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Incêndio de grandes proporções 
destrói prédio em São Gabriel

Governo do Estado inicia 
vacinação dos adolescentes 
de 12 anos ou mais
Em São Gabriel da Palha, a vacinação dessa faixa etária vai 
começar hoje no Posto de Saúde do Bairro Progresso
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Câncer de pulmão já 
matou 270 pessoas este 
ano no Espírito Santo
A principal forma de prevenir a doença 
é parar de fumar porque o cigarro está 
relacionado a cerca de 80% dos casos

Webinar debate 
regionalização e 
sustentabilidade dos 
serviços de resíduos 
sólidos no ES
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Mais de R$ 1,6 milhões de 
reais ainda estão disponíveis
a cooperados da Cooabriel 
para créditos em lojas
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Reflexao~

"Assim diz o SENHOR: Ponde-vos à margem 
no caminho e vede, perguntai pelas veredas 
antigas, qual é o bom caminho; andai por ele e 
achareis descanso para a vossa alma; mas eles 
dizem: Não andaremos."

Refletindo: A tentação é uma escolha entre o 
velho caminho (a vontade de Deus para nós) e 
um novo caminho fornecido por Satanás. 
Tantas vezes o caminho de Satanás é apresen-
tado para nós como um atalho à felicidade, 
prosperidade e realizações. No entanto, este 
caminho nos leva para longe de Deus e as 
bênçãos que ele anseia nos dar. Não sejamos 
como o povo de Deus nos dias de Jeremias, que 
recusou o caminho de Deus e disse, "Não 
vamos andar nesse caminho". O resultado da 
escolha deles foi a sua própria destruição.

Oração: Ó querido Pai, Todo Poderoso Deus, 
perdoe-me por desviar do seu caminho e 
buscar um caminho que parece ser mais fácil e 
que vai me levar à felicidade mais rapidamente. 
Através do seu Espírito Santo, ajude-me a ver 
além das fachadas das tentações de Satanás, 
para enxergar seus resultados amargos. Sei que 
o Seu caminho é o caminho de alegria, paz e 
descanso. Por favor, dê-me a coragem de andar 
nele confiantemente. No nome de Jesus eu oro. 
Amém. 
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NUNCA MAIS
Eu guardei tão bem guardado.

Estava protegido, por de trás de sete chaves.
Na torre mais alta.

Do monte mais alto.
Naquele lugar além da ponte, que horas depois de atravessar, de longe, bem longe ainda, podia- se começar a 

avistar o castelo.
O então, suntuoso castelo!

Erguido com apenas um propósito, o de guardar aquele que carrega nossa alma, nosso corpo, nossos ossos.
Que carrega nossa pura essência, o majestoso coração.

Sempre esteve lá, esperançoso a aguardar, quem o iria resgatar.
E seguiu esperando.

Passaram-se alguns minutos,
Dias,

Semanas,
Meses,
Anos!

E nada!
Ele não compreendeu essa enorme demora.

E perguntou a si mesmo:
“Alguém chegou, e eu não o vi?”

“Eu não te reconheci então?”
Ele mesmo respondeu então:

“Não sei!”
Continuou a dizer, “tudo prescreve, e têm seu prazo!”

E certamente o acaso, não o estava ajudando.
E agora? O que fazer?

Bom, continuar a guardar.
Mesmo que nunca apareça algo, ou alguém para retirar esse grande valor que você tanto protegeu e guardou.

Não o entregue a um qualquer, jamais!
Não atire pérolas aos porcos.

Seria sem dúvidas, desperdiçar!
Não saberiam apreciar.

Contudo, guardar, passaria da validade.
Então farei assim, vou entregar para mim mesma.

Para ir consumindo devagarzinho, a espera de uma ilusão, que consiste em viver o que sei que jamais viverei.
Versos tristes de amor.

Amar não será mais uma opção.

Autora:  Ackilla Nayhara Vechi (Gabrielense)
E-mail: ackilla2828@gmail.com

POEMA

Enem: participantes com direito à isenção que não 
compareceram às provas podem se inscrever até domingo

Os inscritos no Exa-
me Nacional do Ensi-
no  Médio  (Enem) 
2020, que tiveram dire-
ito à isenção e não com-

pareceram às provas, 
ganharam uma nova 
oportunidade para par-
ticipar da edição 2021 
do Exame. Esses parti-
cipantes podem se ins-
crever até o próximo 

domingo (26), na Pági-
na do Participante, e 
terão assegurada a isen-
ção da taxa de inscri-
ção. 

Para esse público, 
as provas do Enem 

2021 serão aplicadas 
nos dias 09 e 16 de jane-
iro de 2022.

Acesse a Página do 
P a r t i c i p a n t e : 
https://enem.inep.gov
.br/participante/#!/

Sedu
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Webinar debate regionalização e sustentabilidade 
dos serviços de resíduos sólidos no Espírito Santo

Foi realizado na ma-
nhã de quinta-feira (23), 
o webinar “Desafios para 
regionalização e susten-
tabilidade dos serviços de 
resíduos sólidos no esta-
do do Espírito Santo”. 
Esse foi o 10ª encontro 
promovido pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento 
Regional (MDR), organi-
zado pelo Governo do 
Estado e pela Associação 
dos Municípios do Espí-
rito Santo (Amunes). O 
evento ocorreu de forma 
híbrida, presencialmente 
no Palácio Anchieta, em 
Vitória, e transmitido 
pelas redes sociais.

O objetivo do encon-
tro foi discutir soluções 
com gestores do estado e 
dos municípios capixa-
bas sobre o manejo dos 
resíduos e capacitar os 
servidores acerca do Mar-
co Legal do Saneamento, 
sancionado em julho de 
2020 e que definiu novas 
regras para universaliza-
ção dos serviços de água, 
esgotamento sanitário, 
drenagem urbana e resí-
duos sólidos urbanos.

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
fez a abertura do evento e 
destacou a importância 
do tema. “Nos quatro 
anos de governo, vamos 
investir R$ 1,5 bilhão so-
mente em saneamento 
básico. Os municípios 
terão que fazer um cami-
nho para chegar a univer-

salização do saneamento 
e quando assumimos 
compromissos de longo 
prazo, necessitamos ter 
um diagnóstico do que 
faremos ano a ano. Te-
mos que intensificar o 
aproveitamento dos resí-
duos. Temos diversas 
entidades que trabalham 
com reciclagem e os mu-
nicípios precisam incenti-
var, pois gera renda e di-
minui o volume de resí-
duos sólidos”, afirmou.

Para o secretário de 
Estado de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos, 
Fabricio Machado, essa 
rodada de seminários, 
promovidos pelo MDR, 
vai ajudar significativa-
mente os gestores locais a 
cumprirem metas estipu-
ladas pelo novo Marco 
Legal do Saneamento.

“O saneamento é um 
serviço público essencial 
para a sociedade, para a 
saúde e para o meio ambi-
ente e sobre ele há desafi-
os gigantescos. Os muni-
cípios precisam estabele-
cer modelos tarifários da 
cobrança de taxa ou tari-
fa pelo manejo de resídu-
os sólidos urbanos, que 
equacionem a gestão eco-
nômica municipal. Este 
encontro é este incentivo 
que faltava para os muni-
cípios se engajarem na 
regulamentação desta 
cobrança a nível local”, 
explicou o secretário.

O secretário de Esta-
do de Saneamento, Habi-
tação e Desenvolvimento 

Urbano, Marcus Vicente, 
lembrou que a regionali-
zação é premissa essenci-
al do novo Marco Legal 
do Saneamento. “O obje-
tivo desse encontro é auxi-
liar os gestores estaduais 
e municipais, garantindo 
a sustentabilidade econô-
mico-financeira dos ser-
viços de manejo de resí-
duos sólidos urbanos. O 
Espírito Santo já é refe-
rência em gestão de resí-
duos sólidos no País. Esta-
mos quase na meta de 
100% do lixo produzido 
no estado com destino a 
aterros sanitários licenci-
ados, com sustentabilida-
de econômica, social e 
ambiental”, destacou.

Segundo Marcus Vi-
cente, o programa ES 
Sem Lixão, realizado 
pelo Governo do Estado, 
trabalha para a erradica-
ção dos lixões do territó-
rio capixaba, por meio de 
sistemas regionais de des-
tinação final adequada de 
resíduos sólidos urbanos 
(RSU), considerando 
também, neste contexto, 
a continuidade do funcio-
namento dos atuais siste-
mas que estão atendendo 
alguns municípios de 
forma sustentada e que 
foram implantados pela 
iniciativa privada, pro-
movendo uma melhor 
qualidade de vida para o 
capixaba.

Marco Legal do Sane-
amento

Definiu novas diretri-
zes para universalização 

dos serviços de água, es-
gotamento sanitário, dre-
nagem urbana e resíduos 
sólidos urbanos. Além 
disso, conforme as altera-
ções no setor de resíduos 
sólidos urbanos, todos os 
municípios deveriam 
apresentar, até 15 de ju-
lho deste ano, a proposi-
ção de instrumentos de 
cobrança que garantam a 
sustentabilidade econô-
mico-financeira dos ser-
viços.

Já a prestação de ser-
viços regionalizada deve 
ser adotada pelos municí-
pios até 31 de março de 
2022, como condição 
para que Estados, Muni-
cípios, o Distrito Federal 
e prestadores de serviços 
possam acessar recursos 
do Orçamento Geral da 
União, bem como finan-
ciamentos com recursos 
federais ou geridos por 
órgãos federais para 
ações de saneamento.

Cenário capixaba nas 
Políticas de Resíduos 
Sólidos

Atualmente, mais de 
94% dos municípios capi-
xabas fazem a destinação 
correta dos resíduos sóli-
dos, por meio de sistemas 
regionais de destinação 
final adequada de resídu-
o s  s ó l i d o s  u r b a n o s 
(RSU), em 05 aterros sani-
tários licenciados no Esta-
do.

O Espírito Santo tem 
através da Secretaria de 
Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb), com o total 
apoio e parceria da Secre-
taria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Sea-
ma), o Programa Espírito 
Santo Sem Lixão, cuja a 
meta é de que todos os 
municípios façam a desti-
nação final dos RSU gera-
dos em seus territórios 
para aterros sanitários 
ambientalmente adequa-

dos.
Com estas conquistas, 

o Espírito Santo garantiu 
o 1º lugar em Destinação 
de Lixo, em 2020, no Ran-
king de Competitividade 
dos Estados. No Estado, 
76 dos 78 municípios capi-
xabas possuem o Plano 
de Gestão Integrada de 
R e s í d u o s  S ó l i d o s 
(PGIRS), que é um ins-
trumento que define as 
diretrizes quanto à gestão 
municipal dos resíduos 
sólidos.

Hoje são 72 associa-
ções de catadores de mate-
rial reciclado regulamen-
tados no Espírito Santo, 
localizadas em 69 muni-
cípios, numa política de 
fortalecimento das asso-
ciações de catadores de 
materiais recicláveis. 
Além disso, possui três 
consórcios públicos regi-
onais de resíduos: Con-
doeste, Conorte e Con-
sul.

Espírito Santo é o Estado com maior adesão ao
Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

O Espírito Santo é o 
Estado com maior grau 
de adesão ao Programa 
Nacional de Prevenção à 
Corrupção (PNPC). Vol-
tado a todos os gestores 
de organizações públicas 
(das três esferas de gover-
no e dos três poderes), o 
PNPC tem como públi-
co-alvo gestores, contro-
ladores e demais colabo-
radores das mais de 18 
mil organizações públi-
cas cadastradas em todo 
o Brasil. O objetivo é re-

duzir os níveis de fraude e 
corrupção no Brasil a 
patamares similares aos 
de países desenvolvidos.

No Estado, mais de 
95% das organizações 
públicas das três esferas 
de governo e dos três po-
deres aderiram ao pro-
grama, e 92% concluíram 
a resposta ao questioná-
rio disponibilizado em 
plataforma on-line para 
diagnosticar a suscetibili-
dade da instituição à cor-
rupção e melhorar seus 
sistemas de prevenção. O 
sucesso é resultado da 

união de esforços entre as 
instituições – que contou 
com a participação da 
Secretaria de Controle e 
Transparência (Secont) – 
visando à adesão ao Pro-
grama. 

Ao responder o ques-
tionário, o gestor tem a 
oportunidade de avaliar 
sua instituição, desco-
brindo previamente os 
pontos mais vulneráveis 
e suscetíveis a falhas. A 
partir desse diagnóstico, 
será disponibilizado um 
plano de ação específico 
que apresentará suges-

tões e propostas voltadas 
para a prevenção da cor-
rupção, adequadas às 
necessidades de cada 
entidade.

O Programa oferece 
ainda orientações, treina-
mentos, modelos e dis-
põe de parcerias com ór-
gãos e entidades públicas 
e privadas para implanta-
ção dos mecanismos de 
controle da corrupção.

A Secont também fez 
parte da elaboração do 
PNPC, por meio de parti-
cipação em grupo de tra-
balho da Estratégia Naci-

onal de Combate à Cor-
rupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Enccla), prin-
cipal rede de articulação 
institucional brasileira 
para o arranjo, discus-
sões, formulação e con-
cretização de políticas 
públicas e soluções de 
enfrentamento à corrup-
ção e à lavagem de dinhe-
iro.

A proposta concebida 
pela Enccla tem coorde-
nação e execução pelas 
Redes de Controle nos 
Estados, patrocinada 
pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU) e pela 
Controladoria-Geral da 
União (CGU). Conta 
com o apoio da Associa-
ção dos Membros dos 
Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon), Conse-
lho Nacional dos Presi-
dentes dos Tribunais de 
Contas (CNPTC), Asso-
ciação Brasileira dos Tri-
bunais de Contas dos 
Municípios (Abracom), 
Conselho Nacional de 
Controle Interno (Cona-
ci) e Confederação Naci-
onal dos Municípios 
(CNM).

Secont

Foto: Helio Filho

Secom/Governo-ES

O objetivo do encontro foi discutir soluções com gestores do 
estado e dos municípios capixabas sobre o manejo dos resíduos
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Mais de R$ 1,6 milhões de reais ainda estão disponíveis
a cooperados da Cooabriel para créditos em lojas

Os cooperados que 
ainda não utilizaram 
seu crédito para com-
pra de produtos nas 
lojas da cooperativa 
devem ficar atentos, 
pois o prazo termina 
no dia 31 de dezembro 
deste ano para sua uti-
lização.

Na Assembleia Ge-
ral Ordinária (AGO) 
d e s t e  a n o ,  q u a s e 
R$7milhões de reais 
foram distribuídos aos 
cooperados referente 
às sobras da cooperati-
va no exercício de 
2020. Desse total, qua-
se R$4 milhões foram 
destinados para os coo-
perados adquirirem 

produtos que são ven-
didos nas lojas da Coo-
perativa. A diferença 
foi repassada ao capi-
tal social.

Até o dia 20 de se-
tembro, pouco mais de 
50% dos cooperados 
beneficiados utiliza-
ram o seu crédito total 
ou parcial. O crédito 
foi liberado no início 
de maio e muitos coo-
perados ainda não uti-
lizaram esse recurso 
para a compra de pro-
dutos nas lojas.

Têm direito os coo-
perados que movimen-
taram com a Cooabriel 
no ano de 2020 nas ope-
rações com café ou lo-
jas.

O cooperado Niel-

ton Farias Vieira, pro-
curou a Loja da Cooa-
briel em Montanha no 
início da liberação do 
crédito e se surpreen-
deu. “Isso me trouxe 
uma satisfação muito 
grande. Saber que eu 
podia usar esse saldo e 
investir em qualquer 
tipo de produto. Eu 
preferi pegar uma bom-
ba estacionária que foi 
praticamente a minha 
necessidade”, decla-
rou.

De acordo com o 
Presidente da Cooabri-
el, Luiz Carlos Bastia-
nello mais de 95% dos 
cooperados movimen-
taram com a cooperati-
va em 2020 e geraram o 
crédito. Ele reforça que 

basta o cooperado ir 
em qualquer uma das 
lojas da Cooabriel, con-
sultar seu recurso e ad-
quirir novos produtos 
de acordo com o valor 

liberado.
“São mais de R$1,6 

milhões de recursos 
que ainda não foram 
utilizados.  O prazo vai 
até 31 de dezembro e 

após esta data os valo-
res não utilizados se-
rão incorporados à con-
ta capital de acordo 
com o crédito de cada 
cooperado”, concluiu.

Setur inicia capacitação de agentes de viagem de quatro Estados

A Secretaria de Tu-
rismo (Setur), em par-
ceria com o Instituto 
Visite o Espírito Santo, 
a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Ho-
téis (ABIH-ES) e o Sin-
dicato de Hotéis e Mei-
os de Hospedagem do 
Espírito Santo (Sind-
hotéis), iniciou na 
quarta-feira (22), capa-
citação de agentes de 
viagem. A previsão é 
de, até dezembro de 
2021, capacitar cerca 
de cem profissionais, 
vindos de quatro Esta-
dos: São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Paraná 
e Distrito Federal.

O objetivo é prepa-
rar os profissionais que 
vendem o destino Espí-
rito Santo em agências 
de viagem de outros 
estados, fomentando o 
fluxo turístico. O rotei-

ro contempla municí-
pios das regiões turísti-
cas Metropolitana, 
Montanhas Capixa-
bas, Imigrantes e Cos-
ta e Imigração, passan-
do pelos principais 

atrativos turísticos co-
mo o Grande Buda, 
praias, Pedra Azul, 
Santuário de São José 
de Anchieta e Conven-
to, além do sítio histó-
rico da capital Vitória.

“O Famtour é uma 
ação reconhecida pelo 
trade turístico como 
uma das mais impor-
tantes na busca por 
posicionar o Estado 
entre os destinos mais 

procurados. Estamos 
empenhados em exe-
cutar ações que trazem 
efetivamente resulta-
dos ao segmento do 
turismo no Espírito 
Santo”, destacou a se-
cretária de Estado de 
Turismo, Lenise Lou-
reiro.

As capacitações 
serão realizadas em 
grupos de 12 agentes 
de viagem, que perma-
necerão no Espírito 
Santo por cinco dias, 
visitando atrativos tu-
rísticos, realizando 
visitas técnicas a meios 
de hospedagens e co-
nhecendo toda a estru-
tura turística disponí-
vel.

Setur

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

O objetivo é preparar os profissionais que vendem o destino Espírito Santo 
em agências de viagem de outros estados, fomentando o fluxo turístico

Cooabriel

O crédito para compras de produtos nas Lojas 
da Cooabriel é válido somente até dezembro
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Governo do Estado inicia vacinação
dos adolescentes de 12 anos ou mais
Em São Gabriel da Palha, a vacinação dessa faixa etária vai começar hoje no Posto de Saúde do Bairro Progresso

Avançar com a imu-
nização contra Covid-
19 em toda população 
é uma das estratégias 
do Governo do Espíri-
to Santo para combater 
o vírus em solo capixa-
ba. Diante disso, foi 
iniciada a vacinação de 
um novo grupo priori-
tário: adolescentes de 
12 anos ou mais sem 
comorbidade. O ato 
simbólico foi realizado 
na manhã de quinta-
feira (23), no Centro 
Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio 
em Tempo Integral 
(CEEFMTI), em Vila 
Velha, com a participa-
ção do governador do 
Estado, Renato Casa-
g r a n d e ,  d a  v i c e -
governadora Jacqueli-
ne Moraes e do secretá-
rio de Estado da Saú-
de, Nésio Fernandes. 
Foram vacinados na 
ação cinco jovens que 
estudam na unidade, 
com autorização pré-
via dos responsáveis 

para receber a dose.
“Estamos traba-

lhando em conjunto 
com as prefeituras e 
avançamos bem com a 
vacinação. Com as do-
ses que adquirimos jun-
to ao Instituto Butan-
tan, vamos poder usar 
as vacinas que chegam 
do Ministério da Saú-
de para avançar ainda 
mais na imunização 
dos adolescentes e na 
dose de reforço dos ido-
sos. Já temos todas as 
doses necessárias para 

imunizar os adolescen-
tes e os adultos. Por 
isso, fazemos um apelo 
para que todos os jo-
vens: vacinem-se”, dis-
se Casagrande.

A partir de agora, o 
Estado que, na semana 
passada, iniciou a vaci-
nação de adolescentes 
de 12 a 17 anos com 
deficiências perma-
nentes, que possuem 
comorbidades, que 
sejam gestantes, puér-
peras e lactantes, ou 
ainda aqueles privados 

de liberdade, imuniza-
rá toda essa população 
sem critérios.

"A vacinação na 
escola visa alcançar 
um grande número de 
pessoas imunizadas 
em um curto espaço de 
tempo, permitindo que 
seja mobilizado tam-
bém os pais e evidenci-
ando a segurança da 
utilização da vacina. 
Esse é um momento 
muito bonito, que pode 
permitir, no início do 
mês de outubro, que 

toda a população adul-
ta e adolescentes esteja 
vacinada com a prime-
ira dose. Essa é a nossa 
meta com os municípi-
os capixabas”, expli-
cou o secretário Nésio 
Fernandes.

De acordo com a 
Resolução da Comis-
são Intergestores Bi-
p a r t i t e  ( C I B ) 
n°172/2021, a vacina-
ção dos adolescentes 
deve ser realizada com 
o imunizante da Pfi-
zer/BioNTech. A po-

pulação de adolescen-
tes de 12 a 17 anos com 
e sem comorbidades 
no Espírito Santo é de 
338.971 pessoas.

Em São Gabriel da 
Palha, a vacinação des-
sa faixa etária vai come-
çar nesta quinta-feira 
(24), no Posto de Saú-
de do Bairro Progres-
so, no horário de 13h 
às 16h. Serão disponi-
bilizadas 600 senhas. É 
necessário levar CPF, 
cartão do SUS e cartão 
de vacina.

Vice-governadora apresenta programa Agenda
Mulher à Procuradoria da Mulher em Brasília

A vice-governadora 
do Estado, Jacqueline 
Moraes, realizou visita 
à Procuradoria da Mu-
lher da Câmara dos 
Deputados, em Brasí-
lia que, com a Coorde-
nadoria dos Direitos 
da Mulher, atua em 
defesa da população 
feminina brasileira.

Jacqueline Moraes 
apresentou o progra-
ma criado no Governo 
do Espirito Santo, o 
Agenda Mulher, que 
visa a empoderar e dar 
visibilidade às mulhe-
res, por meio do em-
preendedorismo, ofe-

recendo cursos que in-
cluem qualificações 
diversificadas e até mes-
mo ferramentas emo-
cionais, envolvendo 
diversas áreas do Go-
verno do Estado e ins-
tituições parceiras.

A vice-governadora 
falou sobre os desafios 
para superar a baixa 
representatividade fe-
minina. “É necessário 
ampliar o acesso das 
mulheres nos espaços 
democráticos e garan-
tir que avanços aconte-
çam no Estado de ma-
neira significativa, ba-
seada na sustentação 
que uma mulher pode 
dar para a outra”, disse 

Jacqueline Moraes.
Ela ressaltou que o 

Programa Agenda Mu-
lher está na terceira 
edição e aposta nas fer-
ramentas para incor-
porar a perspectiva de 
gênero e de direitos das 
mulheres.

A procuradora da 
bancada feminina agra-
deceu a visita da vice-
governadora, por en-
tender que os direitos 
das mulheres e meni-
nas são direitos huma-
nos. “Esses direitos 
incluem várias condi-
ções: o de nós viver-
mos livres de violên-
cia, de recebermos salá-
rios iguais, de termos 

acesso ao sistema de 
saúde em todas as eta-
pas das nossas vidas, 
de termos direito à edu-
cação e o direito à não 
discriminação", disse 
Tereza Nelma.

A deputada desta-
cou os pontos de con-
vergência no debate 
em favor das mulheres 
nos espaços democrá-
ticos. “O nosso desafio 
é poder entender que, 
em alguns momentos, 
essa bancada se une 
pelos nossos filhos, 
pelas nossas mães, e se 
une quando sente na 
pele aquilo que ela vive 
dentro de casa”, frisou 
a deputada.

Secom/Vice-governadoria

Foto: divulgação 

A vice-governadora do Estado, Jacqueline 
Moraes, com a procuradora da bancada 
feminina, a Deputada Tereza Nelma

O ato simbólico foi realizado no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral em Vila Velha, com a participação 
do governador Casagrande, da vice-governadora Jacqueline Moraes e do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Foto: Helio Filho

Sesa/PMSGP
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Câncer de pulmão já matou 270
pessoas este ano no Espírito Santo

Segundo tumor ma-
is comum entre ho-
mens e mulheres no 
Brasil, o câncer de pul-
mão já tirou a vida de 
270 pessoas no Espíri-
to Santo de janeiro a 
julho deste ano, segun-
do dados da Secretaria 
de Estado da Saúde 
(Sesa). Em 2020, fo-
ram 500 mortes. No 
Estado, segundo a Se-
sa, ocorreram 329 in-
ternações em decor-
rência de tumor pul-
monar em 2021. No 
ano passado, foram 
515.

Médico radiotera-
peuta do Instituto de 
Radioterapia Vitória, 
Persio Freitas afirma 
que a principal forma 
de prevenir o câncer de 
pulmão é parar de fu-
mar, uma vez que cerca 
de 80% dos casos estão 
relacionados ao cigar-

ro. Isso sem falar no 
risco do contágio pela 
Covid-19, que agrava 
as condições de saúde 
de quem é fumante.

“Parar de fumar é 
uma medida de prote-
ção não apenas à saúde 
do fumante, mas de 
todas as pessoas. Ain-
da estamos numa pan-
demia e o tabagismo é 
um fator de risco para 
o aumento de contami-
nação e para o possível 
agravamento de sinto-
mas da doença em 
quem fuma”, explica o 
especialista.

O Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) 
estima mais de 30 mil 
novos casos de tumor 
pulmonar para este 
ano. A doença mata 29 
mil pessoas por ano no 
Brasil. O consumo de 
derivados do tabaco 
figura como principal 
causa na maioria dos 
diagnósticos, sendo 

que o risco nos homens 
fumantes de desenvol-
ver câncer é 23 vezes 
maior, enquanto que 
nas mulheres é de 13 
vezes.

Outros fatores que 
contribuem para o sur-
gimento da doença 
são: exposição ao radô-
nio, amianto, arsênio, 
berílio e urânio; histó-
rico de câncer em ou-
tras partes do corpo, 
idade, histórico famili-
ar, radiação próxima 
ao tórax e presença de 
outras doenças prévias 
do pulmão, como a 
Doença  Pulmonar 
Obstrutiva Crônica 
(DPOC).

Exposição passiva

A exposição passi-
va ao tabaco também 
representa um fator de 
risco para o desenvol-
vimento deste tipo de 
tumor. “Em pelo me-

nos 25% dos casos, o 
fumante passivo pode 
desenvolver câncer de 
pulmão e outras doen-
ças como bronquite 
crônica e enfisema pul-
monar”, destaca Per-
sio.

O Dia Mundial do 
Pulmão é lembrado no 
dia 25 de setembro, e 
Persio Freitas alerta 
para a importância do 
diagnóstico precoce do 
câncer, que pode ser 
feito por meio de inves-
tigação com exames 
clínicos, laboratoriais 
ou radiológicos, ape-
nas 16% dos casos no 
Brasil são descobertos 
na fase inicial. “Esse é 
o nosso maior desafio. 
O grande problema do 
câncer de pulmão é 
que ele é silencioso e, 
muitas vezes, quando a 
pessoa descobre, a do-
ença já está numa fase 
mais avançada, redu-
zindo as opções de tra-

tamento e dificultando 
o aumento da sobrevi-
da”, destaca.

De acordo com o 
Inca, nos diagnósticos 
feitos em estágio inici-
al, a taxa de sobrevida 
de cinco anos é de 
56%. Nos demais, esse 
percentual cai para 
18% (15% para ho-
mens e 21% para mu-

lheres).
Os principais sinto-

mas do câncer de pul-
mão são tosse persis-
tente, escarro com san-
gue, dor no peito, rou-
quidão, piora da falta 
de ar, perda de peso e 
de apetite, pneumonia 
recorrente ou bronqui-
te, e cansaço ou fraque-
za.

A principal forma de prevenir a doença é parar de fumar porque o 
cigarro está relacionado a cerca de 80% dos casos
Vera Caser Comunicação

Governo do Estado apresenta Painel Crimes Contra o Patrimônio

O Governo do Espíri-
to Santo apresentou, na 
quarta-feira (22), o Painel 
Crimes Contra o Patri-
mônio, desenvolvido pe-
la Secretaria da Seguran-
ça Pública e Defesa Soci-
al (SESP), em parceira 
com o Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN) e o 
Instituto de Tecnologia 
da Informação e Comu-
nicação do Estado do 
Espirito Santo (Prodest). 
A ferramenta integra os 
registros de ocorrências 
na medida em que são 
realizados, oferecendo 
mais transparência e agi-
lidade no acesso às infor-
mações.

Para o secretário de 
Estado de Economia e 
Planejamento, Álvaro 
Duboc, a implantação do 
Painel de Crimes contra o 

Patrimônio é uma impor-
tante entrega no âmbito 
do Programa Estado Pre-
sente em Defesa da Vida, 
para aperfeiçoar a meto-
dologia de contabiliza-
ção das ocorrências, inte-
grando registros das polí-
cias Civil e Militar, e dar 
transparência para que a 
população tenha acesso 
de forma imediata às in-
formações sobre ocorrên-
cia de crimes contra o 
patrimônio.

“Sabemos que a vio-
lência é um fenômeno 
multicausal e que a Segu-
rança Pública, feita por 
pessoas, processos e tec-
nologia, requer determi-
nação e investimento. Por 
isso, em 2011, quando o 
Espírito Santo era o se-
gundo Estado mais vio-
lento do Brasil, com bai-
xa capacidade de respos-
ta à violência e criminali-

dade, sobretudo devido à 
ausência de ingresso de 
policias nas polícias Civil 
e Militar, o governador 
Renato Casagrande im-
plantou o Estado Presen-
te”, explicou Duboc, que 
atua como coordenador-
executivo do programa.

O Estado Presente em 
Defesa da Vida foi reto-
mado em 2019. Desde 
então, ressalta o secretá-
rio, o Governo tem inves-
tido na recomposição dos 
quadros de pessoal das 
agências policiais, em 
tecnologia e aprimora-
mento da inteligência.

“Estamos implantan-
do o sistema de dados 
biométricos para regis-
tros civis e criminais, que 
terá seu projeto-piloto 
lançado em breve. Vamos 
ter todos os dados biomé-
tricos, de reconhecimen-
to facial e de impressões 

digitais para qualificar a 
produção de provas e 
identificação de autores 
de crimes. Também in-
vestimos na aquisição de 
microcomparador balís-
tico, que permitirá cruza-
mento de dados de armas 
apreendidas com muni-
ções encontradas em loca-
is de crimes. Será mais 
um passo importante 
para vencermos uma das 
causas de violência, que é 
a impunidade”, disse 
Álvaro Duboc.

Ele informou ainda 
que, na terça-feira (21), 
foi iniciado o estágio pro-
fissional dos novos solda-
dos. Em outubro próxi-
mo, mais 418 policiais 
civis entrarão em opera-
ção e que, em breve, poli-
ciais serão qualificados 
na área de análise crimi-
nal, para compreensão da 
dinâmica de criminalida-

de.

Painel

O Painel Crimes Con-
tra o Patrimônio está or-
ganizado para consulta 
por bairros e municípios, 
com informações deta-
lhadas sobre os tipos de 
incidentes e locais de 
ocorrência, sempre pre-
servando os dados pesso-
ais das vítimas. São dis-
ponibilizados também 
dados referentes aos obje-
tos roubados, além da 
data e horário do fato 
ocorrido.

Para o delegado Jor-
dano Bruno, gerente de 
Operações Técnicas da 
SESP, com a nova ferra-
menta, será possível inte-
grar informações que são 
geradas de todas as fon-
tes, a partir da consolida-
ção das bases de dados.

“Fizemos uma base 
única, buscando oferecer 
um dado fidedigno ao 
cidadão e evitar inconsis-
tência de informações. 
Esse trabalho, desenvol-
vido em parceria com o 
Prodest e Instituto Jones 
dos Santos Neves, permi-
te a pesquisa a partir de 
inúmeros parâmetros. 
Buscamos sempre trazer, 
não só transparência, 
mas a precisão e volume 
de informações. Tudo 
está público e disponível 
à sociedade”, informou o 
delegado.

O Painel Crimes Con-
tra o Patrimônio está dis-
ponível em https:// sesp-
.es.gov.br/ (aba “Estatís-
ticas”) ou em http:// ijs-
n.es.gov.br/observatorio-
da-seguranca-cidada/ 
paineis-de-indicadores/ 
c r i m e s - c o n t r a - o -
patrimonio.

Secom/Governo-ES

Foto: divulgação 
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Incêndio de grandes proporções destrói
prédio em São Gabriel

Um edifício de três 
andares foi destruído 
após um incêndio na 
noite de quarta-feira 
(22), no centro de São 
Gabriel da Palha, na 
Rua Men de Sá, no lo-
cal funcionava uma 
loja de tintas. O Corpo 
de Bombeiros Militar 
foi acionado para aten-
der a ocorrência de in-

cêndio no estabeleci-
mento comercial, por 
volta das 21h de quar-
ta-feira.

A equipe do Posto 
Avançado do municí-
pio chegou rapidamen-
te ao local e, devido à 
proporção das chamas, 
foi necessário apoio 
das Defesas Civis de 
Barra de São Francisco 
e São Gabriel da Palha.

Como o local era 

uma loja de tintas, ha-
via muito material in-
flamável na edificação, 
por isso houve várias 
explosões durante o 
incêndio. A loja fica 
situada entre dois edifí-
cios residenciais, que 
precisaram ser evacua-
dos. Por volta de 1h da 
madrugada de quinta-
feira, o fogo foi extinto.

De acordo com in-
formações do Corpo 

de Bombeiros, o prédio 
apresenta danos estru-
turais significativos e 
deve ser condenado, 
além de uma edifica-
ção vizinha. A análise 
restante fica a cargo da 
Defesa Civil munici-
pal.

Ainda não há infor-
mações sobre as causas 
do incêndio, e de acor-
do com os Bombeiros 
não houve vítimas.

Fotos:  Editora Hoje / Redes Sociais / WhatsApp 

O local era uma loja de tintas com muito material inflamá-
vel, por isso houve várias explosões durante o incêndio

O prédio apresenta danos estruturais significativos e deve ser condenado

MPES promove palestra 
de conscientização sobre 
o Transtorno do Espectro 
Autista nesta sexta

O Ministério Público 
d o  E s p í r i t o  S a n t o 
(MPES), por meio do 
Centro de Apoio Opera-
cional de Implementa-
ção das Políticas de Edu-
cação (Caope), do Cen-
tro de Apoio Operacio-
nal da Infância e Juven-
tude (Caij), do Centro de 
Apoio Operacional de 
Implementação das Polí-
ticas de Saúde (Caops) e 
do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funci-
onal (Ceaf), realizará, 
nesta sexta-feira, dia 24 
de setembro, das 11h às 
12h, a palestra virtual 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

O evento, realizado 
em comemoração ao 
mês da Inclusão da Pes-
soa com Deficiência, 
terá como palestrante o 
d i r e t o r - m é d i c o  d a 
TISMOO Biotech Com-

pany, médico Carlos Gar-
cia, um renomado pes-
quisador nessa área. A 
abertura será realizada 
pela procuradora-geral 
de Justiça do MPES, 
Luciana Andrade, e terá 
como debatedora a pro-
motora de Justiça do 
MPES Paula Fernanda 
Almeida de Pazzolini. 

O curso tem como 
objetivo a divulgação de 
informações seguras, 
com foco no auxílio à 
identificação de com-
portamentos e sinais 
indicativos do TEA em 
crianças, a fim de estabe-
lecer rapidamente um 
diagnóstico, possibili-
tando que os especialis-
tas iniciem as interven-
ções necessárias e pro-
porcionem condições 
melhores para as crian-
ças.

Para entrar no link da 
p a l e s t r a  a c e s s e 
www.mpes.mp.br

MPES

3º Gabinete Itinerante da Cultura mobiliza
setores culturais das microrregiões capixabas

Com o intuito de for-
talecer o elo e a troca de 
experiência de dirigentes 
municipais, conselheiros 
e fazedores de cultura 
pelo Estado, a Secretaria 
da Cultura (Secult) está 
percorrendo, em forma-
to presencial, diversos 
municípios capixabas. O 
primeiro encontro da 3ª 
Edição do Gabinete Iti-
nerante da Cultura acon-
teceu, na terça-feira (21), 
em Viana. A equipe da 
Secult reuniu represen-
tantes do setor cultural 
na Região Metropolita-
na da Grande Vitória 
(RMGV) e apresentou o 
Programa de Coinvesti-
mento da Cultura – Fun-
do a Fundo, além de ou-
vir dúvidas e sugestões 
do público. Aberto ao 
público, o outro evento 
foi em São Mateus, na 
quinta-feira (23), e em 
Nova Venécia, será nesta 
sexta-feira (24). Os pró-
ximos serão dia 30/09 
em Cachoeiro de Itape-
mirim, 01/10 em Gua-

çuí,  04/10 Santa Teresa 
e 08/10 Colatina.

No evento, o secretá-
rio de Estado da Cultura, 
Fabrício Noronha, apre-
sentou o programa, que, 
além de ampliar o acesso 
de mais pessoas aos re-
cursos e às políticas pú-
blicas municipais, im-
pacta diretamente todos 
os setores culturais, co-
mo as culturas populares 
e as comunidades tradi-
cionais, gerando perten-
cimento, emprego e ren-
da. Outro ponto foi o 
alinhamento das políti-
cas de cultura regionais, 
ou seja, a distribuição de 
competências e respon-
sabilidades de todos os 
envolvidos nestas locali-
dades.   

“Para que o municí-
pio receba esse recurso, é 
preciso instituir, por me-
io de uma lei, que, no 
caso, caracteriza o Fun-
do Municipal de Cultura 
e a criação da instância 
de participação social, 
do Conselho Municipal 
de Cultura. É a socieda-
de civil que acompanha, 

fiscaliza e garante a con-
tinuidade das políticas 
municipalistas, durante 
a troca de governos e ges-
tões. É preciso atuar e 
cobrar para que a troca 
de gestores evolua e se 
aprimore, mas, antes, é 
preciso elaborar um pla-
no de ação que descreva 
como será o formato de 
aplicação deste investi-
mento”, destacou Fabrí-
cio Noronha.  

O Coinvestimento da 
Cultura – Fundo a Fun-
do transferirá recursos 
do Fundo de Cultura do 
Estado do Espírito Santo 
(Funcultura) para os Fun-
dos Municipais de Cultu-
ra, ampliando, assim, as 
ações de fomento à cultu-
ra no Estado, na medida 
que os municípios esta-
belecerem as próprias 
políticas de fomento, ao 
receberem o investimen-
to. A partir da regula-
mentação do programa, 
o Espírito Santo será o 
primeiro Estado do País 
a realizar transferências 
neste formato.                             

O que o município 
precisa para participar 
do Programa Fundo a 

Fundo

- Instituir, por meio de 
lei, um Fundo Municipal 
de Cultura e um Conselho 
Municipal de Cultura;

- Elaborar anualmente 
um plano de ação que des-
creva os programas, proje-
tos e ações culturais que 
serão realizados, por meio 
de recursos transferidos, 
em consonância com o 
Plano Estadual de Cultura;

- Coinvestir os recursos 
municipais, que serão com-
plementados em até qua-
tro vezes com os recursos 
do Funcultura, para a des-
tinação no próprio territó-
rio. O cadastramento do 
Programa de Coinvesti-
mentos da Cultura – Fun-
do a Fundo ficará aberto 
até o dia 30 de novembro, 
pela plataforma Mapa 
Cultural.

A equipe da Secult esta-
rá à disposição para tirar 
dúvidas pelo telefone (27) 
99745-5536 ou pelo e-mail 
herialdo.plotegher@ se-
cult.es.gov.br.

Editora Hoje

Secult
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Faço saber que pretendem casar-se:

HIAGO ALMEIDA FLEGLER e BRUNA MENDONÇA DE MIRANDA

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 25 de janeiro de 1992, 

estado civil solteiro, profissão empresário, residente na Rua Olavo Firmino da 

Silva, 065, Centro em Vila Valério-ES, filho de AYLTON FLEGLER e SAMARA DE 

ALMEIDA FLEGLER.

Nome a adotar após o casamento: HIAGO ALMEIDA FLEGLER.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 14 de agosto de 1990, 

estado civil solteira, profissão personal, residente na Rua Olavo Firmino da Silva, 

065, Centro em Vila Valério-ES, filha de GILSON SILVERIO DE MIRANDA e 

NESÇULÃ MENDONÇA DE MIRANDA.

Nome a adotar após o casamento: BRUNA MENDONÇA DE MIRANDA.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de Separação total de bens, 

conforme escritura pública de pacto antenupcial, lavrada no livro 04-D, folha 

118/120, Cartório de Registro Civil e Notas de Vila Valério-ES.

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, 23/09/2021.

Monique Sperandio da Silva - Escrevente Autorizada
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Faço saber que pretendem casar-se:

DANIEL ZAMBOM JACOBSEN e SUELI SILVA

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 14 de fevereiro de 1998, 

estado civil solteiro, profissão lavrador, residente no Córrego Tiradentes, Zona 

Rural em Vila Valerio-ES, filho de CLAUDEIR JACOBSEN e SOLENE ZAMBOM 

JACOBSEN.

Nome a adotar após o casamento: DANIEL ZAMBOM JACOBSEN.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 02 de março de 1983, estado 

civil solteira, profissão lavradora, residente no Córrego Teima, Zona Rural em Vila 

Valério-ES, filha de ANTÔNIO LUIZ SILVA e ALBANIR DE ALMEIDA SILVA.

Nome a adotar após o casamento: SUELI SILVA.

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 Valério-ES, 23/09/2021.

Monique Sperandio da Silva - Escrevente Autorizada

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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