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Davi Ramos lança hoje o mega programa
para atender produtores rurais

final da produção”,
disse Davi Ramos.
O prefeito de Vila
Neste mesmo evenValério, Davi Ramos, to o prefeito deverá
através da Secretaria
Municipal de Agricultura dará início, hoje,
20, às 9 horas, o programa “De Mãos Dadas com o Produtor”.
O Programa irá beneficiar todos os produtores rurais de Vila Valério.
“O programa está
orçado em cerca de 12
milhões de reais. Desse valor total, o município irá arcar com
60% e os produtores
vão arcar com os outros 40%. O programa
contempla desde horas
máquinas, assessoria
técnica agrícola, passando pela entrega de
mudas até o desfecho
Editora Hoje

assinar ordens de licitações de mais de R$ 8
milhões em obras para
o município. Obras
Foto: divulgação

como: Reforma da
EMEF Kaio Fredy Daré Grigoleto, Cemitério, Reforma do DPM,
ampliação e reforma
do prédio da Secretaria
de Agricultura, construção da Escola Augustinho Partelli, construção de 35 quebramolas, cobertura da
quadra Vargem Alegre, Implantação do
sistema de vídeomonitoramento, pavimentação asfáltica nos
bairros Nossa senhora
da Penha, Centro, Santa Rita, Nova Aliança
e Vila Nova.
Serviço:
Local: Pátio da Secretaria de Agricultora
Data e Hora: Hoje (20)
às 9 horas

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

A presidente do Grupo Nacional de Direitos
Humanos (GNDH), a
procuradora-geral de
Justiça do Ministério
Público do Estado do
Espírito Santo (MPES),
Luciana Andrade, participará 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 Penha: Interseccionalidades e alterações legislativas”, o evento será promovido pela Copevid e o
Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH)
do Conselho Nacional
de Procuradores-Gerais
(CNPG), a Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás
(Esump-MPGO), o Centro de Apoio Operacional do MPGO (área de
atuação em Políticas Pú-

blicas e Direitos Humanos) e o Núcleo de Gênero (MPGO).
Tendo como públicoalvo integrantes do Ministério Público brasileiro, do Poder Judiciário,
da rede de atendimento à
mulher em situação de
violência e a comunidade acadêmica, a programação dos dois dias de
encontro inclui palestra
com o tema “Análise interseccional da violência
contra a mulher na pandemia e seus efeitos”, o
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"Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, segundo a sua muita misericórida, nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos."
1 Pedro 1:3

Refletindo: Pedro escreve que Deus regenerou
os homens para uma esperança viva, incorruptível, 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.

painel “Stalking e suas
consequências às violências contra as mulheres”
e a palestra “Interseccionalidades da violência
contra a mulher: estratégias de resistência”, entre
outros painéis e espaços
para diálogo.
O encontro acontecerá no formato híbrido: na
modalidade presencial,
realizado no auditório
do edifício-sede do
MPGO e, na modalidade
on-line, na plataforma
Zoom.
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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

Foto: divulgação

Vera Caser Comunicação

Receber um diagnóstico de câncer não é
fácil para ninguém.
Quando se é criança ou
adolescente, o cuidado
com o impacto emocional dessa nova realidade deve ser ainda
maior. O alerta é da
médica radioterapeuta
Lorraine Juri, do Instituto de Radioterapia
Vitória (IRV).
De acordo com a
especialista, tão importante quanto o tratamento do tumor em
si é a atenção dada aos
aspectos sociais da doença, uma vez que a
criança e o adolescente
que estão doentes devem receber atenção
integral no seu contexto familiar.
“A cura não deve se
basear somente na recuperação biológica, mas
também no bem-estar e
na qualidade de vida
do paciente. Neste sentido, deve ser dado suporte psicossocial ao
paciente e aos seus familiares desde o início
do tratamento”, destaca a médica.
No próximo dia 23
de novembro é celebrado o Dia Nacional de
Combate ao Câncer

Infantojuvenil, que
tem o propósito de estimular a conscientização e a prevenção da
doença.
Segundo o Instituto
Nacional de Câncer
(Inca), o câncer é a primeira causa de morte
(8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19
anos. A estimativa é
que mais de 8,4 mil casos de tumores infantojuvenis devem ser diagnosticados este ano no
Brasil.
Lesões mais frequentes
Os tumores mais
frequentes na infância
e na adolescência são
as leucemias (que afetam os glóbulos brancos), os que atingem o
sistema nervoso central e os linfomas (sistema linfático).
Lorraine Juri explica que o câncer em
adultos, na maioria
dos casos, está relacionado a fatores de risco
do meio ambiente, como fumar ou beber,
por exemplo, o que não
acontece com crianças
e adolescentes.
“Na criança, o câncer é formado por uma

célula que não amadureceu como deveria e
começou a se multiplicar de forma desordenada”, diz a especialista.
Segundo a médica,
a dificuldade no diagnóstico precoce ocorre
porque muitos dos sintomas de tumor infantojuvenil se assemelham aos de outras doenças, o que pode atrasar o início do tratamento. Quando descoberto cedo, as chances
de cura chegam a 80%.
A radioterapeuta
orienta que os pais observem se a criança está mais quietinha, não
quer comer mais, se
sente mais sonolenta,
apresenta febre de repetição sem nenhum foco
aparente, possui hematomas ou tem algum
aumento de volume
abdominal.
“A manifestação
clínica dos tumores
infantojuvenis pode
não diferir muito de
doenças benignas (sem
maior gravidade) comuns nessa faixa etária. Muitas vezes, a criança e o jovem estão
em condições razoáveis de saúde no início do
adoecimento. Por esse
motivo, o conhecimen-

to do médico sobre a
possibilidade de ser
câncer é fundamental”, afirma.
Como é o tratamento
Câncer infantojuvenil pode ser tratado
com cirurgia, quimioterapia e também com
radioterapia, que segue protocolos préestabelecidos, conforme explica Lorraine
Juri:
“Há sempre a preocupação com indução
de cânceres secundários e sequelas relacionadas à exposição precoce à radiação. Por isso,
é importante que, pela
sua complexidade, o
tratamento deva ser
feito em centro especializado, sendo aplicado de forma racional e
individualizada para
cada tumor específico
e de acordo com a extensão da doença”.
Sintomas do câncer
infantojuvenil
As informações são
do Instituto Nacional
de Câncer (Inca)
• Nas leucemias,
pela invasão da medula óssea por células
anormais, a criança se

torna mais sujeita a
infecções, pode ficar
pálida, ter sangramentos e sentir dores ósseas.
• No retinoblastoma, um sinal importante é o chamado “reflexo do olho do gato”,
embranquecimento da
pupila quando exposta
à luz. Pode se apresentar por meio de fotofobia (sensibilidade exagerada à luz) ou estrabismo (olhar vesgo).
Acomete crianças antes dos três anos.
• Aumento do volume e/ou surgimento
de massa no abdômen
podem ser sintomas de

tumor de Wilms (que
afeta os rins) ou neuroblastoma.
• Tumores sólidos
podem se manifestar
pela formação de massa, visível ou não, e causar dor nos membros.
Esse sintoma é frequente, por exemplo,
no osteossarcoma (tumor no osso em crescimento), mais comum
em adolescentes.
• Tumor de sistema
nervoso central tem
como sintomas dores
de cabeça, vômitos,
alterações motoras,
alterações de comportamento e paralisia de
nervos.

Governo vai reduzir impostos sobre importação de absorventes e fraldas
Agência Brasil

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 absorventes 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

reduziu a alíquota de
importação de diversos
produtos vinculados à
energia renovável produzidos no exterior. A
alíquota de painéis solares 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
Energia renovável
reatores nucleares, a alíquota de 14% será zeraA Camex também da.

insumos desses produtos, conhecido como
SAP. A alíquota sobre a
compra desse item de
fornecedores estrangeiros baixou de 8% para
7%.
De acordo com a pasta, a decisão ajudará a
resolver o problema da
falta de acesso a produtos básicos de higiene por
parte da população.

Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a medida segue
os compromissos do país na área ambiental e
ajuda a reduzir o custo
da energia. Segundo a
pasta, a decisão beneficiará diversos setores da
economia e os consumidores finais ao estimular
a produção e a comercialização de fontes limpas 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 inclui medicamentos, equipamentos hospitalares,
itens de higiene pessoal e
outros insumos.

O órgão zerou ainda
o Imposto de Importação para barcos a vela, a
pedido do Ministério do
Turismo. A medida, informou o Ministério da
Economia, pretende
fomentar o turismo náutico no Brasil, ampliando o uso desse tipo de
embarcação como ativos
econômicos e instrumentos de trabalho, como a promoção de charters (viagens fretadas)
náuticos e de roteiros de
turismo de pesca.
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Cachorro pode comer osso?
Saiba tudo sobre o assunto!
Petz

Oferecer ossinhos
para os cachorro é uma
prática adotada desde o
começo da domesticação desses animais e
sempre contribuiu muito para a criação de vínculos entre os bichos e
seus tutores. Mas afinal, todo cachorro pode comer osso? Essa
dúvida é muito comum
e já rendeu muitas discussões. Saiba tudo sobre o assunto!
Sabemos que nossos companheiros de
quatro patas adoram
esses petiscos e eles são
encontrados em diferentes tipos, com sabores e formatos personalizados para cada cada
pet. Mas o que muitos
ainda não descobriram
é que além de gostosos,
os ossos podem fazer
muito bem para a saúde canina. O benefício
dos ossos para a saúde
Foto: divulgação

dos cães.
Além de servirem
como forma de entretenimento e recompensa
para o cão, os ossos oferecem muitos outros
benefícios à saúde, como higienização dos
dentes, apoio ao sistema digestivo, diminuição do estresse e, até
mesmo, aporte de cálcio, fósforo e outros
minerais importantes
para o bem-estar do
pet.
Meu cachorro pode
comer osso de
frango? Cuidado!

Mas atenção, o ossinho a ser oferecido precisa ser muito bem selecionado. Muitos tutores acreditam que o cachorro pode comer osso de frango, por exemplo, mas, na verdade
essa prática é muito
perigosa. Nunca dê esses restos de comida

para seu amigo. Por
serem cozidos ou assados, eles têm sua estrutura comprometida e
podem causar acidentes.
Por outro lado, esses
componentes são perigosos 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 sobre os petiscos ideais.
Nas últimas décadas, o processo de fabricação dos ossinhos evoluiu e facilitou a sua
conservação, possibilitando uma ampla variedade que agrada a
cães de todas as idades
e portes. Os ossos disponíveis atualmente
possuem poucas calori-

as e não prejudicam o
equilíbrio nutricional
quando oferecidos em
quantidade moderada.
Ossos naturais ou sintéticos: quais os melhores?

Os ossos naturais
são divididos em dois
tipos: processados e
não-processados. Os
não-processados não
passam por qualquer
tipo de tratamento, enquanto os processados
são feitos, geralmente,
com ossos de origem
bovina submetidos a
processos de higienização e conservação. Já
os ossos sintéticos são
compostos, em sua maioria, por couro bovino
tratado, processado e
modelado.
As opções de ossos
naturais processados
são consideradas bastante práticas para os
tutores, por serem feitas com ossos adequados, possuírem boa durabilidade e fácil conservação, exemplo do
osso defumado para
cachorro. Ao contrário
de ossos nãoprocessados, estes não
necessitam refrigeração 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 forte característico dos
ossos naturais, além de
terem durabilidade ainda maior.
Ossinhos de marcas
confiáveis e recomendadas por especialistas,
sejam naturais ou sintéticos, tendem a somente beneficiar o pet, portanto, é interessante
que seu cachorro experimente várias opções e
mostre a sua preferência.
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, tenha atenção em adquirir ossos específicos
para filhotes, que são
mais macios e não prejudicam os dentes de
leite.
Para cachorros idosos, que possuem dentição enfraquecida e musculatura fadigada, recomenda-se ossos sintéticos em formato de palitos macios ou outros
tipos de petiscos especiais para esta fase.
Procure também
sempre conciliar o uso
dos ossinhos e outros

petiscos de forma saudável, sem muitos exageros, para que não
comprometa os hábitos
alimentares do seu amiguinho. Consulte o veterinário sobre a possibilidade de uma dieta
natural de acordo com
cada faixa etária do bichinho.
Precauções de uso dos
ossos para
cachorro

Sempre que for oferecer um ossinho para
seu companheiro peludo, lembre-se de supervisioná-lo durante o
uso. Independentemente do tamanho do
petisco, ele pode ingerir
pedaços soltos enquanto estiver roendo.
Caso perceba que o
material está soltando
lascas, interrompa a
utilização e retire pedacinhos da boca do animal. Em situações sérias, como em casos que
o cachorro engoliu o
osso inteiro, leve o animal para o veterinário
imediatamente.
Mas, com todas essas dicas e novos conhecimentos sobre os
ossinho, com certeza o
seu cachorro está bem
protegido! Aqui na
Petz você encontra informações que fazem
toda a diferença na rotina do seu amigo e ainda garante os melhores
ossos a preços imperdíveis!
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Governo do Estado anuncia vacinação
dos adolescentes em escolas capixabas
Sesa

A imunização dos
adolescentes contra a
Covid-19 é fundamental no processo de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e o
Governo do Espírito
Santo anuncia mais
uma estratégia para
incentivar adesão desse público: a vacinação nas escolas estaduais e municipais. A
ação será realizada
entre os dias 22 a 26 de
novembro, em locais e
horários prédeterminados pelas
Secretarias Municipais de Saúde.
Serão disponibilizadas doses da imunizante Pfizer/ BioNTech aos alunos de 12
a 17 anos, sendo necessário apresentar o

termo de autorização
assinado pelos pais ou
responsáveis do menor de idade. O documento com as informações e orientações
será encaminhado
pela direção escolar.
A coordenadora
do Programa Estadual de Imunizações e
Vigilância das Doenças Imunopreveníveis
da Secretaria da Saúde (Sesa), Danielle
Grillo, destaca que
estimular a vacinação
é essencial no combate ao vírus e que toda a
população apta deve
completar o esquema
vacinal contra a doença.
“Para vencermos a
Covid-19 é importante que todos entendam a importância
das vacinas disponibi-

lizadas contra o vírus.
O Estado está empenhado em garantir
que a população apta
seja imunizada e, para
isso, está disponibilizando, em parceria
com os municípios,
pontos de vacinação
para alcançar todos os
públicos, sendo a vacinação nas escolas um
exemplo disso”, frisou a coordenadora.
A previsão é que
sejam alcançados mais de 338 mil adolescentes. Além da primeira dose, também
será aplicada segunda
dose para aqueles que
receberam a D1 há
oito semanas.
Até a tarde desta
quinta-feira (17),
77.775 jovens não tinham tomado a primeira dose e 247.822 a

segunda dose.
Multivacinação nas
escolas
Além da aplicação
de doses contra Covid-19 nos alunos de
12 a 17 anos, os adolescentes poderão ser
imunizados com vaci-

nas da Campanha Nacional de Multivacinação, como Hepatite
B, Febre amarela, Tríplice viral, Difteria e
tétano adulto, Mening o c ó c i c a A C W Y,
HPV, entre outras.
A campanha acontecerá 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 orientação do Ministério
da Saúde.
Foto: divulgação

Sesa orienta prefeituras para
realização da campanha ‘Sífilis Não’
SESA

Profissionais de comunicação das prefeituras da Grande Vitória participaram de um
encontro para apresentação e orientação da
campanha “Sífilis
Não”, idealizada pelo
Ministério da Saúde
(MS), em parceria com
a Organização PanAmericana de Saúde
(OPAS) e a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
(UFRN). O encontro

aconteceu na Secretaria da Saúde (Sesa), na
Enseada do Suá, em
Vitória.
O evento contou
com a presença da representante da equipe
de Comunicação da
UFRN, professora e
pesquisadora Jordana
Paiva, além de assessores representantes de
quatro municípios:
Rafaela Santos, de Guarapari; Deborah Hemerly, de Serra; Milene
Miguel, de Vila Velha;
e Giovana Rebuli, de

Vitória. Também participaram a apoiadora
Rozangela Locatelli
Armini, pesquisadora
do projeto e representante do MS; a coordenadora do IST/Aids
da Secretaria da Saúde,
Bettina Moulin Coelho Lima, e gerente de
Comunicação da Sesa,
Syria Luppi, e Ana
Cláudia dos Santos,
assessora de comunicação da Sesa.
A reunião foi conduzida pela professora
Jordana Paiva, com a
Foto: divulgação

finalidade de apresentar a 4ª campanha de
combate à Sífilis e Sífilis Congênita. Foram
discutidas estratégias
de trabalho e de divulgação para a amplitude
do
alcance das atividades realizadas pela
Atenção Primária nos
municípios, assim como formas de alcançar
todo o Estado.
A pesquisadora Jordana Paiva também
destacou a importância da junção dos municípios, para que sejam
alcançados a maior
parte possível da população. “É importante
que haja adequação da
linguagem e forma de
trabalho, em relação à
divulgação da campanha, junto aos setores
de comunicação com
as coordenações de

DST. Juntos, os profissionais verificarem
qual a melhor forma de
trabalhar e reforçar a
importância de as pessoas realizarem a testagem e, se necessário, o
tratamento até o final”, enfatizou.
Com o tema “Vamos Cuidar Agora”, a
quarta campanha do
projeto chama atenção
da população e informa que a Sífilis é uma
doença sexualmente
transmissível e tem cura, mas que é preciso
ser tratada de imediato
e que a falta de cuidados pode aumentar a
gravidade dos sintomas, em especial para
as gestantes e bebês.
No encontro, foram
discutidas formas de
divulgação de ações
para incentivar a população a procurar aten-

dimento e realizar os
testes-rápidos, além de
debatida sobre a distribuição de preservativos e a realização de
atividades educativas,
de propaganda midiática e redes sociais nos
municípios.
Dados

De janeiro a junho
de 2021, foram notificados 4.751 casos de
sífilis adquirida, 960
casos de sífilis em gestantes e 332 casos de
crianças com sífilis congênita no Espírito Santo. 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.
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Prefeito Davi Ramos assina Projeto de Lei igualando
o piso salarial dos professores em Vila Valério

Fotos: divulgação

Editora Hoje / PMVV

Na manhã desta
sexta-feira (19), o prefeito de Vila Valério,
Davi Ramos, se reuniu
com profissionais do
magistério para a assinatura do Projeto de
Lei que será encaminhado para a Câmara
Municipal corrigindo
distorções no piso salarial dos professores.
O piso salarial do
magistério foi reajustado para R$ 2.888,24
em uma jornada de 40
horas semanais. Proporcionalmente, considerando que a jorna-

da de trabalho do professor nos quadros municipais é de 25 horas
semanais, busca-se
adequar o piso dessa
jornada, chegando a
um valor de R$
1.803,90. Segundo informações da assessoria de comunicação do
prefeito Davi Ramos,
as distorções serão corridas desde janeiro deste ano.
O prefeito Davi Ramos ao lado do presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Renato Schmidt, vereadores, Robin Canela,
Adilson Motos, vice-

prefeita, Sônia Mielke
e a Secretária Municipal de Educação, Dulcinéia Brumati Zorzanelli, assinaram em
conjunto outro projeto
importante que irá beneficiar os profissionais da educação. O Projeto de Lei que concede um abano aos profissionais do magistério, esse abono será
pago em parcela única
aos profissionais ainda
este ano.
Segundo informações, o setor de contabilidade apura os valores que serão pagos aos
professores, entre as

correções das distorções salariais e o abano, estima-se algo em
torno de 1 milhão de
reais serão devolvidos
para os professores.
Em comunicado extraoficial, o prefeito afirmou compromisso de
implantar o abono desempenho para todos

os profissionais da
Educação a partir de
2022.
“Assumimos um
compromisso ainda na
campanha para prefeito, valorizar o magistério municipal e hoje
estamos honrando esse compromisso com a
categoria", enfatizou o

prefeito.
O encontro com os
profissionais do magistério foi realizado
no cerimonial Cantinho do Céu, após a cerimônia foi servido um
almoço em comemoração ao Dia dos Professores ao som de banda musical.

Alemanha limitará vida pública dos não vacinados contra covid-19
Foto: REUTERS/Lukas Barth

EBC Internacional

A Alemanha permitirá o acesso a grande
parte da vida pública
em áreas onde hospitais
estão ficando perigosamente cheios de pacientes de covid-19 àqueles
que estão vacinados ou
se recuperaram da doença, mostrou um documento.
Líderes nacionais e
regionais reunidos nesta
quinta-feira (18) acertaram a medida, parte de
sua reação à quarta onda da pandemia que
está assolando a Alemanha e sobrecarregando
hospitais em algumas
áreas.
Em locais onde as
taxas de hospitalização

excedem um certo patamar, o acesso a eventos
públicos, culturais e esportivos e a restaurantes
será restrito àqueles que
se vacinaram ou se recuperaram, diz o documento ao qual a Reuters
teve acesso.
A Saxônia, região
mais atingida pela quarta onda, já está cogitando medidas como o fechamento de teatros,
bares e danceterias e o
cancelamento de shows
e jogos de futebol mais
uma vez, informa o jornal Bild.
A região do leste tem
a menor taxa de vacinação da Alemanha e o
maior índice de infecção.
As novas infecções

diárias aumentaram 14
vezes no último mês na
Saxônia, um bastião do
partido de extremadireita Alternativa para
a Alemanha (AfD), que
conta com muitos céticos quanto à eficácia da
vacinação que participam de protestos contra
o lockdown (confinamento).
"Esta coalizão agora
está pronta para impor
um quebra-ondas duro
e claro", disse o líder da
Saxônia, Michael
Kretschmer, ao Parlamento nacional, segundo o Bild.
O anúncio chega na
mesma semana em que
a Áustria impôs o confinamento à pessoas não
vacinadas. Kretschmer

disse não acreditar que
visar somente este grupo basta.
A onda mais recente
de covid-19 na Europa
aparece em um momento complicado para
a Alemanha, já que a
chanceler conservadora
Angela Merkel atua como interina enquanto

líderes de três outros
partidos negociam para
formar um novo governo na esteira de uma
eleição inconclusiva. Os
três partidos aprovaram,
na manhã desta quintafeira, uma lei que autoriza medidas para enfrentar a pandemia no
Bundestag, a câmara

baixa do Parlamento.
A lei endurecerá algumas medidas atualmente em vigor, obrigando as pessoas a apresentarem prova de vacinação ou de recuperação, ou um exame negativo no transporte público e no trabalho, além
de usar máscaras.
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Sefaz participa de reunião sobre fiscalização
de fraudes no setor de combustíveis
Foto: divulgação

Sefaz

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) participou de uma audiência
pública promovida pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara
dos Deputados. O objetivo do encontro foi
debater a fiscalização
de fraudes no setor de
combustíveis e propor
medidas para prevenção.
Quem representou
a Sefaz foi o auditor
fiscal Luiz Claudio Nogueira de Souza, coordenador do Núcleo de
Petróleo, Gás Natural,
Biocombustíveis e Derivados (Nupetro).
"Entendemos que essa
agenda é importantíssima para o País e a Sefaz está inteiramente à
disposição tanto para
participar desses deba-

tes quanto para auxiliar em trabalhos operacionais", ressaltou.
De acordo com Carlo Rodrigo Faccio, do
Instituto Combustível
Legal, que reúne algumas distribuidoras,
somente o etanol tem
13 alíquotas diferentes,
o que abre espaço para
operações de vendas
fictícias entre os estados.
"Hoje, existe a facilidade de fazer o transporte rodoviário no
Brasil, o que possibilita
desviar o produto para
todo local. É impossível controlar isso", ressaltou Faccio, citando
o exemplo do Rio de
Janeiro e São Paulo.
No Rio, a alíquota é de
34%, enquanto em São
Paulo, 25%. "Essa diferença de 9% significa
mais de R$ 0,85 no preço da gasolina. Então,

se passar o Rio, que
divide um estado com
o outro, tem uma diferença de quase R$ 1 na
bomba", acrescentou.
O coordenador do
Nupetro avaliou que
existem dois problemas a serem tratados:
um de ordem tributária
e outro de ordem ope-

racional. "A solução
do problema passa pela
revisita do nosso sistema tributário, e, certamente, a Câmara de
Deputados é o melhor
espaço para esse debate", disse Souza.
"Já do ponto de vista operacional, temos
feito parcerias com a

ANP [Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis], com os representantes dos revendedores de combustíveis
e também transportadores, para mitigar, em
nível estadual, esta situação observada em todo o País", explicou o

representante da Sefaz.
Ao fim dos trabalhos, o presidente da
Comissão, deputado
Aureo Ribeiro, informou que vai criar um
grupo de trabalho para
acompanhar ações de
fiscalização de fraude
no setor de combustíveis.

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

O secretário de Estado de Esportes e Lazer,
Júnior Abreu, participou, na tarde de quarta-feira (17), da abertura do Campeonato Brasileiro Feminino de
Basquete em Cadeira
Foto: Jordan Andrade/Sesport

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

reunindo seis equipes.
“Receber este campeonato no Espírito
Santo e participar da
abertura da competição é uma grande honra. Afinal, estamos reunindo aqui as melhores
equipes de basquete em
cadeira de rodas do

Brasil. Acompanho
um pouco do trabalho
feito pela equipe capixaba do Irefes e sei o
quanto essas mulheres
são batalhadoras e merecem sair daqui com o
título”, celebrou Júnior
Abreu.
As primeiras partidas do torneio já foram
disputadas, na quartafeira (17), antes da abertura. 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 Aabane (BA) e Valkírias
(MG), terminou com a
vitória da equipe mineira por 73 a 04.
Hoje (20), as semifinais estão marcadas

para as 8 horas e 10 horas. Já a grande final,
amanhã (21), também
está prevista para ser
realizada às 10 horas.
Quem quiser acompanhar as partidas de
forma presencial, a entrada 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 disputando o Campeonato Brasileiro Feminino de
Basquete em Cadeira
d e R o d a s : I r efes/Sesport, do Espírito Santo; Adesul, do

Ceará; AAbane, da Bahia; 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 contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da
própria Sesport: Bisa
Silva, Bruna Rosa, Evilania de Moraes, Florinda Heâncio, Geisiane Maia, Jéssica Santana, Maria do Carmo
Quaresma, Maxcileide
Ramos e Silvelane Silva.
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CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes

jornalhojenoticias@hotmail.com

27 3117-1030
COMUNICADO

SIMÃO BASSUL NETO, torna público que
Requereu ao IDAF, através do processo n°
6538/2014, Renovação da LO 37/2014, para
Silvicultura na Fazenda Planalto, localidade de
Campo Formoso, Município de Pedro Canário
– ES.

jornalhojenoticias@hotmail.com
27 3117-1030

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco
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