Sendo assim, Vas-
co e Botafogo venceram
seus respectivos jogos e
terão dois duelos pela
frente. Mas qual a impor-
tância dos confrontos
para o futuro do Cruz-
Matlino na temporada?
Como tirar proveito fi-
nanceiro e esportivo de
um torneio desprestigia-
do?

Antes de mais nada, o
torcedor deve lembrar
que em virtude da pande-
mia o calendário do fute-
bol brasileiro está ainda
mais apertado. No meio
disso tudo, o clube amar-
gou o quarto rebaixamen-
to de sua história e uma
queda brusca na receita.
E a nova diretoria teve
que fazer cortes e formar
um grupo novo visando a
disputa da Série B.

No Carioca, Marcelo

Cabo usou os jogos como
um laboratório para mon-
tar uma espinha dorsal e
chegar mais forte no Bra-
sileiro. O técnico segue
implantando um estilo
jogo, que é o oposto dos
treinadores anteriores. E
o que se vê é uma evolu-
ção, mas ainda embrioná-
ria por causa dos poucos
jogos. Triangulações,
estilo “apoiado”, repertó-
rio ofensivo e uma pro-
posta de jogo assimilada
pelo grupo dão a tônica
deste início de tempora-
da.

Por outro lado, o bom
desempenho ofensivo

não é refletivo na defesa.
Como já foi mencionado
pelo comandante, o time
tomou gol em todos os
jogos e sofre com a bola
aérea, mas tem trabalha-
do para corrigir. No sába-
do, o Madureira só che-
gou uma vez com perigo e
conseguiu marcar o que
chama muita atenção.

– Se tomarmos um gol
e fizermos quatro, é por-
que nosso time tem o
DNA ofensivo. É claro
que temos trabalhado
bastante. Treinamos mui-
to no dia a dia. Mas tam-
bém tem a eficiência do
outro lado, como foi o gol

do Madureira. Não pode-
mos tirar o mérito do gol
do Madureira. Agora, se
analisarmos o todo, a za-
ga se ouve muito bem. Foi
uma única finalização do
Madureira, então o siste-
ma defensivo do Vasco
funcionou muito bem.
Claro que vamos buscar
sempre a excelência. Mas
é um desafio – disse Mar-
celo Cabo.

Vasco é finalista pela
19ª vez da Taça Rio

A partir de agora se-
rão três ‘semanas cheias’
para treinamentos. Antes

da estreia contra o Operá-
rio-PR no último final de
semana do mês, os duelos
contra o Botafogo já estão
marcados. O primeiro
jogo será no domingo, dia
16, às 11h05, no Nilton
Santos. A partida de volta
acontecerá no sábado, dia
22/05, às 15h, em São
Januário.

Na história do torne-
io, que já teve muita im-
portância, e levava à final
do Carioca, o Gigante da
Colina é o maior vence-
dor com 10 títulos e 8 vi-
ces. Em sua 19ª final, o
foco é outro e o Estadual
não tem mais o charme

de antes. Todavia, o ven-
cedor irá receber R$ 1
milhão e os jogos coloca-
rão frente a frente rivais,
que se encontrarão em
uma das segundonas ma-
is disputadas dos últimos
anos (com 5 vencedores
da Série A: Cruzeiro, Vas-
co, Botafogo, Guarani e
Coritiba).

Confira o
desempenho do

Vasco na história da
Taça Rio

1984 – Campeão
1987 – Vice
1988 – Campeão
1989 – Vice
1992 – Campeão
1993 – Campeão
1996 – Vice
1998 – Campeão
1999 – Campeão
2000 – Vice
2001 – Campeão
2002 – Vice
2003 – Campeão
2004 – Campeão
2011 – Vice
2012 – Vice
2017 – Campeão
2019 – Vice

Lance

Restam três semanas para o início da competição mais importante da temporada e
clássicos serão importantes para corrigir os erros e visar o equilíbrio da equipe

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Vasco terá a final da Taça Rio contra o Botafogo antes da estreia diante do Operário-PR
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Semana do MEI 2021 começa com programação
gratuita de oficinas e palestras

Começou ontem
(10) a Semana do MEI,
uma semana inteira com
oficinas práticas e pales-
tras com especialistas
para microempreende-
dores individuais (MEI)
e para quem deseja abrir

o próprio negócio. Entre
10 e 14 de maio, o Se-
brae oferece uma pro-
gramação totalmente
online e gratuita para
todo o país, com a parti-
cipação de 45 palestran-
tes. Ainda dá tempo, os
interessados podem ga-
rantir sua inscrição neste

link.
O tema da edição

deste ano é “Uma nova
visão para o futuro do
seu negócio”, inspirado
no bordão do empreen-
dedor, influenciador digi-
tal e escritor, Rick Ches-
ter, que ficou conhecido
nas redes sociais após

viralizar com um vídeo
no Youtube onde ensina
como lucrar vendendo
água no Rio de Janeiro.
Ele será a grande atra-
ção do último dia da
edição da Semana do
MEI 2021, com a pales-
tra de encerramento “Pe-
ga a Visão”.

Ao longo da semana,
os inscritos terão a opor-
tunidade de participar
de uma jornada de co-
nhecimento para encon-
trar inspiração para em-
preender, conhecer ten-
dências e oportunidades
de negócios, aprender
como se planejar, como

cuidar das finanças,
além de interagir com
especialistas convidados
que trarão dicas para
vender mais na internet.

Inscrições pelo:
https://www.sebrae.co
m.br/sites/PortalSebrae
/ s e m a n a d o m e-
i2021/home

Iniciativa trará grandes especialistas para apresentar tendências e oportunidades para os pequenos negócios

Sebrae

Pré-sal: Petrobras firma contrato para construção de sétima plataforma

A Petrobras divul-
gou ontem (10) que
assinou contrato para
construção da P-78,
sétima unidade a ser
instalada no campo de
Búzios, no pré-sal da

Bacia de Santos. Com
capacidade de proces-
samento de 180 mil
barris de óleo por dia e
7,2 milhões de metros
cúbicos (m³) de gás por
dia, a plataforma é do
tipo FPSO, unidade
flutuante que produz,

armazena e transfere
petróleo. A entrega es-
tá prevista para 2024.

O contrato foi assi-
nado com a empresa
Keppel Shipyard Limi-
ted, de Singapura, e
prevê o atendimento
ao conteúdo local de
25%, com serviços a
serem executados no
Brasil por meio de par-
ceria ou subcontrata-
ção de empresas nacio-
nais. O índice de conte-
údo local é requisito
previsto em edital e
compromissado com a
Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural
e Biocombust íve is
(ANP) para o exceden-

te de cessão onerosa do
campo de Búzios.

Plataformas próprias

O fornecimento do
FPSO será resultado
da contratação na mo-
dalidade EPC (enge-
nharia, suprimento e
construção) e da estra-
tégia da Petrobras de
desenvolver novos pro-
jetos de plataformas
próprias, incorporan-
do as lições aprendidas
nos FPSOs já instala-
dos no pré-sal, incluin-
do aspectos de contra-
tação e construção.

O projeto prevê a
interligação de 13 po-

ços ao FPSO, sendo
seis produtores e sete
injetores, através de
uma infraestrutura sub-
marina composta por
dutos rígidos de produ-
ção e de injeção e dutos
flexíveis de serviços.

Búzios

O campo de Búzios,
descoberto em 2010, é
o maior campo de pe-
tróleo em águas pro-
fundas do mundo. É
um ativo de classe mun-
dial, com reservas subs-
tanciais, baixo risco e
baixo custo de extra-
ção. Deve chegar ao
final da década com a

produção diária acima
de 2 milhões de barris
de óleo equivalente por
dia, tornando-se o ati-
vo da Petrobras com
maior produção.

Atualmente, há qua-
tro unidades em opera-
ção em Búzios que res-
pondem por mais de
20% da produção total
da Petrobras. A quinta
e sexta plataformas
flutuantes previstas
para o campo, Almi-
rante Barroso e Almi-
rante Tamandaré, es-
tão em construção e a
oitava e nona unidades
(FPSOs P-79 e P-80)
estão em processo de
contratação.

Agência Brasil

Foto: Divulgação/Agência Brasil
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1.CLAUCIRLEIALVES DE OLIVEIRAe VIVIAN XAVIER FERRAZ

CLAUCIRLEI ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, profissão Sem profissão remunerada, com

vinte e seis (26) anos de idade, estado civil anterior solteiro, natural de Pancas-ES, residente na Rua José

Piambini, 09, Santa Helena em São Gabriel da Palha-ES e

VIVIAN XAVIER FERRAZ, nacionalidade brasileira, profissão Operadora de caixa, com vinte e três (23) anos

de idade, estado civil anterior solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua José Piambini,

09, Santa Helena em São Gabriel da Palha-ES.

2.RODRIGO MARCOS CANAL e CAROLINEARAUJO LAIA

RODRIGO MARCOS CANAL, nacionalidade brasileira, profissão Estoquista, com dezoito (18) anos de idade,

estado civil anterior solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente no Córrego Pedra do Trinta, Zona

Rural em Águia Branca-ES e

CAROLINE ARAUJO LAIA, nacionalidade brasileira, profissão autônoma, com dezenove (19) anos de idade,

estado civil anterior solteira, natural de Lowell-Massachussetts- Estados Unidos da América, residente na

Córrego RanchoAlto, Zona Rural em São Gabriel da Palha-ES.

07 de maio de 2021.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

COMUNICADO

“J.I. TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ n° 18.821.387/0001-02 ".
Torna público que obteve da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Vila Valério/ES, através do Processo
n° 2284/2020, a Licença(s) n°002/2021, RENOVADA ATÉ 22/04/2026, LICENÇA MUNICIPAL
DE OPERAÇÃO – LMO, para
atividade de EXTRAÇÃO DE AREIA EM LEITO DE RIO
na localidade Fazenda São Joaquim, Rio São José, Distrito de
Araribóia, Zona Rural Município de Vila Valério- ES.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

JORDAN JHULIAN WOLFGRAMANGELO E FABIANAJACOB

JORDAN JHULIAN WOLFGRAM ANGELO, nacionalidade brasileira, profissão Representante comercial,

com trinta (30) anos de idade, estado civil anterior solteiro, natural de Cacoal-RO, residente na Rua Placedino

Ângelo de Freitas, 549, Nossa SenhoraAparecida em São Gabriel da Palha-ES e

FABIANA JACOB, nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, com vinte e seis (26) anos de idade,

estado civil anterior solteira, natural de Nova Venécia-ES, residente na Rua Placedino Ângelo de Freitas, 549,

Nossa SenhoraAparecida em São Gabriel da Palha-ES.

10 de maio de 2021.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil


