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Governo do Estado anuncia 
vacinação dos adolescentes 
em escolas capixabas

Médica do ES explica 
como amenizar o 
impacto emocional do 
câncer infantojuvenil
Especialista afirma que o apoio 
da família é fundamental para 
não afetar o bem-estar e a 
qualidade de vida da criança 
ou adolescente
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Davi Ramos lança hoje o 
mega programa para atender 
     produtores rurais

Prefeito Davi Ramos 
assina Projeto de Lei 
igualando o piso salarial 
dos professores em 
Vila Valério
O piso salarial do magistério foi 
reajustado para R$ 2.888,24 em 
uma jornada de 40 horas semanais
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Reflexao~

"Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que, segundo a sua muita misericóri-
da, nos regenerou para uma viva esperança, 
mediante a ressurreição de Jesus Cristo 
dentre os mortos."

Refletindo: Pedro escreve que Deus regenerou 
os homens para uma esperança viva, incorrup-
tível, que não pode ser apagada ou esquecida. 
A vitória contra a morte e contra o mal, encheu 
o coração daqueles homens de uma esperança 
transbordante em amor e fé. E você, onde tem 
depositado sua esperança? A sua esperança, 
ainda que seja a última, ela morre? Lembre-se, 
então, de que a esperança daquele que já 
nasceu de Deus, salvo, pela fé em Jesus Cristo, 
é a única esperança que não morre, e nos 
conduz a vida eterna.

Oração: Pai querido, que essa mesma 
esperança do apóstolo Pedro, possa 
definitivamente preencher nossas almas e 
iluminar nossa experiência espiritual neste 
mundo. Assim também que essa mesma 
esperança seja por nós levada a tantos outros, 
que ainda não conhecem ao Senhor. Eu oro em 
nome de Jesus. Amém. 
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Davi Ramos lança hoje o mega programa 
para atender produtores rurais

O prefeito de Vila 
Valério, Davi Ramos, 
através da Secretaria 
Municipal de Agricul-
tura dará início, hoje, 
20, às 9 horas, o pro-
grama “De Mãos Da-
das com o Produtor”. 
O Programa irá benefi-
ciar todos os produto-
res rurais de Vila Valé-
rio.

“O programa está 
orçado em cerca de 12 
milhões de reais. Des-
se valor total, o muni-
cípio irá arcar com 
60% e os produtores 
vão arcar com os ou-
tros 40%. O programa 
contempla desde horas 
máquinas, assessoria 
técnica agrícola, pas-
sando pela entrega de 
mudas até o desfecho 

final da produção”, 
disse Davi Ramos.

Neste mesmo even-
to o prefeito deverá 

assinar ordens de lici-
tações de mais de R$ 8 
milhões em obras para 
o município. Obras 

como: Reforma da 
EMEF Kaio Fredy Da-
ré Grigoleto, Cemité-
rio, Reforma do DPM, 
ampliação e reforma 
do prédio da Secretaria 
de Agricultura, cons-
trução da Escola Au-
gustinho Partelli, cons-
trução de 35 quebra-
molas, cobertura da 
quadra Vargem Ale-
gre, Implantação do 
s i s t ema de  v ídeo -
monitoramento, pavi-
mentação asfáltica nos 
bairros Nossa senhora 
da Penha, Centro, San-
ta Rita, Nova Aliança 
e Vila Nova.

Serviço:

Local:  Pátio da Secre-
taria de Agricultora
Data e Hora: Hoje (20) 
às 9 horas

Editora Hoje

Foto: divulgação 

Presidente do GNDH, Luciana Andrade, participará 
de abertura do XI Encontro Nacional da Copevid

A presidente do Gru-
po Nacional de Direitos 
Humanos (GNDH), a 
procuradora-geral de 
Justiça do Ministério 
Público do Estado do 
Espírito Santo (MPES), 
Luciana Andrade, parti-
cipará virtualmente da 
abertura do XI Encontro 
Nacional da Comissão 
Permanente de Combate 
à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher 
(Copevid), nos dias 25 e 

26 de novembro. Com o 
tema “Lei Maria da Pe-
nha: Interseccionalida-
des e alterações legislati-
vas”, o evento será pro-
movido pela Copevid e o 
Grupo Nacional de Dire-
itos Humanos (GNDH) 
do Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais 
(CNPG), a Escola Supe-
rior do Ministério Públi-
co do Estado de Goiás 
(Esump-MPGO), o Cen-
tro de Apoio Operacio-
nal do MPGO (área de 
atuação em Políticas Pú-

blicas e Direitos Huma-
nos) e o Núcleo de Gêne-
ro (MPGO).

Tendo como público-
alvo integrantes do Mi-
nistério Público brasilei-
ro, do Poder Judiciário, 
da rede de atendimento à 
mulher em situação de 
violência e a comunida-
de acadêmica, a progra-
mação dos dois dias de 
encontro inclui palestra 
com o tema “Análise in-
terseccional da violência 
contra a mulher na pan-
demia e seus efeitos”, o 

painel “Stalking e suas 
consequências às violên-
cias contra as mulheres” 
e a palestra “Interseccio-
nalidades da violência 
contra a mulher: estraté-
gias de resistência”, entre 
outros painéis e espaços 
para diálogo.

O encontro acontece-
rá no formato híbrido: na 
modalidade presencial, 
realizado no auditório 
do  ed i f í c io - s ede  do 
MPGO e, na modalidade 
on-line, na plataforma 
Zoom.

MPES
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Médica do ES explica como amenizar o 
impacto emocional do câncer infantojuvenil
Especialista afirma que o apoio da família é fundamental para não afetar 
o bem-estar e a qualidade de vida da criança ou adolescente

Receber um diag-
nóstico de câncer não é 
fácil para ninguém. 
Quando se é criança ou 
adolescente, o cuidado 
com o impacto emoci-
onal dessa nova reali-
dade deve ser ainda 
maior. O alerta é da 
médica radioterapeuta 
Lorraine Juri, do Insti-
tuto de Radioterapia 
Vitória (IRV).

De acordo com a 
especialista, tão im-
portante quanto o tra-
tamento do tumor em 
si é a atenção dada aos 
aspectos sociais da do-
ença, uma vez que a 
criança e o adolescente 
que estão doentes de-
vem receber atenção 
integral no seu contex-
to familiar. 

“A cura não deve se 
basear somente na recu-
peração biológica, mas 
também no bem-estar e 
na qualidade de vida 
do paciente. Neste sen-
tido, deve ser dado su-
porte psicossocial ao 
paciente e aos seus fa-
miliares desde o início 
do tratamento”, desta-
ca a médica.

No próximo dia 23 
de novembro é celebra-
do o Dia Nacional de 
Combate ao Câncer 

Infantojuvenil, que 
tem o propósito de esti-
mular a conscientiza-
ção e a prevenção da 
doença.

Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer 
(Inca), o câncer é a pri-
meira causa de morte 
(8% do total) por doen-
ça entre crianças e ado-
lescentes de 1 a 19 
anos. A estimativa é 
que mais de 8,4 mil ca-
sos de tumores infanto-
juvenis devem ser diag-
nosticados este ano no 
Brasil. 

Lesões mais frequen-
tes

Os tumores mais 
frequentes na infância 
e na adolescência são 
as leucemias (que afe-
tam os glóbulos bran-
cos), os que atingem o 
sistema nervoso cen-
tral e os linfomas (siste-
ma linfático).

Lorraine Juri expli-
ca que o câncer em 
adultos, na maioria 
dos casos, está relacio-
nado a fatores de risco 
do meio ambiente, co-
mo fumar ou beber, 
por exemplo, o que não 
acontece com crianças 
e adolescentes.

“Na criança, o cân-
cer é formado por uma 

célula que não amadu-
receu como deveria e 
começou a se multipli-
car de forma desorde-
nada”, diz a especialis-
ta.

Segundo a médica, 
a dificuldade no diag-
nóstico precoce ocorre 
porque muitos dos sin-
tomas de tumor infan-
tojuvenil se asseme-
lham aos de outras do-
enças, o que pode atra-
sar o início do trata-
mento. Quando desco-
berto cedo, as chances 
de cura chegam a 80%.

A radioterapeuta 
orienta que os pais ob-
servem se a criança es-
tá mais quietinha, não 
quer comer mais, se 
sente mais sonolenta, 
apresenta febre de repe-
tição sem nenhum foco 
aparente, possui hema-
tomas ou tem algum 
aumento de volume 
abdominal.

“A manifestação 
clínica dos tumores 
infantojuvenis pode 
não diferir muito de 
doenças benignas (sem 
maior gravidade) co-
muns nessa faixa etá-
ria. Muitas vezes, a cri-
ança e o jovem estão 
em condições razoáve-
is de saúde no início do 
adoecimento. Por esse 
motivo, o conhecimen-

to do médico sobre a 
possibilidade de ser 
câncer é fundamen-
tal”, afirma.

Como é o tratamento

Câncer infantojuve-
nil pode ser tratado 
com cirurgia, quimio-
terapia e também com 
radioterapia, que se-
gue protocolos pré-
estabelecidos, confor-
me explica Lorraine 
Juri:

“Há sempre a preo-
cupação com indução 
de cânceres secundári-
os e sequelas relaciona-
das à exposição preco-
ce à radiação. Por isso, 
é importante que, pela 
sua complexidade, o 
tratamento deva ser 
feito em centro especi-
alizado, sendo aplica-
do de forma racional e 
individualizada para 
cada tumor específico 
e de acordo com a ex-
tensão da doença”.

Sintomas do câncer 
infantojuvenil 

As informações são 
do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca)

• Nas leucemias, 
pela invasão da medu-
la óssea por células 
anormais, a criança se 

torna mais sujeita a 
infecções, pode ficar 
pálida, ter sangramen-
tos e sentir dores ósse-
as.

• No retinoblasto-
ma, um sinal impor-
tante é o chamado “re-
flexo do olho do gato”, 
embranquecimento da 
pupila quando exposta 
à luz. Pode se apresen-
tar por meio de fotofo-
bia (sensibilidade exa-
gerada à luz) ou estra-
bismo (olhar vesgo). 
Acomete crianças an-
tes dos três anos.

• Aumento do volu-
me e/ou surgimento 
de massa no abdômen 
podem ser sintomas de 

tumor de Wilms (que 
afeta os rins) ou neuro-
blastoma.

• Tumores sólidos 
podem se manifestar 
pela formação de mas-
sa, visível ou não, e cau-
sar dor nos membros. 
Esse sintoma é fre-
quente, por exemplo, 
no osteossarcoma (tu-
mor no osso em cresci-
mento), mais comum 
em adolescentes.

• Tumor de sistema 
nervoso central tem 
como sintomas dores 
de cabeça, vômitos, 
alterações motoras, 
alterações de compor-
tamento e paralisia de 
nervos.

Governo vai reduzir impostos sobre importação de absorventes e fraldas

O Comitê Executivo 
de Gestão (Gecex) da 
Câmara de Comércio 
Exterior (Camex), do 
Ministério da Economia, 
aprovou a redução de 
impostos cobrados sobre 
a importação de absor-
ventes e fraldas. Para os 
dois itens, a alíquota caiu 
de 12% para 10%.

A Camex também 
aprovou a diminuição do 
Imposto de Importação 
sobre um dos principais 

insumos desses produ-
tos, conhecido como 
SAP. A alíquota sobre a 
compra desse item de 
fornecedores estrangei-
ros baixou de 8% para 
7%.

De acordo com a pas-
ta, a decisão ajudará a 
resolver o problema da 
falta de acesso a produ-
tos básicos de higiene por 
parte da população.

Energia renovável

A Camex também 

reduziu a alíquota de 
importação de diversos 
produtos  vinculados à 
energia renovável pro-
duzidos no exterior. A 
alíquota de painéis sola-
res cairá de 12% para 
6%. Para determinados 
tipos de bateria de lítio, 
passará de 18% para 9%. 
A tarifa para conversores 
de corrente contínua 
cairá de 14% para 7%. 
Para componentes de 
reatores nucleares, a alí-
quota de 14% será zera-
da.

Em nota, o Ministé-
rio da Economia afir-
mou que a medida segue 
os compromissos do pa-
ís na área ambiental e 
ajuda a reduzir o custo 
da energia. Segundo a 
pasta, a decisão benefici-
ará diversos setores da 
economia e os consumi-
dores finais ao estimular 
a produção e a comerci-
alização de fontes lim-
pas de energia.

As decisões serão 
publicadas no Diário 
Oficial da União nos 

próximos dias.

Covid-19

Também na reunião 
de quinta-feira (18), a 
Camex decidiu estender, 
até 30 de junho de 2022, 
a resolução que zera o 
Imposto de Importação 
sobre 643 itens usados 
no combate à pandemia 
de covid-19. A lista in-
clui medicamentos, equi-
pamentos hospitalares, 
itens de higiene pessoal e 
outros insumos.

O órgão zerou ainda 
o Imposto de Importa-
ção para barcos a vela, a 
pedido do Ministério do 
Turismo. A medida, in-
formou o Ministério da 
Economia, pretende 
fomentar o turismo náu-
tico no Brasil, amplian-
do o uso desse tipo de 
embarcação como ativos 
econômicos e instru-
mentos de trabalho, co-
mo a promoção de char-
ters (viagens fretadas) 
náuticos e de roteiros de 
turismo de pesca.

Vera Caser Comunicação

Agência Brasil

Foto: divulgação 
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Cachorro pode comer osso? 
Saiba tudo sobre o assunto!

Oferecer ossinhos 
para os cachorro é uma 
prática adotada desde o 
começo da domestica-
ção desses animais e 
sempre contribuiu mui-
to para a criação de vín-
culos entre os bichos e 
seus tutores. Mas afi-
nal, todo cachorro po-
de comer osso? Essa 
dúvida é muito comum 
e já rendeu muitas dis-
cussões. Saiba tudo so-
bre o assunto!

Sabemos que nos-
sos companheiros de 
quatro patas adoram 
esses petiscos e eles são 
encontrados em dife-
rentes tipos, com sabo-
res e formatos persona-
lizados para cada cada 
pet. Mas o que muitos 
ainda não descobriram 
é que além de gostosos, 
os ossos podem fazer 
muito bem para a saú-
de canina. O benefício 
dos ossos para a saúde 

dos cães.
Além de servirem 

como forma de entrete-
nimento e recompensa 
para o cão, os ossos ofe-
recem muitos outros 
benefícios à saúde, co-
mo higienização dos 
dentes, apoio ao siste-
ma digestivo, diminui-
ção do estresse e, até 
mesmo, aporte de cál-
cio, fósforo e outros 
minerais importantes 
para o bem-estar do 
pet.

Meu cachorro pode 
comer osso de 

frango? Cuidado!

Mas atenção, o ossi-
nho a ser oferecido pre-
cisa ser muito bem sele-
cionado. Muitos tuto-
res acreditam que o ca-
chorro pode comer os-
so de frango, por exem-
plo, mas, na verdade 
essa prática é muito 
perigosa. Nunca dê es-
ses restos de comida 

para seu amigo. Por 
serem cozidos ou assa-
dos, eles têm sua estru-
tura comprometida e 
podem causar aciden-
tes.

Por outro lado, esses 
componentes são peri-
gosos antes mesmo do 
aquecimento. Os ossos 
e carnes crus podem ser 
fonte de contaminação 
para os pets e podem 
prejudicar a saúde oral, 
inclusive, com quebras 
de dentes. Por isso, é 
fundamental levar em 
consideração os riscos 
e seguir orientações do 
médico-veterinário so-
bre os petiscos ideais.

Nas últimas déca-
das, o processo de fabri-
cação dos ossinhos evo-
luiu e facilitou a sua 
conservação, possibili-
tando uma ampla vari-
edade que agrada a 
cães de todas as idades 
e portes. Os ossos dis-
poníveis atualmente 
possuem poucas calori-

as e não prejudicam o 
equilíbrio nutricional 
quando oferecidos em 
quantidade moderada.

Ossos naturais ou sin-
téticos: quais os me-

lhores?

Os ossos naturais 
são divididos em dois 
tipos: processados e 
não-processados. Os 
não-processados não 
passam por qualquer 
tipo de tratamento, en-
quanto os processados 
são feitos, geralmente, 
com ossos de origem 
bovina submetidos a 
processos de higieniza-
ção e conservação. Já 
os ossos sintéticos são 
compostos, em sua mai-
oria, por couro bovino 
tratado, processado e 
modelado.

As opções de ossos 
naturais processados 
são consideradas bas-
tante práticas para os 
tutores, por serem fei-
tas com ossos adequa-
dos, possuírem boa du-
rabilidade e fácil con-
servação, exemplo do 
osso defumado para 
cachorro. Ao contrário 
d e  o s s o s  n ã o -
processados, estes não 
necessitam refrigera-
ção nem cozimento, 
sendo comercializados 
prontos para consumo.

O mesmo ocorre 
com os ossos sintéticos, 
disponíveis em diversos 
tamanhos e formatos, 
sendo o osso nó para 
cachorro um dos mais 

conhecidos. Por não 
possuírem resquícios 
de carne ou cartilagem 
em sua composição, 
ossos sintéticos não 
apresentam o odor for-
te característico dos 
ossos naturais, além de 
terem durabilidade ain-
da maior.

Ossinhos de marcas 
confiáveis e recomen-
dadas por especialistas, 
sejam naturais ou sinté-
ticos, tendem a somen-
te beneficiar o pet, por-
tanto, é interessante 
que seu cachorro expe-
rimente várias opções e 
mostre a sua preferên-
cia.

A partir de qual idade 
posso oferecer os 

ossos?

É ideal que se espere 
até que o filhote tenha a 
sua dentição completa, 
o que ocorre por volta 
dos quatro meses de 
idade. Neste caso, te-
nha atenção em adqui-
rir ossos específicos 
para filhotes, que são 
mais macios e não pre-
judicam os dentes de 
leite.

Para cachorros ido-
sos, que possuem denti-
ção enfraquecida e mus-
culatura fadigada, reco-
menda-se ossos sintéti-
cos em formato de pali-
tos macios ou outros 
tipos de petiscos especi-
ais para esta fase.

Procure também 
sempre conciliar o uso 
dos ossinhos e outros 

petiscos de forma sau-
dável, sem muitos exa-
geros, para que não 
comprometa os hábitos 
alimentares do seu ami-
guinho. Consulte o vete-
rinário sobre a possibi-
lidade de uma dieta 
natural de acordo com 
cada faixa etária do bi-
chinho.

Precauções de uso dos 
ossos para 
cachorro

Sempre que for ofe-
recer um ossinho para 
seu companheiro pelu-
do, lembre-se de super-
visioná-lo durante o 
uso. Independente-
mente do tamanho do 
petisco, ele pode ingerir 
pedaços soltos enquan-
to estiver roendo.

Caso perceba que o 
material está soltando 
lascas, interrompa a 
utilização e retire peda-
cinhos da boca do ani-
mal. Em situações séri-
as, como em casos que 
o cachorro engoliu o 
osso inteiro, leve o ani-
mal para o veterinário 
imediatamente.

Mas, com todas es-
sas dicas e novos co-
nhecimentos sobre os 
ossinho, com certeza o 
seu cachorro está bem 
protegido! Aqui na 
Petz você encontra in-
formações que fazem 
toda a diferença na roti-
na do seu amigo e ain-
da garante os melhores 
ossos a preços imperdí-
veis!

Petz

Foto: divulgação 
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Governo do Estado anuncia vacinação 
dos adolescentes em escolas capixabas

A imunização dos 
adolescentes contra a 
Covid-19 é fundamen-
tal no processo de en-
frentamento à pande-
mia de Covid-19 e o 
Governo do Espírito 
Santo anuncia mais 
uma estratégia para 
incentivar adesão des-
se público: a vacina-
ção nas escolas esta-
duais e municipais. A 
ação será realizada 
entre os dias 22 a 26 de 
novembro, em locais e 
h o r á r i o s  p r é -
determinados pelas 
Secretarias Municipa-
is de Saúde.

Serão disponibili-
zadas doses da imuni-
zante Pfizer/ BioN-
Tech aos alunos de 12 
a 17 anos, sendo ne-
cessário apresentar o 

termo de autorização 
assinado pelos pais ou 
responsáveis do me-
nor de idade. O docu-
mento com as infor-
mações e orientações 
será encaminhado 
pela direção escolar.

A coordenadora 
do Programa Estadu-
al de Imunizações e 
Vigilância das Doen-
ças Imunopreveníveis 
da Secretaria da Saú-
de (Sesa), Danielle 
Grillo, destaca que 
estimular a vacinação 
é essencial no comba-
te ao vírus e que toda a 
população apta deve 
completar o esquema 
vacinal contra a doen-
ça.

“Para vencermos a 
Covid-19 é importan-
te que todos enten-
dam a importância 
das vacinas disponibi-

lizadas contra o vírus. 
O Estado está empe-
nhado em garantir 
que a população apta 
seja imunizada e, para 
isso, está disponibili-
zando, em parceria 
com os municípios, 
pontos de vacinação 
para alcançar todos os 
públicos, sendo a vaci-
nação nas escolas um 
exemplo disso”, fri-
sou a coordenadora.

A previsão é que 
sejam alcançados ma-
is de 338 mil adoles-
centes. Além da pri-
meira dose, também 
será aplicada segunda 
dose para aqueles que 
receberam a D1 há 
oito semanas.

Até a tarde desta 
q u i n t a - f e i r a  ( 1 7 ) , 
77.775 jovens não ti-
nham tomado a pri-
meira dose e 247.822 a 

segunda dose.

Multivacinação nas 
escolas

Além da aplicação 
de doses contra Co-
vid-19 nos alunos de 
12 a 17 anos, os ado-
lescentes poderão ser 
imunizados com vaci-

nas da Campanha Na-
cional de Multivaci-
nação, como Hepatite 
B, Febre amarela, Trí-
plice viral, Difteria e 
tétano adulto, Menin-
g o c ó c i c a  A C W Y, 
HPV, entre outras.

A campanha acon-
tecerá no Estado até o 
próximo dia 30 de no-

vembro. Para mais 
informações acesse: 
https://cutt.ly/tTQQ
vsu. Vale destacar que 
a coadministração 
das demais vacinas 
com a específica para 
Covid-19 é permitida 
de acordo com orien-
tação do Ministério 
da Saúde.

Sesa orienta prefeituras para 
realização da campanha ‘Sífilis Não’

Profissionais de co-
municação das prefei-
turas da Grande Vitó-
ria participaram de um 
encontro para apresen-
tação e orientação da 
campanha  “S í f i l i s 
Não”, idealizada pelo 
Ministério da Saúde 
(MS), em parceria com 
a Organização Pan-
Americana de Saúde 
(OPAS) e a Universi-
dade Federal do Rio 
G r a n d e  d o  N o r t e 
(UFRN). O encontro 

aconteceu na Secreta-
ria da Saúde (Sesa), na 
Enseada do Suá, em 
Vitória.

O evento contou 
com a presença da re-
presentante da equipe 
de Comunicação da 
UFRN, professora e 
pesquisadora Jordana 
Paiva, além de assesso-
res representantes de 
quatro municípios: 
Rafaela Santos, de Gu-
arapari; Deborah  He-
merly, de Serra; Milene 
Miguel, de Vila Velha; 
e Giovana Rebuli, de 

Vitória. Também parti-
ciparam a apoiadora 
Rozangela Locatelli 
Armini, pesquisadora 
do projeto e represen-
tante do MS; a coorde-
nadora do IST/Aids 
da Secretaria da Saúde, 
Bettina Moulin Coe-
lho Lima, e gerente de 
Comunicação da Sesa, 
Syria Luppi, e Ana 
Cláudia dos Santos, 
assessora de comuni-
cação da Sesa.

A reunião foi con-
duzida pela professora 
Jordana Paiva, com a 

finalidade de apresen-
tar a 4ª campanha de 
combate à Sífilis e Sífi-
lis Congênita. Foram 
discutidas estratégias 
de trabalho e de divul-
gação para a amplitude 
do

alcance das ativida-
des realizadas pela 
Atenção Primária nos 
municípios, assim co-
mo formas de alcançar 
todo o Estado.

A pesquisadora Jor-
dana Paiva também 
destacou a importân-
cia da junção dos muni-
cípios, para que sejam 
alcançados a maior 
parte possível da popu-
lação. “É importante 
que haja adequação da 
linguagem e forma de 
trabalho, em relação à 
divulgação da campa-
nha, junto aos setores 
de comunicação com 
as coordenações de 

DST. Juntos, os profis-
sionais verificarem 
qual a melhor forma de 
trabalhar e reforçar a 
importância de as pes-
soas realizarem a testa-
gem e, se necessário, o 
tratamento até o fi-
nal”, enfatizou.

Com o tema “Va-
mos Cuidar Agora”, a 
quarta campanha do 
projeto chama atenção 
da população e infor-
ma que a Sífilis é uma 
doença sexualmente 
transmissível e tem cu-
ra, mas que é preciso 
ser tratada de imediato 
e que a falta de cuida-
dos pode aumentar a 
gravidade dos sinto-
mas, em especial para 
as gestantes e bebês.

No encontro, foram 
discutidas formas de 
divulgação de ações 
para incentivar a popu-
lação a procurar aten-

dimento e realizar os 
testes-rápidos, além de 
debatida sobre a distri-
buição de preservati-
vos e a realização de 
atividades educativas, 
de propaganda midiá-
tica e redes sociais nos 
municípios.

Dados

De janeiro a junho 
de 2021, foram notifi-
cados 4.751 casos de 
sífilis adquirida, 960 
casos de sífilis em ges-
tantes e 332 casos de 
crianças com sífilis con-
gênita no Espírito San-
to. Já durante todo o 
ano de 2020, foram 
registrados um total de 
3.263 casos de sífilis 
adquirida, 1.934 casos 
de gestantes com sífilis 
e 399 casos de crianças 
com sífilis congênita 
no Estado.

SESA

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 
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Alemanha limitará vida pública dos não vacinados contra covid-19

A Alemanha permi-
tirá o acesso a grande 
parte da vida pública 
em áreas onde hospitais 
estão ficando perigosa-
mente cheios de pacien-
tes de covid-19 àqueles 
que estão vacinados ou 
se recuperaram da doen-
ça, mostrou um docu-
mento.

Líderes nacionais e 
regionais reunidos nesta 
quinta-feira (18) acerta-
ram a medida, parte de 
sua reação à quarta on-
da da pandemia que 
está assolando a Alema-
nha e sobrecarregando 
hospitais em algumas 
áreas.

Em locais onde as 
taxas de hospitalização 

excedem um certo pata-
mar, o acesso a eventos 
públicos, culturais e es-
portivos e a restaurantes 
será restrito àqueles que 
se vacinaram ou se recu-
peraram, diz o docu-
mento ao qual a Reuters 
teve acesso.

A Saxônia, região 
mais atingida pela quar-
ta onda, já está cogitan-
do medidas como o fe-
chamento de teatros, 
bares e danceterias e o 
cancelamento de shows 
e jogos de futebol mais 
uma vez, informa o jor-
nal Bild.

A região do leste tem 
a menor taxa de vacina-
ção da Alemanha e o 
maior índice de infec-
ção.

As novas infecções 

diárias aumentaram 14 
vezes no último mês na 
Saxônia, um bastião do 
partido de extrema-
direita Alternativa para 
a Alemanha (AfD), que 
conta com muitos céti-
cos quanto à eficácia da 
vacinação que partici-
pam de protestos contra 
o lockdown (confina-
mento).

"Esta coalizão agora 
está pronta para impor 
um quebra-ondas duro 
e claro", disse o líder da 
S a x ô n i a ,  M i c h a e l 
Kretschmer, ao Parla-
mento nacional, segun-
do o Bild.

O anúncio chega na 
mesma semana em que 
a Áustria impôs o confi-
namento à pessoas não 
vacinadas. Kretschmer 

disse não acreditar que 
visar somente este gru-
po basta.

A onda mais recente 
de covid-19 na Europa 
aparece em um mo-
mento complicado para 
a Alemanha, já que a 
chanceler conservadora 
Angela Merkel atua co-
mo interina enquanto 

líderes de três outros 
partidos negociam para 
formar um novo gover-
no na esteira de uma 
eleição inconclusiva. Os 
três partidos aprovaram, 
na manhã desta quinta-
feira, uma lei que auto-
riza medidas para en-
frentar a pandemia no 
Bundestag, a câmara 

baixa do Parlamento.
A lei endurecerá al-

gumas medidas atual-
mente em vigor, obri-
gando as pessoas a apre-
sentarem prova de vaci-
nação ou de recupera-
ção, ou um exame nega-
tivo no transporte públi-
co e no trabalho, além 
de usar máscaras.

Foto: REUTERS/Lukas Barth

EBC Internacional

Prefeito Davi Ramos assina Projeto de Lei igualando 
o piso salarial dos professores em Vila Valério

Na manhã desta 
sexta-feira (19), o pre-
feito de Vila Valério, 
Davi Ramos, se reuniu 
com profissionais do 
magistério para a assi-
natura do Projeto de 
Lei que será encami-
nhado para a Câmara 
Municipal corrigindo 
distorções no piso sala-
rial dos professores.

O piso salarial do 
magistério foi reajusta-
do para R$ 2.888,24 
em uma jornada de 40 
horas semanais. Pro-
porcionalmente, con-
siderando que a jorna-

da de trabalho do pro-
fessor nos quadros mu-
nicipais é de 25 horas 
semanais, busca-se 
adequar o piso dessa 
jornada, chegando a 
u m  v a l o r  d e  R $ 
1.803,90. Segundo in-
formações da assesso-
ria de comunicação do 
prefeito Davi Ramos, 
as distorções serão cor-
ridas desde janeiro des-
te ano.

O prefeito Davi Ra-
mos ao lado do presi-
dente da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, 
Renato Schmidt, vere-
adores, Robin Canela, 
Adilson Motos, vice-

prefeita, Sônia Mielke 
e a Secretária Munici-
pal de Educação, Dul-
cinéia Brumati Zorza-
nelli, assinaram em 
conjunto outro projeto 
importante que irá be-
neficiar os profissiona-
is da educação. O Pro-
jeto de Lei que conce-
de um abano aos pro-
fissionais do magisté-
rio, esse abono será 
pago em parcela única 
aos profissionais ainda 
este ano.

Segundo informa-
ções, o setor de conta-
bilidade apura os valo-
res que serão pagos aos 
professores, entre as 

correções das distor-
ções salariais e o aba-
no, estima-se algo em 
torno de 1 milhão de 
reais serão devolvidos 
para os professores. 
Em comunicado extra-
oficial, o prefeito afir-
mou compromisso de 
implantar o abono de-
sempenho para todos 

os profissionais da 
Educação a partir de 
2022.

“Assumimos um 
compromisso ainda na 
campanha para prefei-
to, valorizar o magisté-
rio municipal e hoje 
estamos honrando es-
se compromisso com a 
categoria", enfatizou o 

prefeito. 
O encontro com os 

profissionais do ma-
gistério foi realizado 
no cerimonial Canti-
nho do Céu, após a ceri-
mônia foi servido um 
almoço em comemo-
ração ao Dia dos Pro-
fessores ao som de ban-
da musical.

Editora Hoje / PMVV

Fotos: divulgação 
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Sefaz participa de reunião sobre fiscalização 
de fraudes no setor de combustíveis

A Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) partici-
pou de uma audiência 
pública promovida pe-
la Comissão de Fiscali-
zação Financeira e 
Controle da Câmara 
dos Deputados. O obje-
tivo do encontro foi 
debater a fiscalização 
de fraudes no setor de 
combustíveis e propor 
medidas para preven-
ção.

Quem representou 
a Sefaz foi o auditor 
fiscal Luiz Claudio No-
gueira de Souza, coor-
denador do Núcleo de 
Petróleo, Gás Natural, 
Biocombustíveis e Deri-
va d o s  ( N u p e t r o ) . 
"Entendemos que essa 
agenda é importantís-
sima para o País e a Se-
faz está inteiramente à 
disposição tanto para 
participar desses deba-

tes quanto para auxili-
ar em trabalhos opera-
cionais", ressaltou.

De acordo com Car-
lo Rodrigo Faccio, do 
Instituto Combustível 
Legal, que reúne algu-
mas distribuidoras, 
somente o etanol tem 
13 alíquotas diferentes, 
o que abre espaço para 
operações de vendas 
fictícias entre os esta-
dos.

"Hoje, existe a faci-
lidade de fazer o trans-
porte rodoviário no 
Brasil, o que possibilita 
desviar o produto para 
todo local. É impossí-
vel controlar isso", res-
saltou Faccio, citando 
o exemplo do Rio de 
Janeiro e São Paulo. 
No Rio, a alíquota é de 
34%, enquanto em São 
Paulo, 25%. "Essa dife-
rença de 9% significa 
mais de R$ 0,85 no pre-
ço da gasolina. Então, 

se passar o Rio, que 
divide um estado com 
o outro, tem uma dife-
rença de quase R$ 1 na 
bomba", acrescentou.

O coordenador do 
Nupetro avaliou que 
existem dois proble-
mas a serem tratados: 
um de ordem tributária 
e outro de ordem ope-

racional. "A solução 
do problema passa pela 
revisita do nosso siste-
ma tributário, e, certa-
mente, a Câmara de 
Deputados é o melhor 
espaço para esse deba-
te", disse Souza.

"Já do ponto de vis-
ta operacional, temos 
feito parcerias com a 

ANP [Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombus-
tíveis], com os repre-
sentantes dos revende-
dores de combustíveis 
e também transporta-
dores, para mitigar, em 
nível estadual, esta situ-
ação observada em to-
do o País", explicou o 

representante da Sefaz.
Ao fim dos traba-

lhos, o presidente da 
Comissão, deputado 
Aureo Ribeiro, infor-
mou que vai criar um 
grupo de trabalho para 
acompanhar ações de 
fiscalização de fraude 
no setor de combustí-
veis.

Sesport participa da abertura do Campeonato 
Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas

O secretário de Esta-
do de Esportes e Lazer, 
Júnior Abreu, partici-
pou, na tarde de quar-
ta-feira (17), da abertu-
ra do Campeonato Bra-
sileiro Feminino de 
Basquete em Cadeira 

de Rodas, que acontece 
no Sesc de Guarapari. 
Realizada pela Confe-
deração Brasileira de 
Basquetebol em Cadei-
ras de Rodas (CBBC), 
com o apoio do Comitê 
Paralímpico Brasileiro 
(CPB), a competição 
vai até domingo (21), 

reunindo seis equipes.
“Receber este cam-

peonato no Espírito 
Santo e participar da 
abertura da competi-
ção é uma grande hon-
ra. Afinal, estamos reu-
nindo aqui as melhores 
equipes de basquete em 
cadeira de rodas do 

Brasil. Acompanho 
um pouco do trabalho 
feito pela equipe capi-
xaba do Irefes e sei o 
quanto essas mulheres 
são batalhadoras e me-
recem sair daqui com o 
título”, celebrou Júnior 
Abreu.

As primeiras parti-
das do torneio já foram 
disputadas, na quarta-
feira (17), antes da aber-
tura. No primeiro jogo, 
a equipe do All Star 
Rodas Belém venceu a 
equipe conterrânea All 
Star Rodas Pará por 80 
a 14. O segundo jogo, 
disputado entre Aaba-
ne (BA) e Valkírias 
(MG), terminou com a 
vitória da equipe mine-
ira por 73 a 04.

Hoje (20), as semifi-
nais estão marcadas 

para as 8 horas e 10 ho-
ras. Já a grande final, 
amanhã (21), também 
está prevista para ser 
realizada às 10 horas.

Quem quiser acom-
panhar as partidas de 
forma presencial, a en-
trada de público está 
permitida no Sesc, de 
forma gratuita. Além 
disso, todos os jogos 
serão transmitidos por 
meio do canal CBBC 
TV no YouTube.

Entenda

Ao todo, serão seis 
times do País disputan-
do o Campeonato Bra-
sileiro Feminino de 
Basquete em Cadeira 
d e  R o d a s :  I r e-
fes/Sesport, do Espíri-
to Santo; Adesul, do 

Ceará; AAbane, da Ba-
hia; Valkirias APP, de 
Minas Gerais; All Star 
Rodas Belém e All Star 
Rodas Pará, ambos do 
Pará.

Além de utilizar a 
estrutura do Centro de 
Treinamento Jayme 
Navarro de Carvalho, 
sede da Sesport, para a 
realização dos treinos, 
nove atletas do time 
capixaba estão entre os 
151 esportistas con-
templados pelo progra-
ma Bolsa Atleta, da 
própria Sesport: Bisa 
Silva, Bruna Rosa, Evi-
lania de Moraes, Flo-
rinda Heâncio, Geisia-
ne Maia, Jéssica Santa-
na, Maria do Carmo 
Quaresma, Maxcileide 
Ramos e Silvelane Sil-
va.

Sesport

Foto: divulgação 

Sefaz

Foto: Jordan Andrade/Sesport
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