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Aviso meteorológico prevê queda
acentuada da temperatura e
ocorrência de geada no ES
Para esta sexta-feira (30), a previsão é de que ocorra a menor
temperatura do ano em todas as regiões do Estado

Foto: divulgação

Incaper

A temperatura deve
cair de maneira acentuada no Espírito Santo nos próximos dias.
O aviso meteorológico
emitido pela coordenação de Meteorologia
do Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural (Incaper) prevê
condições favoráveis
para formação de geada nos trechos de altitude elevada, onde a
sensação térmica aparente pode ficar inferior a 0 °C, sob condições específicas de
combinação entre temperatura do ar e a velocidade do vento.
O aviso meteorológico é válido até este
domingo (01). A passagem da frente fria pelo
Estado, desde a noite
de quarta-feira (28),
traz consigo uma forte
massa de ar de origem
polar, que poderá provocar uma onda de frio
intenso em várias regiões do Brasil. Nesta
quinta-feira (29), as
nuvens aumentaram e
choveu com fraca intensidade em todas as
regiões capixabas.

O coordenador de
Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, destacou que, na ocasião
da passagem do sistema frontal, o vento muda de direção e começa
a acelerar, podendo
ocorrer algumas rajadas fortes, acima dos
50km/h, por todas as
regiões capixabas. “A
massa de ar que acompanha a frente deverá
injetar ar frio, que contribui para a queda significativa das temperaturas”, completou.
Para esta sexta-feira
(30), a previsão de que
ocorra a menor temperatura máxima do ano
em todas as regiões do
Estado. A nebulosidade associada à passagem da frente fria se
dissipa e há expectativa para a madrugada
mais fria do ano em
alguns pontos, em função da forte queda nas
temperaturas no período noturno. “Essas
condições de temperaturas amenas são favoráveis para a ocorrência de fenômenos como geada, principalmente em regiões de
altitude elevada, acima
de 800 metros de altitu-
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"Vede que grande amor nos tem concedido o
Pai, a ponto de sermos chamados filhos de
Deus; e, de fato, somos filhos de Deus. Por
essa razão, o mundo não nos conhece,
porquanto não o conheceu a Ele mesmo."

Refletindo: Que privilégio é poder ser chamado de filho de Deus !!! Como é maravilhoso
pensar que Deus nos coloca em igualdade a
Cristo, que é o filho primogênito de Deus.
Fomos chamados para ser um só corpo com
Cristo Jesus, e no céu seremos todos uma única
família, repletos do amor inexplicável de Deus.
E além de tudo, somos herdeiros de todas as
coisas que Deus criou.
A menor temperatura mínima deste ano ocorreu
no distrito de Aracê, em Domingos Martins,
onde foi registrado 3,8 °C no dia 05 de julho

de”, explicou Ramos.
A menor temperatura mínima deste ano
ocorreu no distrito de
Aracê, município de
Domingos Martins,
onde foi registrado 3,8
°C no dia 05 de julho.
Neste mesmo dia, São
Gabriel da Palha registrou 11,0°C, a menor
temperatura do ano até
o momento no município.
Para este final de
semana, a previsão inicial aponta para a ocorrência de chuva fraca
nas cidades mais próximas ao litoral, ocasionadas pela presença da
umidade trazida pelos
ventos costeiros. Em
virtude das madruga-
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das amenas, ainda persiste o risco de formação de geada nas regiões de altitude elevada. Mais detalhes sobre a previsão do tempo e de avisos meteorológicos especiais podem ser acompanhados no site da Meteorologia do Incaper.
A coordenação de
Meteorologia reforça
que todas as medidas
de proteção adequadas
devem ser adotadas, a
fim de minimizar prováveis transtornos associados ao tempo frio.
Em caso de perigo iminente, recomenda-se
entrar em contato com
os órgãos de Defesa
Civil.

Deseja participar? Seja opinando, criticando, denunciando,
elogiando, agradecendo, comentando ou enviando poemas e
crônicas, escreva para o HN!
A publicação é gratuíta, sendo publicada ou não conforme a
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juntamente com telefone de contato e nunca esqueça de assinar
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Oração: Pai querido obrigado pelo Seu amor
revelado nesta palavra, que maravilhoso é
poder ser chamado de Seu filho. Obrigado
também porque foi o Senhor que me escolheu,
e me convidou para fazer parte dessa grande
família. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo
para me salvar e livrar de todo de pecado, para
que eu possa morar no céu. Eu oro em nome de
Jesus. Amém.
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Semana da Agricultura Familiar é comemorada
com ações e investimentos do Governo do Estado
Foto: Wing Costa/Secom

Secom/Governo-ES

Para comemorar a
Semana da Agricultura
Familiar, o Governo do
Estado anunciou, na
quarta-feira (28) – quando é celebrado o Dia do
Agricultor –, um conjunto de ações e investimentos visando ao fortalecimento do setor. A agricultura familiar está presente em 75% das propriedades rurais do Espírito
Santo e é predominante
no setor agrícola, um trabalho desenvolvido por
cerca de 213 mil agricultores familiares. O evento
teve a participação do
governador do Estado,
Renato Casagrande, e de
diversos representantes
do setor.
Durante a solenidade,
o governador parabenizou a todos os agricultores capixabas pelo dia.
“Vocês são muito importantes para o desenvolvimento do nosso Estado.
Nas agendas que fazemos no interior, sempre
temos uma ligação com a
vida dos agricultores.
Nosso Espírito Santo é
valente e audacioso. Não
quero um Estado rico
com população pobre.
Queremos um Estado
justo e com menos desigualdade. A grande maioria dos nossos agricultores trabalha com suas
famílias e se não fizermos
um trabalho direcionado
a eles, podem acabar ficando para trás e não podemos deixar ninguém
para trás. Os investimentos que temos feito no
interior estão mudando a
vida das pessoas”, ressaltou Casagrande.
O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca, Paulo Foletto, destacou a importância do
agricultor e os trabalhos
da Pasta. “O ano de 2020
foi desafiador para o produtor rural, que mesmo
em meio a pandemia não
deixou faltar comida na
mesa dos capixabas. A
Seag vem contribuindo
para o desenvolvimento
social e econômico dos
agricultores, auxiliando
com a infraestrutura para
que eles possam realizar

O evento teve a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, que parabenizou a
todos os agricultores capixabas pelo dia, e de diversos representantes do setor
o escoamento da produção, além de oportunizar
o acesso às políticas públicas para a promoção
do desenvolvimento rural sustentável”, disse.
O Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural realizou a entrega do
Plano de Negócio para as
Mulheres da comunidade Rio do Meio e do Projeto-piloto Rio Mangarai.́ Também foram lançadas cartilhas e folders
técnico-científicos sobre
café, barraginhas, pimenta-do-reino e outras produzidas pelo Instituto
com objetivo de levar
conhecimento ao agricultor. Também foram apresentadas algumas ações
do órgão, como o atendimento remoto em assistência técnica e a realização de capacitações online sobre cultivo de frutas e especiarias. Na ocasião, foram entregues aos
agricultores um conjunto
de publicações e sementes de milho e feijão.
Ainda durante o evento, o governador Casagrande autorizou o início
dos trâmites necessários
para a aquisição de 40
veículos e de equipamentos laboratoriais para a
modernização do Laboratório de Análise da Qualidade do Leite do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
“Estamos dando um
grande passo hoje com
mais esse anúncio de investimentos do Governo
do Estado. Estas ações
refletem positivamente
na prestação dos serviços
do Instituto, principal-

mente, aqueles voltados
para a agricultura familiar, que é tão importante
para a economia do Espírito Santo e para milhares
de famílias. Parabenizo o
governador Renato Casagrande por investir na
agricultura e dar notoriedade ao trabalho do homem e da mulher do campo”, comentou o diretorpresidente do Idaf, Mário
Louzada.
Outra iniciativa apresentada no evento foi a
distribuição de adubo aos
produtores que atuam
em regime familiar pelas
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo
(Ceasa-ES). Atualmente,
todos os resíduos orgânicos da Ceasa-ES são reciclados para geração do
composto orgânico. O
adubo proporciona benefícios em plantações por
ser ambientalmente seguro, além de garantir a melhoria do solo. A CeasaES também realiza análises de rastreabilidade dos
produtos do mercado
para avaliar a origem dos
alimentos, desde o processo de produção até o
consumo.
Produtos rurais na
alimentação escolar
A Secretaria da Educação (Sedu) deve publicar no mês de agosto a
Chamada Pública para
compra de produtos oriundos da agricultura familiar para os anos de
2021 e 2022, com investimento estimado de R$ 35
milhões. São 50 itens de
produtos, tais como hortifrutigranjeiros, estocáv e i s e r e f r i g e r a-

dos/congelados que vão
atender 351 escolas da
Rede Estadual de Ensino
em 76 municípios capixabas.
A oferta de alimentação escolar é um direito
de todos os alunos matriculados na Educação
Básica da Rede Estadual
de Ensino e tem como
objetivo contribuir para o
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial,
com a aprendizagem, o
rendimento escolar e a
formação de práticas alimentares saudáveis dos
alunos, por meio de
ações de educação alimentar e nutricional,
além da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais
durante o período letivo,
conforme estabelece o
Artigo 208, da Constituição Federal, e a Lei Federal nº 11.947, de 16 de
junho de 2009.
Essa legislação estabelece o atendimento da
alimentação escolar aos
alunos da Educação Básica e determina que, no
mínimo, 30% do valor
repassado aos Estados,
Municípios e ao Distrito
Federal, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
devem ser utilizados obrigatoriamente na compra
de gêneros alimentícios
provenientes da agricultura familiar.
Para quem produz
alimentos, a iniciativa
contribui para que a agricultura familiar se organize cada vez mais e qualifique as ações comercia-

is. Para quem adquire
esses produtos, o resultado desse avanço é a qualidade da alimentação a
ser servida, a manutenção e a apropriação de
hábitos alimentares saudáveis e o desenvolvimento local de forma
sustentável. O processo
de seleção dos grupos
formais de agricultores
familiares e empreendedores familiares rurais,
para a aquisição de gêneros alimentícios, visa a
atender os alunos matriculados nas unidades
escolares da Rede Estadual de Ensino, com a
entrega diretamente nas
unidades de ensino.
A Secretaria da Educação busca o que preconiza a legislação, no âmbito da alimentação escolar, tanto no que se refere
ao atendimento às necessidades nutricionais dos
alunos quanto na valorização da produção local,
com vistas ao desenvolvimento sustentável. O
cardápio da alimentação
escolar das escolas estaduais segue o disposto na
Lei 11.947/2009 e na
Resolução CD/FNDE
nº006/2020, que orientam a ingestão balanceada de nutrientes, a promoção da qualidade de
vida e o incentivo aos
bons hábitos alimentares.
Uma alimentação
sustentável, variada e
nutritiva é um direito fundamental do ser humano,
profundamente ligado à
sua dignidade e bemestar. Para garantir o acesso a esse direito básico
aos capixabas mais vulneráveis, o Governo do
Estado investiu, somente

e s t e a n o , R $
5.525.000,00 no projeto
Compra Direta de Alimentos (CDA).
Esse recurso possibilitou a adesão de 36 municípios que, adeptos ao
projeto, poderão fortalecer a segurança alimentar
da população mais vulnerável, garantir emprego e renda para a agricultura familiar e fortalecer
a economia local. No
edital deste ano, o CDA
beneficiará 850 agricultores familiares, que receberão até R$ 6,5 mil por
ano, garantindo uma renda fixa e a venda de sua
produção.
Além da aquisição de
produtos voltados à alimentação escolar, o projeto Compra Direta de
Alimentos também contempla a área da assistência social. O Estado faz o
repasse de recursos para
que os Municípios possam investir na aquisição
de alimentos diretamente
da agricultura familiar e
na doação desses itens
para a rede socioassistencial dos municípios. Somados os editais de 2020
e 2021, o CDA acumula
um total de R$
9.522.000,00 em investimentos, 66 municípios
atendidos e 1.465 agricultores beneficiados.
Segundo a secretária
de Estado de Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia
Figueira Grillo, o momento requer um olhar
mais atento e sensível à
questão da segurança
alimentar. “O CDA é um
projeto que assume um
papel central dentro das
políticas de desenvolvimento social do Governo
neste momento. Lamentavelmente, nosso País
voltou a compor o mapa
da fome e a pandemia
agrava ainda mais todo o
contexto. Não podemos
fechar os olhos diante de
tal cenário de indignidade, pois a alimentação é
um direito humano fundamental. Garantir, principalmente entre os mais
vulneráveis, acesso a alimentos saudáveis e variados, é dever do Estado e
um compromisso ético”,
frisou.
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Câmara de São Gabriel realiza hoje Audiência
Pública para debater Segurança Pública
Editora Hoje

Hoje, sexta-feira (30),
às 9h será realizada uma
audiência pública no Plenário da Câmara de São
Gabriel. O objetivo da
audiência é a apresentação de informações, sugestões, questionamentos e
interesses nas questões de
segurança pública, voltadas para a proteção da
vida e do patrimônio. O
evento será transmitido ao
vivo pelas redes sociais
oficiais da Câmara e contará com a presença de
representantes das polícias Civil e Militar, do Executivo Municipal, Legislativo e Ministério Público.
Devido à pandemia da
COVID-19 a audiência
será restrita a um número
limitado de 50 pessoas,
incluindo os representantes da sociedade e autoridades convidadas.
Confira a programação:
- Audiência será iniciada
às 9 horas;
- Acolhimento de assinatura dos participantes;
- Composição da Mesa
Coordenadora da Audiência Pública;
- Apresentação da demanda da Segurança Pública
no tema: crimes contra a
vida e roubos no município de São Gabriel da Palha.
Representantes que
foram convidados para
participar da audiência
falaram sobre a importância da realização da mes-

ma.
O Prefeito Tiago Rocha enfatizou o esforço do
Executivo Municipal na
busca por fortalecer a segurança e sensação de bemestar para o gabrielense.
“A segurança pública,
direito de todos e dever do
Estado é um dos pilares de
uma boa administração,
tanto é que se faz presente
em nossa Carta Magna de
88. Além disso, temos infelizmente visto o aumento
no número de registro de
casos de violência em São
Gabriel, fruto do crescimento do município e das
falhas nas políticas públicas no que diz respeito à
segurança. Pensando nisso, temos trabalhado no
sentido de estreitar laços
com autoridades do Estado para que, assim que
possível, mandem mais
efetivo, novas viaturas e
novos métodos de trabalho para a intensificação
do patrulhamento preventivo no município. Como
prova disso, fui em Vitória
conversar diretamente
com o Comandante Geral
da Polícia Militar, Sr. Coronel Caus, na oportunidade
pude esclarecer nossas
demandas urgentes e solicitar apoio imediato. Nossa administração não tem
medido esforços para colaborar com o que for possível para subsidiar meios de
fortalecer a segurança e
sensação de bem-estar
para o gabrielense.”
O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Dayson
Marcelo convida toda a

"Achar que o problema é só da polícia e fechar os
olhos para tudo que se passa ao lado de nossas casas
só está beneficiando a criminalidade", disse o
Delegado Rafael Caliman

população para participar
desta audiência e acompanhar pelas redes sociais, e
fala da grande importância deste momento para a
população: “Como Chefe
do Poder Legislativo, é
minha obrigação garantir
a efetividade da Segurança
Pública em nossa cidade,
vez que tal direito encontra-se no rol dos direitos
sociais fundamentais dispostos na Constituição
Federal. Sendo assim,
pretendo estudar e detectar as causas do aumento
do número dos crimes
violentos em São Gabriel
da Palha. Essa audiência
se faz importante por reunir autoridades dos três
Poderes, do Ministério
Público e das Polícias.
Nela, serão debatidos,
juntamente com representantes de bairros e da sociedade, o que se pode e se
deve fazer para a prevenção de crimes, com a consequente diminuição de
seus índices. Finalizo afirmando que a regra é a ordem pública, sendo o crime a exceção. O inverso
disso se chama caos e não
podemos chegar a esse
ponto.”
Para Rafael Caliman,
delegado da Polícia Civil,
titular da Delegacia de
São Gabriel da Palha, a
audiência veio em boa
hora e em um momento,
no qual foram constatados
aumento no número de
crimes violentos na cidade
e acrescentou a importância desta audiência: “É
uma oportunidade para
expormos o que está sendo

feito e para mostrarmos,
mais uma vez, que a polícia é apenas um dos atores
no combate ao crime: Poder Judiciário, Ministério
Público, Legislativo, Executivo e, principalmente, a
sociedade são peças importantes nessa batalha.
Achar que o problema é só
da polícia e fechar os olhos
para tudo que se passa ao
lado de nossas casas só
está beneficiando a criminalidade.”
De acordo com informações do Capitão Cleiton José Brito, Comandante da 3ª Companhia do
2º Batalhão da Polícia Militar, que participará da
audiência, contará ainda
com a presença do Major
Caser, que está respondendo pelo comando do 2º
Batalhão, uma vez que
Coronel Dal Col está de
férias.
“A Polícia Militar por
meio da 3ª CIA vai estar
abordando na audiência,
o resultado que a PM tem
feito no município de São
Gabriel da Palha, porque
desde que a pandemia começou, nós fomos uma
das únicas instituições
junto com a Saúde que
não parou de trabalhar.
Então, mesmo em situações adversas de surto epidêmico, nós atuamos ajudando o município a manter os baixos índices de
transmissão da COVID19 e atuando na fiscalização. Após isso nós intensificamos as questões das
operações policiais, hoje,
nós praticamente todos os
finais de semana temos

"Pedimos a população que contribua com denúncias
via 190, via 181 e pode contar com a Polícia Militar que
vamos continuar fazendo o nosso papel", disse o
Capitão Cleiton José Brito

feito operações constantes
que já resultaram em grande volume de prisões, apreensões de droga e arma”,
contou.
O Capitão complementa, “a Polícia Militar é
apenas um dos atores responsáveis pela segurança,
e inclusive isso está na
constituição que a segurança é dever do Estado,
direito e responsabilidade
de todos. Por isso pedimos
a população que contribua
com denúncias via 190,
via 181 e pode contar com
a Polícia Militar que vamos continuar fazendo o
nosso papel”, disse.
“A audiência é um momento ímpar para a Polícia Militar, Polícia Civil e
demais responsáveis pelo
Sistema de Defesa Social,
como Poder Judiciário e
Ministério Publico esta-

rem expondo o que temos
feito em relação a segurança pública, nós da PM entendemos que esse é um
momento até para fazermos uma prestação de
contas à sociedade e é isso
que eu vou estar fazendo,
levando dados, imagens
de todo o trabalho que
temos feito e deixando
claro que a sociedade pode
contar conosco, a Polícia
Militar irá continuar a
cumprir a sua missão. Os
desafios são enormes, mas
a instituição continuará
buscando fazer o melhor
com os recursos que possui, trabalhando com inteligência policial e repressão qualificada, na procura se ser cada vez mais eficiente e eficaz no enfrentamento da criminalidade e
na busca do bem comum”,
finalizou.
Fotos: Editora Hoje / divulgação

"Nossa administração não tem medido esforços para
colaborar com o que for possível para subsidiar meios
de fortalecer a segurança e sensação de bem-estar
para o gabrielense", disse o prefeito Tiago Rocha

"Na audiência serão debatidos, com representantes
de bairros e da sociedade, o que se pode e se deve
fazer para a prevenção de crimes, com a consequente
diminuição de seus índices", disse o Presidente da
Câmara, Dayson Marcelo
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Projeto desenvolve tecnologia para ES registra maior
procura por vacina
irrigação sustentável e gestão
da Influenza
comunitária dos recursos hídricos Vila
Valério já apresenta uma
Foto: divulgação

Agerh

O Projeto Água na
Medida, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), já visitou 15
propriedades rurais da
microbacia do Córrego
do Frigério, em Nova Venécia, para coletar amostras de solo, visando à
instalação de equipamentos para a pesquisa que
busca aliar tecnologia à
irrigação de lavouras,
juntamente com a participação dos agricultores.
Os 15 proprietários
rurais, convidados a auxiliar na realização do projeto, são produtores de
café e pimenta e firmaram o compromisso de
contribuir para a realização da pesquisa, que tem
a duração prevista de dois
anos. No decorrer deste
mês de julho, a equipe do
projeto coletou amostras
do solo e avaliou o sistema de irrigação nas propriedades, nas quais serão
instalados os primeiros
equipamentos, que são os
irrigâmetros.
O objetivo, segundo a
coordenadora da pesquisa, Silvia Batista Soares, é
definir as réguas dos irrigâmetros que serão instalados em cada propriedade e, assim, descobrir tecnicamente o tempo e a
quantidade de água necessária para a irrigação
das lavouras.
“Diariamente, durante um ano, esses produtores vão anotar os dados,
como volume de água e
tempo de rega, para a partir dessas informações e

cobertura vacinal de mais de 80%
Sesa

Agricultores de Nova Venécia já estão participando da pesquisa
da análise do solo, definirmos as regras que vão
ditar o manejo da irrigação para aquela cultura,
naquele local. Ou seja,
informações que vão dizer ao produtor quando
irrigar e com que quantidade de água”, explicou a
coordenadora.
Devido à escassez
hídrica, a microbacia de
cerca de 60 quilômetros
quadrados, localizada na
bacia hidrográfica do rio
São Mateus, tem um histórico de conflito pelo uso
da água e uma alta demanda de recursos hídricos para irrigação, realidade que o trabalho iniciado este mês pela Agerh
quer mudar.
Além de incentivar
métodos modernos de
irrigação, que promovam
o uso sustentável da água,
o projeto tem o objetivo
de garantir a distribuição
justa e consensual dos
recursos hídricos entre as
propriedades rurais, uma
vez que os produtores
poderão definir regras de
uso da água em momentos de escassez com base
em monitoramento de
campo.
“As pesquisas que
estamos realizando nes-

sas 15 propriedades vão
gerar respostas para todos
os produtores da microbacia, já que os dados
colhidos nesses locais
alimentarão um sistema
de apoio à decisão que se
comunicará com todos os
produtores do Córrego
Frigério”, adiantou Silvia
Batista Soares.
Os produtores da região do córrego Frigério
estão regularizados sob o
ponto de vista do uso da
água, com as Portarias de
Outorga. A Outorga de
Direito de Uso dos Recursos Hídricos regulariza a captação e o uso da
água bruta.
O projeto “Água na
Medida” é voltado às microbacias hidrográficas
de bases agrícola e familiar do Espírito Santo e a
Microbacia do Frigério
está sendo a primeira a
receber as atividades do
projeto, que faz parte do
planejamento estratégico
do Governo do Estado do
Espírito Santo na área
ambiental e agrícola. Nos
dois primeiros anos do
projeto, as mesmas tecnologias também serão implementadas em outra
microbacia, na região do
rio Doce.

O projeto é uma parceria da Agerh com o Fundo Estadual de Recursos
Hídricos e Florestais do
Espírito Santo, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo e a Universidade
Federal do Espírito Santo, por meio do Centro de
Ciências Agrárias e Engenharias-Campus de Alegre, e do Laboratório de
Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional-Campus de
Goiabeiras.
Água na Medida:
projeto está com vagas
abertas para
pesquisadores
O projeto está com
cinco vagas abertas para
profissionais e pesquisadores. As bolsas, de até
R$ 2.500,00 são para agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos e profissionais de
Tecnologia da Informação. Os candidatos devem ter disponibilidade
de viajar para o interior
do Estado. As inscrições
para concorrer às bolsas
vão até o dia 08 de agosto
de 2021, por meio de um
formulário digital.

Desde o início da 23ª
Campanha Nacional de
Vacinação contra a
Influenza, em abril deste ano, julho é o mês de
maior procura pela imunização contra a gripe
no Espírito Santo. Das
1.090.148 doses aplicadas, 88,7% foram somente neste mês.
Os dados do Sistema
de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), do
Ministério da Saúde,
apontam que, de abril a
junho, o Estado já havia
aplicado 122.196 doses.
Em julho, até terça-feira
(27), a Secretaria da Saúde (Sesa) contabilizou
967.952 doses aplicadas. Além disso, com a
intensificação das estratégias municipais para a
garantia da imunização
capixaba, o Espírito Santo apresenta uma cobertura vacinal de 53%.
Dos 78 municípios
do Estado, 19 já apresentam cobertura de
mais de 80%. São eles:
Alfredo Chaves, Anchieta, Boa Esperança, Brejetuba, Castelo, Divino
de São Lourenço, Domingos Martins, Iconha, Jaguaré, Laranja
da Terra, Marilândia,
Muniz Freire, Ponto
Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, San-

ta Leopoldina, Santa
Teresa, Venda Nova do
Imigrante, Vila Valério,
além de Ibitirama, que
registra acima dos 90%
(92,2%) da cobertura
vacinal – meta estipulada pelo Ministério da
Saúde.
“O Ministério da
Saúde encaminhou um
milhão de doses de
Influenza a mais para o
Estado e a nossa meta é
poder aplicar todas elas.
Por isso, é muito importante que a população
vacinável, aquela acima
dos seis meses de idade
e os grupos prioritários,
procure o serviço de
saúde da cidade onde
cada um reside e busque
informação de quando
poderá ser vacinado. A
vacina da gripe é uma
medida que ajuda a reduzir a circulação dos
vírus respiratórios e é
muito importante neste
momento de pandemia
da Covid-19”, informou o subsecretário de
Estado de Vigilância
em Saúde, Luiz Carlos
Reblin.
Em relação aos públicos-prioritários, a
cobertura vacinal é de
69,4% para crianças;
67,8% para gestantes;
70,2% para puérperas;
61,7% trabalhadores da
saúde; 99,3% indígenas;
59,7% idosos; e 47,2%
para professores.
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Cigarro e álcool multiplicam em 20 vezes
o risco de câncer de cabeça e pescoço
Tumores desta natureza matam mais de 10 mil brasileiros por ano

Foto: divulgação

Vera Caser Comunicação

Fumar e consumir
bebidas alcoólicas multiplicam em até 20 vezes o risco de uma pessoa saudável desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. A informação é da
Sociedade Brasileira
de Cirurgia de Cabeça
e Pescoço.
A médica radioterapeuta Lorraine Juri,
do Instituto de Radioterapia Vitória, explica
que estudos revelam
que a exposição ao tabaco e ao álcool são os
principais fatores associados ao surgimento
do carcinoma espinocelular do trato aerodigestivo superior (composto pelas estruturas
por onde as pessoas
respiram e comem).
“Este tipo de câncer
afeta principalmente
pacientes que fumam
ou consomem bebidas
alcoólicas, que possu-

em uma má higienização bucal e também
pode estar associado à
infecção por vir us
Epstein-Barr (HBV)
ou Papilomavírus Humano (HPV)”, afirma.
O câncer de cabeça
e pescoço engloba os
tumores que atingem a
cavidade do nariz, seios da face, boca, lábios, laringe (cordas vocais), faringe, tireóide,
glândulas salivares e
pele da face/couro cabeludo/pescoço.
Diagnóstico precoce
A especialista explica que a maior dificuldade é fazer o diagnóstico precoce da doença. Em média, 76%
dos casos só são diagnosticados em estágio
avançado. “Infelizmente, muitos dos sinais iniciais são facilmente confundidos
com outras patologias
benignas, ou ainda

não são valorizadas
pela população em geral. Como ainda não
existem exames de rastreamento e grandes
campanhas de divulgação em massa para o
diagnóstico precoce
do câncer de cabeça e
pescoço, cerca de 70%
dos pacientes que procuram cuidados médicos já chegam com tumores em fase avançada”.
Reconhecer o tumor precocemente é o
principal fator de cura.
“Os sinais mais comuns de alerta são
manchas avermelhadas ou brancas na boca, aftas persistentes,
lesões nos lábios que
não cicatrizam, dores
constantes nos ouvidos, sangramentos ou
obstruções nasais, sensação de espinha na
garganta, rouquidão
que não melhora, nódulos no pescoço, dificuldade para engolir e

Conservar boa higiene bucal é um fator
que contribui para a prevenção da doença

mudança na voz”.
Os principais tipos
de tratamento para
tratar os tumores de
cabeça e pescoço são
cirurgia, radioterapia
e quimioterapia. Entre
os homens, o principal
tipo de câncer desta
natureza é o de boca e,
nas mulheres, o de tireoide. Este tipo de neoplasia mata 10 mil pessoas por ano, de acordo com o Inca. Mais
de 43 mil brasileiros

são acometidos pela
doença por ano. As
lesões iniciais têm um
prognóstico melhor. Já
nos estágios avançados, a sobrevida pode
cair para menos de
50% em 5 anos.
Como evitar
Para prevenir a doença, deve-se evitar o
consumo de bebidas
alcoólicas e não fumar.
De acordo com a médi-

ca, é aconselhável estar atento a alguns sinais do corpo, como dor
de garganta persistente, dificuldades para
engolir e rouquidão.
“Manter uma alimentação rica em frutas e
verduras, conservar
boa higiene bucal e
usar preservativo na
prática do sexo oral,
também são fatores
que contribuem para a
prevenção da doença”.

Legislação contra violência doméstica
fica mais dura para agressores
Agência Brasil

O Diário Oficial da
União trouxe ontem
( 2 9 )
a
L e i
14.188/2021, que prevê que agressores sejam afastados imediatamente do lar ou do
local de convivência
com a mulher em casos
de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da vítima ou de seus dependentes, ou se verificado
o risco da existência de
violência psicológica.
O texto que entrou
em vigor modifica trechos do Código Penal,
na Lei de Crimes Hedi-

ondos e na Lei Maria
da Penha. A norma
prevê pena de reclusão
de um a quatro anos
para o crime de lesão
corporal cometido contra a mulher "por razões da condição do
sexo feminino" e a determinação do afastamento do lar do agressor quando há risco,
atual ou iminente, à
vida ou à integridade
física ou psicológica da
mulher. “O Brasil quando aprova a criminalização da violência psicológica se coloca à
frente de várias nações
desenvolvidas. Com
ações como essas, va-

mos debelar esse mal
endêmico no nosso
país”, avalia da presidente da Associação
de Magistrados do Brasil, Renata Gil. A entidade foi autora da sugestão ao Congresso
que deu origem a Lei.
A proposta foi entregue em março deste
ano aos parlamentares.
X vermelho
A lei estabelece ainda o programa de cooperação Sinal Vermelho, com a adoção do
X vermelho na palma
das mãos, como um

sinal silencioso de alerta de agressão contra a
mulher. A ideia é que,
ao perceber esse sinal
na mão de uma mulher, qualquer pessoa
possa procurar a polícia para identificar o
agressor. A nova legislação prevê ainda a
integração entre os Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria
Pública, os órgãos de
Segurança Pública e
entidades e empresas
privadas para a promoção e a realização das
atividades previstas,
que deverão empreender campanhas infor-

pandemia da covid-19,
os índices de feminicídio cresceram 22,2%
em comparação com
os meses de março e
abril de 2019. Os dados
foram publicados em
Dados
maio de 2021 pelo Fórum Brasileiro de SeguDesde o início da rança Pública.

mativas "a fim de viabilizar a assistência às
vítimas", além de possibilitar a capacitação
permanente dos profissionais envolvidos.

Foto: divulgação

A lei estabelece o programa de cooperação Sinal Vermelho,
com a adoção do X vermelho na palma das mãos, como um
sinal silencioso de alerta de agressão contra a mulher
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Cooabriel realiza treinamento para
gerentes em São Gabriel da Palha
Cooabriel

A Cooabriel reuniu
diretores e gestores na
última sexta-feira (23)
para um treinamento
voltado ao desenvolvimento com base em
gestão comportamental, em parceria com o
Sistema OCB/ES.
O evento foi realizado em São Gabriel da
Palha, município classificado como risco baixo no mapeamento de
risco da pandemia da
Covid-19, onde foi possível reunir o grupo obedecendo aos protocolos de prevenção.
O treinamento reforçou aspectos importantes da inteligência

emocional, autoavaliação, compreensão das
diferenças comportamentais e construção
do Plano de Desenvolvimento Humano
(PDI).
A consultora Roberta Kato, diretora
executiva da Kato Consultoria & Treinamento, conduziu a capacitação tendo como base
o perfil comportamental traçado anteriormente pelos participantes na primeira etapa
do curso. A partir disto,
foram explicados e debatidos os principais
pontos observados. O
treinamento será extensivo a mais duas turmas de colaboradores.

De acordo com o
superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, o que se
busca é levar os participantes a reforçarem e
compreenderem suas
principais competências e características,
além de entenderem os
perfis comportamentais dos demais membros
da equipe.
Ele destaca que o
autoconhecimento, a
compreensão das próprias forças e fraquezas
inerentes ao perfil de
cada um, auxilia a
olhar para si e buscar o
que pode ser melhorado a fim de ajudar a
atingir os objetivos pessoais e agir coletiva-

mente para que a cooperativa cumpra com
seu papel de ser mais
eficiente e mais eficaz
em todos os seus processos.
“Além disso, traz o
conhecimento das razões de alguns comportamentos que vemos nos outros e por
vezes não entendemos.
Esse saber motiva a
empatia e a criação de
equipes de alta performance. Por fim, entendemos que essa iniciativa fortalece as relações inter pessoais,
mantém a harmonia
no ambiente de trabalho e melhora a produtividade”, concluiu
Pandolfi.
Foto: divulgação

O treinamento foi voltado ao desenvolvimento com base em
gestão comportamental, em parceria com o Sistema OCB/ES

MPES promove VIII
Encontro Estadual sobre
a Lei Maria da Penha

Universidade Federal da
Bahia (UFBA) Teresa SacO Ministério Público chet, ministrará a palestra
do Estado do Espírito San- “Violência Política de
to (MPES), por meio do Gênero”. A mediação
Centro de Estudos e Aper- será feita pelo dirigente do
feiçoamento Funcional Cael, promotor de Justiça
(Ceaf), do Núcleo de Cláudio José Ribeiro LeEnfrentamento às Violên- mos.
Na parte da tarde, será
cias de Gênero em Defesa
dos Direitos das Mulheres abordado o tema “Violên(Nevid) e do Centro de cia Psicológica Contra as
Apoio Operacional Elei- Mulheres”, com abertura
toral (Cael), realizará, no da procuradora-geral de
dia 06 de agosto, o VIII Justiça e com mediação
Encontro Estadual sobre da coordenadora do Nea Lei Maria da Penha. O vid, promotora de Justiça
evento virtual, das 9h às Cristiane Esteves Soares.
11h e das 13h às 15h, tem A psicóloga clínica e sexócomo objetivo estudar e loga Kátia Rosa conduzidiscutir os desafios en- rá a palestra “Aspectos
frentados para proteção Psicológicos da Violência
integral das mulheres no Psicológica”. A última
âmbito da violência do- palestra do dia será feita
méstica e da violência pela juíza do Tribunal de
política de gênero a fim de Justiça de Santa Catarina
aprimorar a atuação do Ana Luisa Schimidt Ramos, autora do livro “VioPoder Público.
Durante a manhã, o lência Psicológica contra
evento abordará o tema a Mulher: o dano psíquico
“Violência Política de como crime de lesão corGênero Contra as Mulhe- poral”, que ministrará o
res” e terá a abertura reali- tema “Questões Criminazada pela procuradora- is da Violência Psicológigeral de Justiça do MPES, ca”.
O evento é voltado a
Luciana Andrade. A primeira palestra, com o te- membros e servidores do
ma “Violência Política de MPES, técnicos e gestores
Raça”, será ministrada que atuam na rede de enpela vice-governadora do frentamento às violências
Estado do Espírito Santo, contra as mulheres, profisJacqueline Moraes da sionais e estudantes de
Silva. Em seguida, a pro- áreas afins. O link para
fessora do Programa de acessar o curso no dia do
Pós-graduação do Núcleo evento se encontra na págide Estudos Interdiscipli- na do Ministério Público
nares sobre a Mulher da do Espírito Santo.
MPES

Esportes
Rebeca Andrade entra pra história da ginástica brasileira após
conquistar a prata: 'Essa medalha não é só minha, é de todo mundo’
Lance

Após conquistar a
medalha de prata no
individual geral da ginástica artística, Rebeca Andrade agradeceu
a todas as pessoas que
a ajudaram a dar a volta por cima e chegar ao
ápice nos jogos Olímpicos de Tóquio. A atleta passou por muitas
dificuldade com três
lesões sérias no joelho,
mas superou as adversidades e se tornou a

primeira brasileira a
faturar um pódio no
esporte em Olimpíadas.
"Essa medalha não
é só minha, é de todo
mundo. Todos sabem
da minha trajetória, o
que eu passei. Se eu
não tivesse cada pessoa dessa na minha
vida, isso aqui não teria acontecido. Tenho
certeza disso. Sou muito grata a todo mundo
mesmo. Acho que mesmo se eu não tivesse

ganhado a medalha,
eu teria feito história,
justamente pelo meu
processo para chegar
até aqui".
A p r ova c o n t o u
com a ausência da norte-americana Simone
Biles, que desistiu da
final ao alegar a necessidade de cuidar de sua
saúde mental. Com
isso, abriu a possibilidade de Rebeca se aproximar de uma medalha. A consagrada ginasta assistiu à final da

arquibancada e vibrou
com a apresentação da
brasileira. E Rebeca
ainda tem chance de
marcar ainda mais seu
nome na história da
ginástica brasileira, já
que está na final do salto e do solo. No individual geral, além da prata da brasileira, a americana Sunisa Lee ficou com o ouro, após
fazer 57,433, enquanto
o bronze foi da russa
Angelina Melinkova:
57, 199.

Foto Martin Bureau/AFP
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Iema alerta para normas de utilização
do Parque Estadual de Itaúnas
Iema

O Parque Estadual de
Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, encanta turistas e visitantes com a beleza, as dunas e toda a riqueza natural e histórica. Porém, o Instituto Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) alerta
que, apesar de um espaço
aberto e de praia, o parque
tem normas de utilização,
que são importantes para a
preservação do local e devem ser seguidas por quem
o visita.

Como em todos os parques, não é permitido o
trânsito de veículos motorizados na área do PEI, somente de veículos autorizados. A atividade causa impactos à vegetação, às trilhas, aos sítios arqueológicos existentes nas dunas e
aos locais de desova das
tartarugas marinhas. O
trânsito de veículos em
áreas de uso turístico também coloca em risco os
visitantes, em especial as
crianças.
“Os proprietários e
condutores de veículos não

autorizados encontrados
na área do Parque estão
sujeitos à apreensão do
veículo, multas e outras
penalidades, como a necessidade de recuperar a vegetação nas áreas afetadas
pelos veículos”, explica o
servidor do Parque, Gustavo Rosa.
Também não são permitidos o descarte de lixo
em local irregular, levar
animais domésticos, alimentar animais silvestres,
coletar elementos vegetais,
animais, fósseis, minerais
ou arqueológicos, e fazer o

uso de fogo, incluindo churrasqueiras, já que isso traz
risco de incêndios florestais. Apesar disso, ainda há
quem desrespeite as normas. No último domingo
(25), as equipes do Iema e
da Polícia Ambiental realizaram a apreensão de uma
moto de trilha que transitava pelas dunas e pela praia
do Parque. O responsável
pelo veículo também realizava um churrasco na área
de restinga, próximo à praia. “Também tem chegado
ao Iema denúncias de trânsito ilegal de motos de tri-

lha na área sul do PEI e no
Riacho Doce, atividade
que vem sendo monitorada
de perto, pois causa a abertura de novas picadas na
vegetação e a formação de
grandes sulcos de erosão
no solo”, salienta Gustavo
Rosa.
Os visitantes podem
usufruir de toda a beleza do
PEI para respirar ar puro,
conhecer e proteger as belezas naturais e históricas, ter
contato com a natureza e
fotografar. Caminhadas e
passeios de bicicleta também são permitidos e in-

centivados em diversas
áreas do Parque, como forma de lazer e esporte.
Em caso de dúvidas
quanto às normas de utilização do Parque Estadual
de Itaúnas, o visitante pode
se informar na administração e ainda nos canais de
comunicação da Unidade
de Conservação. Há também a Lei nº 10.094, de 15
de outubro de 2013, que
estabelece as normas de
utilização pública de todos
os parques estaduais e está
na página do PEI: https:/
/iema.es.gov.br/PEI
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Faço saber que pretendem casar-se:
ROBSON NEVES SOUTO e ALINE VASSOLER
Ele, natural de São Paulo-SP, nascido em 14 de janeiro de 1981, estado civil solteiro, profissão engenheiro
eletricista, residente no Sitio Vista Linda, Córrego Lambari em Vila Valerio-ES e possui domicilio profissional
na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, 930, Apartamento 101, Araça em Linhares-ES, filho de

SILVENIA

NEVES SOUTO.
Nome a adotar após o casamento: ROBSON NEVES SOUTO.
Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 25 de outubro de 1993, estado civil solteira, profissão
agricultora, residente no Sitio Vista Linda, Córrego Lambari em Vila Valério-ES , filha de SERGIO VASSOLER
e ZENILDA MARIA CAMPANHARO VASSOLER.
Nome a adotar após o casamento: ALINE VASSOLER SOUTO.
E, juntamente declaram que vão adotar o regime de Separação legal de bens (com base no Art. 1.641, I, e
1.523, III do Código Civil).
E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o presente edital para ser fixado na forma da lei e lugar de
costume.
Vila Valério -ES, 28/07/2021
Monique Sperandio da Silva - Escrevente Autorizada
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