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Reflexao~

"E não somente isto, mas também nos 
gloriamos nas próprias tribulações, sabendo 
que a tribulação produz perseverança; e a 
perseverança, experiência; e a experiência, 
esperança." 

Refletindo: O que você pretende produzir em 
sua vida? Riqueza, fama, status, significado, 
uma herança? Que tal caráter! Ter o caráter de 
Deus não é realmente o nosso alvo nessa vida? 
Então, mesmo nos piores dias de nossa vida, se 
formos pessoas de caráter, nada pode tirar de 
nós o que mais desejamos, o caráter de Deus, 
dado a nós em Jesus Cristo.

Oração: Querido Pai, por favor abençoe-me 
para que eu possa ser forte em tempos difíceis e 
consistente em santidade de caráter. Por favor, 
dê-me um coração corajoso e compassivo, para 
que eu possa, mesmo que um pouquinho, 
lembrar outros de como o Senhor é, e do que 
pode fazer nas suas vidas. No nome de Jesus eu 
oro. Amém. 
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Cooabriel presente no 1° Seminário 
Capixaba de Aperfeiçoamento das 
Cooperativas do Ramo Agropecuário

Teve início na terça-
feira (30), o 1° Seminá-
rio Capixaba de Aper-
feiçoamento das Coo-
perativas do Ramo 
Agropecuário, evento 
fruto de um projeto 
desenvolvimento pelo 
Sistema OCB/ES em 
parceria com o Minis-
tério da Agricultura, 
Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). 

O objetivo é promo-
ver um encontro esta-
dual entre as cooperati-
vas agro para discutir 
as principais necessi-
dades do setor, além de 
apresentar cases de su-

cesso e temas relevan-
tes para o segmento 
com foco no seu aper-
feiçoamento e desen-
volvimento. O mo-
mento é destinado às 
cooperativas capixa-
bas do Ramo Agrope-
cuário registradas no 
Sistema OCB/ES. 

A Cooabriel está 
presente no seminário 
com a presença de 
membros da diretoria, 
conselheiros adminis-
trativos e fiscais, coo-
perado e colaborado-
res. 

A cooperativa irá 
participar do Painel: 
Tecnologia no Agro 
Capixaba com a pales-

tra: ́ Inovação e Tecno-
logia´ e apresentará 
c a s e  d e  s u c e s s o 
“Transformação digi-
tal” ministrada pelo 
Gerente Corporativo 
de Tecnologia e Inova-
ção da Cooabriel, Bru-
no Miranda, como par-
te da programação do 
segundo dia do evento.  

No terceiro e último 
dia do evento, (2), a 
Cooabriel estará na 
mesa redonda no pai-
nel que fala sobre as 
mulheres no agro com 
participação das repre-
sentantes dos núcleos 
de mulheres cooperati-
vistas. A Coordenado-
ra do Núcleo Femini-

no pela cooperativa, 
Nadya Bronelle repre-
sentará a Cooabriel no 
painel, falando das ex-
periências do grupo. 

“No evento será 
possível fazer uma in-
tercooperação onde 
podemos compartilhar 
experiências. O agro 
tem essa necessidade 
porque vivenciamos 
um mercado volátil. 
Quando acompanha-
mos o trabalho das nos-
sas coirmãs só teremos 
benefícios. As pales-
tras serão importan-
tes”, finalizou o presi-
dente da Cooabriel, 
Luiz Carlos Bastianel-
lo. Foto: divulgação 

Cooabriel 
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Estudantes com dislexia e TDAH 
terão acompanhamento integral 

O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou 
lei que dispõe sobre o 
a c o m p a n h a m e n t o 
integral para educan-
dos com dislexia ou 
Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hipe-
ratividade (TDAH) 
ou outro transtorno 
de aprendizagem.

A nova lei, publica-
da ontem (1º) no Diá-
rio Oficial da União, 
estabelece que o Po-

der Público deve de-
senvolver e manter 
programa de acompa-
nhamento integral 
p a r a  a l u n o s  c o m 
transtornos de apren-
dizagem.

Assim, de acordo 
com a Sec re ta r ia -
Geral da Presidência 
da República, as esco-
las da educação básica 
das redes pública e 
privada, com o apoio 
da família e dos servi-
ços de saúde existen-
tes, ficam incumbidas 

de prestar cuidado e 
proteção aos educan-
dos que, apresentan-
do alterações no de-
senvolvimento da lei-
tura e da escrita ou 
instabilidade de aten-
ção, poderão contar 
com apoio e orienta-
ção da área de saúde, 
de assistência social e 
de outras políticas pú-
blicas existentes no 
território.

A lei estabelece 
ainda que as necessi-
dades específicas no 

desenvolvimento do 
aluno serão atendidas 
pelos profissionais da 
rede de ensino em par-
ceria com profissiona-
is da rede de saúde, 
devendo ser realizada 
intervenção terapêuti-
ca, quando preciso, 
com metas de acom-
panhamento por equi-
pe multidisciplinar 
composta pelos pro-
fissionais que forem 
necessários ao desem-
penho dessa aborda-
gem. 

Famílias de baixa renda terão redução 
automática na conta de luz 

Famílias de baixa 
renda inscritas em pro-
gramas sociais do go-
verno passarão a ser 
incluídas, automatica-
mente, como benefi-

ciárias da Tarifa Social 
de Energia Elétrica. 
Com isso, mais de 11,5 
milhões de famílias 
podem passar a receber 
o benefício, com des-
contos de até 65% na 
fatura mensal da conta 

de luz, somando-se aos 
12,3 milhões de famíli-
as de baixa renda que 
já usufruem da redu-
ção.

O protocolo que 
permite o cadastra-
mento automático des-

sas famílias foi assina-
do na terça-feira (30), 
na sede da Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), em 
Brasília, com a presen-
ça do presidente Jair 
Bolsonaro e de diver-
sos ministros. Antes, 
era necessário que ca-
da família beneficiária 
de programa governa-
mental requeresse indi-
vidualmente o benefí-
cio, o que retardava e 
dificultava o processo, 
pois a maior parte era 
humilde, muitas mora-
doras de regiões dis-
tantes. 

Para o presidente 
Bolsonaro, o benefício 
imediato é a desburo-
cratização do proces-
so, beneficiando o mai-
or número de pessoas 
com iniciativas de re-
passe de renda. 

“Basicamente, se 
resume na redução de 
burocracia, o que esta-
mos fazendo desde 
quando assumimos em 
2019. Essa medida ve-
io a calhar. Estamos 
vivendo um período – 

peço a Deus – que seja 
pós-pandemia. Onde 
as consequências das 
medidas adotadas no 
passado, para comba-
ter o vírus, nos levaram 
a essa situação, de au-
mento de inflação. 
Essas medidas são aos 
mais humildes que atin-
gem, ao informal, por-
que o Brasil, conosco, 
criou mais empregos 
de carteira assinada, 
mesmo durante o ano 
mais grave da pande-
mia. Então os mais vul-
neráveis e humildes 
são atingidos por esta 
medida, reduzindo a 
conta de luz”, disse o 
presidente. 

Bolsonaro destacou 
também o aumento no 
número de empregos 
que estão sendo cria-
dos, apesar do país re-
cém começar a sair da 
crise econômica mun-
dial resultante da pan-
demia. 

“Lembro que nos 
anos de 2015 e 2016, 
sem pandemia, o Bra-
sil perdeu 2,5 milhões 
de empregos. E o nosso 

governo, mesmo com a 
pandemia, já criou 2,5 
milhões de empregos. 
Isto é trabalho de to-
dos, não apenas meu, 
dos ministros, dos se-
cretários, mas de todos 
os servidores públicos 
que colaboram conos-
co nesta empreitada. 
Temos tudo para ser-
mos uma grande Na-
ção e a seremos, se De-
us quiser”, finalizou 
Bolsonaro. 

Os critérios para 
receber a tarifa social 
continuam os mesmos: 
têm direito a ela as fa-
mílias inscritas no Ca-
dastro Único com ren-
da mensal menor ou 
igual a meio salário-
mínimo por pessoa, e 
também as famílias 
com portador de doen-
ça que precise de apa-
relho elétrico para o 
tratamento - nesse caso 
com renda mensal de 
a t é  t r ê s  s a l á r i o s -
mínimos.  Também 
têm direito as famílias 
com integrante que 
receba o Benefício de 
Prestação Continuada. 

EBC Economia

Mais de 11,5 milhões de famílias podem passar a receber o benefício 

Foto: Milena Razuk/Fapesp 

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil 

EBC Educação
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Aids: pandemia que já dura 
40 anos desacelera nos anos 2000 

No período de 1980 
até o mês de junho do 
ano passado, o Ministé-
rio da Saúde detectou 
um milhão e 11 mil casos 
de Aids no Brasil. A sín-
drome da imunodefi-
ciência adquirida é cau-
sada pelo vírus HIV. E, 
apesar de atingir tantos 
brasileiros, desacelerou 
no começo deste século. 
De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), do ano 2000 até 
2019, as novas infecções 
pelo HIV caíram 39%, e 
as mortes relacionadas 
ao HIV caíram 51%. 

A meta é ampliar a 
resposta sanitária e aca-
bar com a epidemia de 
Aids e infecções sexual-
mente transmissíveis 
(IST) nas Américas até o 
ano de 2030. E isso se faz 
com informação, como 
afirma a psicóloga e neu-
ropsicóloga Juliana Ge-
brim. 

"Essas pessoas, que 
tem esses processo de 
discriminação, são pes-
soas que possuem um 
certo raquitismo espiri-
tual. Muitas vezes por 
serem ignorantes - tanta 

ignorância da pessoa que 
é bruta, com instintos 
bem primitivos e anima-
lescos, ou pessoas que 
não tem a informação 
correta, que estudam 
pouco, que leem pouco, é 
uma tragédia em todos 
os sentidos", disse. 

Nesta quarta-feira 
(1º) foi celebrado o Dia 
Mundial de Luta contra 
a Aids e a Organização 
Pan-Americana de Saú-
de (Opas) escolheu como 
tema “Acabe com as desi-
gualdades. Acabe com a 
Aids. Acabe com as pan-
demias”. 

O tratamento, como 
aquele oferecido gratui-
tamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
ficou mais simples e per-
mite que uma pessoa 
infectada não desenvol-
va a doença. Foi o que 
ocorreu com o Godoy, 
que atua como voluntá-
rio numa clínica de rea-
bilitação para dependen-
tes químicos. 

"Quando comecei a 
tomar os remédios, eu 
tomava 16 comprimidos 
por dia. E tinha muita 
diarreia - não podia co-
mer fora porque já tinha 
que ir ao banheiro. Mas 

depois fui trocando as 
medicações, e hoje não 
tem mais nada disso não. 
(A quantidade de) remé-
dio é bem menor: eu to-
mo quatro hoje e está 
cada vez melhor. E eu 
estou gordinho até, eu 
estou bem de fisionomia 
e esqueço mesmo que eu 
tenho HIV". 

Godoy contraiu HIV 
ao fazer uso de drogas e 
hoje ajuda outras pesso-
as. Ele conta que receber 
o diagnóstico foi um mo-
mento bastante difícil. 

"Eu sempre digo que 
o HIV salvou a minha 
vida. Porque foi o meu 
fundo do poço, em rela-
ção à dependência quí-
mica. Quando eu recebi 
a notícia, o diagnóstico - 
que eu mesmo li - eu des-
ci bem lá no fundo mes-
mo para depois me reer-
guer, nascer de novo. 
Então eu consegui ficar 
limpo, minha vida me-
lhorou muito depois. 
Não tenho o que temer. 
Para mim foi um renasci-
mento, não uma morte". 

Mas nem todo mun-
do consegue levar essa 
vida normal - porque, 
para isso, é preciso fazer 
o teste e, se der positivo, 

iniciar o tratamento com 
acompanhamento médi-
co. A OMS estima que 
81% das pessoas com 
HIV no planeta conhe-
cem essa condição. E seis 
em cada 10 infectados 
pelo HIV estão indetec-
táveis, devido ao trata-
mento com remédios 
antirretrovirais. Ou seja, 
têm cargas virais tão bai-
xas que não transmitem 
mais o vírus, pelo menos 
durante a relação sexual. 
De 2000 até 2019, mais 
de 15 milhões de vidas 
foram salvas por esses 
tratamentos. 

Mas, para quase um 
quinto dos infectados, a 
descoberta ocorre tarde 
demais, quando a Aids já 
se desenvolveu. Desde o 
fim dos anos 1970, mais 

de 33 milhões de pessoas 
morreram por causa da 
doença em todo o mun-
do. 

A psicóloga e neurop-
sicóloga Juliana Gebrim 
lembra que, independen-
te do estágio da infecção, 
a pessoa que vive com 
HIV precisa de acolhi-
mento. 

"Essa pessoa vai pas-
sar por vários processos 
psicológicos. Em primei-
ro lugar, pode começar a 
negar que tem o vírus, 
vai fazer várias vezes o 
teste. Depois, ela vai en-
trar no processo de muita 
raiva de si e talvez do 
agente ou local onde ela 
tenha pego. Depois, ela 
entra em uma fase de 
barganha, que ela vai 
tentando negociar me-

lhoras para ela sair do 
quadro. Mas, posterior-
mente, ela pode entrar 
no quadro depressivo. E 
aí é hora de tomar cuida-
do, porque a imunidade 
da pessoa pode baixar no 
estado depressivo. E pos-
teriormente, chegar à 
fase da aceitação", expli-
cou. 

A OMS avalia que a 
pandemia de covid-19 
agravou as desigualda-
des sanitárias e dificul-
tou o acesso aos serviços 
de saúde. Por isso, a enti-
dade aproveita o dia de 
hoje para convocar os 
líderes mundiais a se uni-
rem para garantir o aten-
dimento adequado para 
prevenir as infecções e 
tratar as pessoas infecta-
das pelo HIV. 

De 2000 a 2019 mortes relacionadas ao HIV cairam 51%, diz OMS 

Getec utiliza indicadores de performance 
para alcançar metas na Sefaz 

A Gerência de Tecno-
logia da Informação (Ge-
tec) da Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) tem utiliza-
do indicadores de perfor-
mance para alcançar me-
tas em suas atividades 
cotidianas. Além de apon-
tar como está o andamen-
to das tarefas da Gerência, 
a metodologia pretende 
verificar se sua estratégia 
de atuação está sendo 
bem-sucedida e se está 
fornecendo às partes inte-
ressadas os principais re-
sultados esperados. 

O gerente de Tecnolo-
gia da Informação da Se-

faz, Marcelo Azeredo Cor-
nélio, considera esse traba-
lho como uma iniciativa 
inovadora, pois, de acordo 
com ele, não é comum a 
prática de Gestão para o 
Resultado com a utiliza-
ção de indicadores no se-
tor de Tecnologia da Infor-
mação no Espírito Santo, 
sendo uma importante 
ferramenta de gestão.

“Os indicadores de 
performance permitem a 
transparência na divulga-
ção de resultados, garante 
o alinhamento dos esfor-
ços, por meio do estabele-
cimento de linguagem e 
objetivos comuns e define 
critérios objetivos reco-

nhecidos pela Secretaria”, 
contou Cornélio. 

Os indicadores são 
instrumentos de medição 
que fornecem informa-
ções sobre o resultado da 
execução da estratégia, 
comunicando o alcance 
das metas e sinalizando a 
necessidade de ações cor-
retivas sendo, portanto, 
um teste permanente da 
validade da estratégia. 

Ferramenta 

Uma das ferramentas 
que a Getec utiliza é o 
GLPI, um software web 
que apresenta amplas fun-
cionalidades de gestão de 

helpdesk, incidentes, re-
quisições, projetos e in-
ventário, possibilitando 
um acervo de dados para 
um gerenciamento efici-
ente e proativo. Dos dados 
gerados por meio dele, são 
criados Dashboards com 
as informações dos indi-
cadores de performance 
para que os gestores te-
nham uma visão mais 
gerencial da massa de da-
dos, possibilitando uma 
atuação mais objetiva das 
equipes. 

Funciona da seguinte 
forma: a partir de uma 
reunião de trabalho reali-
zada entre os supervisores 
de cada área com suas 

respectivas equipes, cada 
supervisor constrói suas 
apresentações de resulta-
dos para seus subgerentes. 
Em seguida, os subgeren-
tes compilam e realizam 
um agrupamento, a fim de 
realizar a apresentação 
dos trabalhos de sua Sub-
gerência para o gerente. 

A adoção da metodo-
logia surgiu devido à ne-
cessidade de desenvolver 
uma rotina, em que os 
líderes e suas equipes ti-
vessem a oportunidade de 
conversarem sobre os tra-
balhos realizados no mês, 
quais foram os pontos 
fortes e necessidades de 
melhoria em seus proces-

sos, além de contribuir 
também com a criação de 
metas mensuradas por 
indicadores que direcio-
nassem os trabalhos dan-
do foco à equipe. 

Dessa forma, o mode-
lo orienta que todos os 
colaboradores tenham 
resultados como foco prin-
cipal de suas ações, ou 
seja, além de cumprir os 
processos, devem alcançar 
as metas estabelecidas, 
bem como criar um enga-
jamento da equipe com 
suas entregas, alavancan-
do o nível de maturidade 
ao canalizar foco naquilo 
que é necessário para a 
instituição.

Sefaz

Foto: divulgação 

EBC Saúde
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Legado da pandemia: Estado investe 
mais de R$ 1,6 milhão na Central Estadual 
de Rede de Frio e salas de vacinação

Para enfrentar a pan-
demia de Covid-19 e 
garantir assistência ade-
quada para toda a popu-
lação capixaba, o Go-
verno do Espírito Santo 
realizou uma séria de 
investimentos na área 
da saúde pública como, 
por exemplo, nas Cen-
trais Estadual, Regiona-
is e Municipais de Rede 
de Frio e salas de vaci-
nação do Estado. Ao 
todo, entre janeiro de 
2020 e novembro de 
2021, foram empenha-
dos R$ 1.657.050 para 
compra de equipamen-
tos e melhoria da estru-
tura para armazena-
mento e conservação de 
imunobiológicos. 

Com a chegada das 
vacinas contra a doen-
ça, o Estado se prepa-
rou para distribuir as 
doses às regionais de 
saúde e aos municípios 
da região Metropolita-
na de forma ágil para 
facilitar a imunização 
dos cidadãos. Para isso, 

foi necessário adequar 
quatro  veículos  de 
transporte com isola-
mento térmico e clima-
tização, sendo destina-
do R$ 88 mil à reestru-
turação. 

Além disso, foram 
adquiridas 38 câmaras 
de refrigeração com ca-
pacidade de 500 litros e 
outras 15 unidades de 
1.500 litros aptas a ar-
mazenar a grande maio-
ria das vacinas disponí-
veis contra a Covid-19 – 
c o m o  C o r o n ava c , 
AstraZeneca e Janssen 
– além de doses do Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações. O valor total 
da compra é de R$ 
888.050. 

Os equipamentos 
estão sendo entregues 
ao Centro de Referên-
cia em Imunobiológi-
cos Especiais (CRIE); 
três Centrais Regionais 
de Rede de Frio e a Esta-
dual; Centrais Munici-
pais de Rede de Frio e 
às salas de vacinação 
dos dez municípios capi-
xabas com mais de 100 

mil habitantes.
Para a coordenado-

ra do Programa do Pro-
grama Estadual de Imu-
nizações e Vigilância 
das Doenças Imunopre-
veníveis, Danielle Gril-
lo, as ações realizadas 
durante a pandemia 
deixarão um legado 
importante tanto para 
os profissionais da saú-
de quanto aos usuários 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

“Todo esse investi-
mento realizado pelo 
Governo do Estado fica-
rá como um legado aos 
capixabas. Hoje temos 
uma capacidade de ar-
mazenamento, conser-
vação e logística das 
vacinas mais eficiente 
do nível estadual ao mu-
nicipal. Nosso próximo 
passo será ampliar ain-
da mais a capacidade de 
armazenamento dos 
imunobiológicos na 
Central Estadual de 
Rede de Frio, aumen-
tando a estrutura da 
câmara frigorífica para 
novas incorporações de 

vacinas no calendário 
de vacinação. Acredito 
que aprendemos muito 
com essa pandemia e 
que o sistema único de 
saúde estará cada vez 
mais fortalecido”, des-
tacou a coordenadora. 

Também foram com-
prados 150 computado-
res para auxiliar no ca-
dastro e atendimento 
aos pacientes e demais 
atividades internas. 
Eles serão doados aos 
municípios; Vigilância 
Epidemiológica Esta-
dual e Municipal de 
Síndrome Gripal; Uni-
dades de Saúde Senti-
nela de Síndrome Gri-
pal; e CRIE. E para au-
xiliar no armazena-
mento e distribuição de 
insumos no almoxarifa-
do, uma empilhadeira 
semielétrica, no valor 
de R$ 21 mil, será ad-
quirida nos próximos 
meses.

Danielle Grillo tam-
bém reforçou as doa-
ções recebidas pelo Esta-
do e ressaltou o esforço 
e preparo de toda equi-

pe da imunização para 
o combate ao Covid-19.

“Nós também rece-
bemos doação de dois 
freezers de ultrabaixa 
temperatura para arma-
zenamento e conserva-
ção de vacinas a -80ºC 
como, por exemplo, a 
da Pfizer, sendo um pe-
lo Governo Federal e 
outro pelo Unidos pela 
Vacina. Também desta-
co o empenho de toda 
equipe de imunização 
do nosso estado, e o pla-

nejamento que estamos 
empenhando diante do 
combate  ao  v í r us. 
Antes mesmo da pers-
pectiva de vacinação 
contra a doença nós 
adquirimos equipa-
mentos, seringas, agu-
lhas, elaboramos estra-
tégias de vacinação, 
entre outras atividades 
que nos permitiu estar 
preparados nesse mo-
mento tão desafiador”, 
completou a coordena-
dora. 

SESA

Ponto de testagem contra Covid-19 no
Aeroporto de Vitória tem novo lugar 

Desde quarta-feira 
(1º), o ponto de testa-
gem contra a Covid-19 
disponibilizado pelo 
Governo do Espírito 
Santo no Aeroporto de 
Vitória está em um no-
vo ambiente. Passagei-
ros que embarcam ou 
desembarcam no aero-
porto e cidadãos que 
fazem agendamento 
por meio do Portal de 
Agendamento devem se 
dirigir à nova sala, que 
fica no primeiro piso, na 
área administrativa, ao 
lado do setor de creden-

ciamento dos funcioná-
rios. 

Vale lembrar que o 
Aeroporto de Vitória é 
constituído pela área do 
térreo, onde se encon-
tram as entradas e saí-
das de passageiros, e o 
primeiro andar. As tes-
tagens vão seguir acon-
tecendo 24 horas por 
dia para passageiros que 
embarcam ou desem-
barcam, além dos horá-
rios disponíveis no agen-
damento, de 11h as 
21h55, todos os dias da 
semana. 

Orientação de testa-
gem para passageiros 

vindos do exterior 
Em virtude do cená-

rio mundial de confir-
mações de casos da Co-
vid-19 pela nova varian-
te Ômicron, recente-
mente descoberta na 
África do Sul, a Secreta-
ria da Saúde (Sesa) pas-
sa a orientar, desde essa 
segunda-feira (29), a 
realização de testagem 
para todos os capixabas 
que chegaram ao Esta-
do vindos do exterior. A 
orientação é válida para 
a população que chegou 
do exterior nos últimos 
14 dias, independente-
mente de ter sintomas 

ou não. 
No Espírito Santo, 

os passageiros que de-
sembarcam pelo Aero-
porto de Vitória ou pela 
Rodoviária da Capital 
podem procurar o pon-

to de testagem disponi-
bilizado pelo Governo 
do Estado, em ambos os 
locais. Além disso, há 
mais de 50 pontos de 
testagens por RT-PCR 
disponíveis para agen-

damento on-line, além 
de pontos de testagem 
de antígeno nos termi-
nais de Jardim América 
(Cariacica), Laranjeiras 
(Serra) e de Itaparica 
(Vila Velha). 

SESA
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Sicoob ES participa do maior evento 
de inovação do Espírito Santo

Uma das organizações 
que têm grande participa-
ção no incentivo a projetos 
de inovação e no apoio às 
empresas que atuam no 
setor, o Sicoob ES vai mar-
car presença no ESX - Espí-
rito Santo Innovation 
Experience, que será reali-
zado de 2 a 5 de dezembro, 
na Praça do Papa, em Vitó-
ria.

É o maior evento de 
inovação do Estado, com 
diversos espaços com ativi-
dades simultâneas. Um 
deles é o ambiente de café e 
networking do Sicoob ES, 

propício para aprimorar o 
relacionamento com star-
tups.

O espaço da cooperati-
va estará à disposição das 
empresas que estão em 
busca de soluções inova-
doras.

Incentivo

"A participação do 
Sicoob ES no evento vai ao 
encontro do apoio que 
damos à inovação e às em-
presas que investem nessa 
área. Incentivamos o setor 
por meio da liberação de 
crédito facilitado, ajudan-
do a fomentar a inovação 

no Estado", disse o diretor-
executivo do Sicoob ES, 
Nailson Dalla Bernadina.

Além disso, a coopera-
tiva conta com casos pró-
prios de inovação. Um 
deles é o espaço de inova-
ção Ângulo Hub, que fica 
na sede da instituição. O 
ambiente propiciou o de-
senvolvimento de produ-
tos como o Faça Aconte-
cer, ampliando a oferta de 
crédito para estudantes do 
ensino superior e técnico.

O Sicoob ES também é 
fomentador da cooperati-
va de plataforma Ciclos, 
por meio da qual são ofere-
cidos serviços de telefonia, 

planos de saúde e energia 
fotovoltaica para os coope-
rados.

Evento

Serão mais de 50 ativi-
dades durante os quatro 
dias do Espírito Santo 
Innovation Experience. A 
realização é do Serviço de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas do Espírito 
Santo (Sebrae/ES). A ex-
pectativa do evento é rece-
ber cerca de 20 mil pesso-
as. A entrada é gratuita.

O diretor do Sicoob ES 
destaca a importância do 
ESX. "Quanto mais inova-

dora a empresa for, e con-
seguir se apropriar dos 
ganhos dessa inovação, 
mais sustentável e dura-
doura é a vantagem com-

petitiva. A inovação per-
mite que ela alcance novos 
mercados e aumente sua 
receita", disse Nailson 
Dalla Bernadina.

Profissionais explicam a importância de 
receber a dose de reforço contra a Covid-19 

No Espírito Santo, a 
partir desta quarta-feira 
(1º), 215.202 mil capixabas 
estão aptos a receber a dose 
de reforço contra a Covid-
19, entre idosos e popula-
ção de 18 a 59 anos. Profis-
sionais da Secretaria da 
Saúde (Sesa) explicam da 
importância de tomá-la.

O infectologista e refe-
rência técnica do Núcleo 
Especial de Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria 
da Saúde (Sesa), Raphael 
Lubiana Zanotti, destaca 
que uma das principais 
medidas que a dose de re-
forço traz é na ampliação 
da resposta imune.

“Estudos observaram 
uma queda de nível dos 
anticorpos alguns meses 
após as duas primeiras do-
ses, assim como após a 
infecção natural  pelo 
SARS-CoV-2. E quando os 
anticorpos ultrapassam um 
limite mínimo, isso tem 
relação a proteção que con-
ferem, podendo ser preju-
dicada. A terceira dose ou 
dose de reforço vem para 
proporcionar o aumento 
da quantidade de anticor-
pos circulantes no organis-
mo, no que chamamos de 
‘booster vacinal’ – reforço. 
E, ao aumentar a quantida-
de de anticorpos circulan-
tes, isso reduz a chance de 
cada pessoa se infectar (ou 
reinfectar)”, afirmou.

Ao público idoso e aos 
imunossuprimidos, Zanot-

ti ressalta que a dose de 
reforço amplia a efetivida-
de de sua imunização. 
“Existem pessoas que mes-
mo vacinadas, não desen-
volvem resposta imunoló-
gica adequada, como ido-
sos e imunossuprimidos. E 
a terceira dose ‘resgata’ 
uma parte desses que não 
tinham respondido ade-
quadamente e deixando-os 
imunizados.”

Outra medida impor-
tante, pontuada pelo pro-
fissional, está relacionada à 
redução da chance de in-
fecção em caso de novas 
variantes. “Quando temos 
uma quantidade de anti-
corpos circulantes elevada, 
é mais provável que ao ser 
infectado por uma nova 
variante, a pessoa possa 
desenvolver anticorpos que 
se liguem a essa variante”, 
disse o médico. 

Ele explica como isso 
ocorre.  “Uma vez a pessoa 
vacinada, o anticorpo pro-
movido pela vacina era 
direcionado para a variante 
que deu origem à formula-
ção da mesma, e nesse pro-
cesso as pessoas também 
produzem anticorpos que 
possuem diversidade, e 
quanto mais isso ocorre, é 
mais provável que alguns 
se liguem à variante nova, 
fazendo ser reconhecido 
pelo corpo para a produção 
de mais do anticorpo espe-
cífico. E com o nível eleva-
do desse anticorpo no orga-
nismo circulando, aumen-
tam as chances de proteção 

a nova variante”. 

Atualizações para 
ampliar proteção 

Segundo a coordena-
dora do Programa Estadu-
al de Imunizações e Vigi-
lância das Doenças Imuno-
preveníveis, Danielle Gril-
lo, as vacinas têm sido pro-
duzidas em tempo recorde, 
devido à urgência que a 
pandemia da Covid-19 
trouxe, e por isso, os estu-
dos e orientações recebem 
atualizações em prol da 
proteção contínua contra a 
doença. 

“As orientações a se-
rem seguidas a respeito da 
vacinação são pautadas em 
estudos contínuos que se-
guem acontecendo, a fim 
de garantir a proteção da 
população contra esta do-
ença e o controle da pande-
mia”, informou. 

A coordenadora ressal-
ta que estudos recentes 
mostram que há a redução 
da imunidade após deter-
minado período da com-
plementação do esquema 
primário (D1 + D2 ou DU) 
e que a dose de reforço vem 
justamente para ajudar no 
aumento dos níveis destes 
anticorpos circulantes no 
organismo. Danielle Grillo 
ressalta também que é im-
portante que a população 
incorpore no dia a dia a 
necessidade de ir ao servi-
ço de saúde para receber a 
dose de reforço, assim co-
mo foi feito com as primei-

ras e segundas doses.
“A população capixaba 

entendeu a importância da 
vacina no combate à pan-
demia e avançamos na co-
bertura vacinal no esque-
ma primário, com D1 e D2 
ou a dose única. A dose de 
reforço também precisa ser, 
assim, aceita e ser colocada 
no dia a dia como priorida-
de a ser tomada assim que 
estiver no período estipula-
do”, informou. 

Reforço nos idosos 
precisa avançar, 

destaca subsecretário de 
saúde 

De acordo com o sub-
secretário de Vigilância em 
Saúde, Luiz Carlos Reblin, 
apesar da melhora na co-
bertura da dose de reforço 
nos idosos acima dos 60 
anos nos últimos dias, o 
Estado e os municípios 
precisam avançar nesta 
dose. 

“Faltam cerca de 180 
mil idosos para receber a 
dose de reforço. Os capixa-
bas, especialmente a popu-
lação idosa, recebeu a vaci-
na contra a Covid-19 muito 
bem, entenderam a impor-
tância de nos imunizar-
mos, então, precisamos 
completar com a dose de 
reforço, voltar ao serviço 
de saúde do seu município 
e se vacinar”, reforçou Rei-
blin. 

Ainda segundo o sub-
secretário, com a redução 
do intervalo para três me-

ses (90 dias), o número de 
aptos ampliou, mas que a 
Secretaria da Saúde (Sesa) 
trabalha com a expectativa 
de que este público consiga 
se vacinar ainda na primei-
ra quinzena de dezembro. 
“E temos doses para isso. 
Entendam a importância 
de recebermos a dose de 
reforço, em especial neste 
novo cenário de uma nova 
variante da Covid-19 em 
circulação nos demais paí-
ses”.   

Quando tomar a dose de 
reforço 

Seguindo a determina-
ção do Ministério da Saúde 
e as novas atualizações do 
órgão federal, a dose de 
reforço passou a ser válida 
a toda população acima 
dos 18 anos que tenha com-
pletado o esquema primá-
rio (D1 + D2 ou DU) no 
intervalo de 5 meses. 

Entretanto, para cada 
grupo há definições especí-
ficas, como a seguir: 

- Idosos acima dos 60 
anos: no Espírito Santo, 
está definido a vacinação 
da dose de reforço obede-
cendo o intervalo de três 
meses (90 dias) após com-
plementação do esquema 
primário (D1 + D2 ou 
DU); 

- População 18 anos a 
59 anos: após 5 meses da 
complementação do es-
quema primário (D1 + D2 
ou DU); 

- Trabalhadores da saú-

de: após 5 meses da com-
plementação do esquema 
primário (D1 + D2 ou 
DU); 

- Imunossuprimidos: a 
vacinação com a dose adi-
cional acontece após 28 
dias da complementação 
do esquema primário (D1 
+ D2); 

- Vacinados com dose 
única (DU) da Janssen: a 
dose de reforço para esse 
esquema deverá ser de for-
ma homóloga, ou seja, 
com mesmo imunizante da 
Janssen, segundo publica-
do pela Comissão Interges-
tores Bipartite (CIB) na 
Resolução Nº222/2021. 

Para idosos acima dos 
60 anos, o intervalo é de 90 
dias após esquema primá-
rio e de 5 meses para popu-
lação de 18 a 59 anos. Em 
caso de gestantes e puérpe-
ras que receberam a DU da 
Janssen, a dose de reforço 
será feita com a Pfizer. 

E, caso o cidadão que 
tomou a DU da Janssen 
tenha recebido a dose de 
reforço anteriormente com 
outro imunizante, tem-se o 
esquema vacinal encerra-
do. 

Além disso, o Espírito 
Santo, seguindo orienta-
ções do Ministério da Saú-
de, tem utilizado preferen-
cialmente o imunizante da 
Pfizer para aplicação de 
doses de reforço àqueles 
que completaram o esque-
ma vacinal com doses da 
Coronavac ou AstraZene-
ca. 

SESA

Foto: divulgação 

O diretor do Sicoob ES Nailson Dalla 
Bernadina destaca a importância do ESX

Vera Caser Comunicação
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Período aberto para a Pré-Matrícula da Rede Estadual

Na quar ta - fe i ra 
(1º), iniciou mais uma 
etapa da Chamada Pú-
blica Escolar 2022: a 
Pré-Matrícula, desti-
nada aos estudantes 
que desejam entrar pa-
ra uma das escolas da 
Rede Estadual de Ensi-
no. Para solicitar a va-
ga, é necessário fazer 
cadastro no Sistema 
Estadual de Gestão 
Escolar (Seges).

Os estudantes que 
ingressarão na 1ª série 
do Ensino Médio, de-
vem selecionar o Itine-
rário Formativo que 
mais se adequa ao seu 
perfil individual. Para 
mais informações so-
bre esta novidade e aju-

da na escolha, confira 
o 'Guia para sua Jorna-
da no Novo Ensino 
Médio Capixaba'. 

Informações para o 
cadastro no Seges: 

- Certifique-se que o 
seu endereço está cor-
reto, pois é um critério 
importante para a alo-
cação na escola deseja-
da;   

- O estudante que 
mora na Grande Vitó-
ria pode apontar até 3 
(três) opções de esco-
las. Isto aumenta as 
chances de conseguir a 
vaga em uma de suas 
preferências;    

- Após a requisição 
da Pré-Matrícula, o 
Sistema gera um docu-

mento comprovante 
com o número de pro-
tocolo da solicitação. É 
necessário guardar es-
se documento, e regis-
trar o número de proto-
colo, importante para 
acesso no futuro, caso 
necessário.   

Pode participar da 
Pré-Matrícula o 
estudante que: 

- Está matriculado 
em escola da Rede Mu-
nicipal, Federal ou Pri-
vada, e deseja vaga na 
Rede Estadual; 

- Que não esteja ma-
triculado em nenhuma 
unidade escolar; 

- Perdeu o prazo ou 
não solicitou a rematrí-
cula ou a transferência 

interna; 
- Solicitou rematrí-

cula ou transferência 
interna, mas deseja se 
matricular em escola 
diferente. A solicitação 
de pré-matrícula can-
cela a solicitação reali-
zada anteriormente.  

Confira as vagas 
ofertadas 

Total de vagas ofer-
tadas na Rede Estadu-
al em 2022: aproxima-
damente 281 mil vagas 

- Vagas por modali-
dade de ensino (vagas 
aproximadas) 

Anos Iniciais Ensi-
n o  F u n d a m e n t a l : 
22.500 vagas 

Anos Finais Ensino 
Fundamental: 89.500 

vagas 
Ensino Médio: 130 

mil vagas 
Educação de Jo-

vens e Adultos (EJA): 
39 mil vagas 

- Educação em Tem-
po Integral: 

Total de 52 mil no-
vas vagas (22.500 para 
anos finais de EF em 
Te m p o  I n t e g r a l  / 
29.500 para Ensino 
Médio de Tempo Inte-
gral) 

Novidades: 40 no-
vas escolas (Total de 
132 escolas de Tempo 
Integral na Rede Esta-
dual) 

Novidades: 26 no-
vos munícios com ofer-
ta de Tempo Integral 
em 2022 (Total de 75 
municípios com oferta 

de Tempo Integral na 
Rede Estadual) 

Novidades: 16 mil 
novas vagas 

- Educação de Jo-
vens de Adultos (EJA): 

Total de 39 mil no-
vas vagas (10.500 EJA 
Ensino Fundamental / 
23.500 EJA Ensino 
Médio / 5 mil EJA Pro-
fissional) 

Novidades: 2 mil 
novas vagas de EJA 
Profissional 

Novidades: 2 mil 
novas vagas de EJA 
Regular 

Em caso de dúvida: 
entrar em contato com 
a Superintendência 
Regional de Educação 
(SRE) que atende o seu 
município.  

Sedu

Etapa destinada aos estudantes que desejam entrar para uma das escolas da Rede Estadual

Espírito Santo fecha participação nas 
Paralimpíadas Escolares com 76 medalhas 

O Espírito Santo 
fez bonito nas Paralim-
píadas Escolares, com-
petição encerrada na 
última sexta-feira (26) 
e realizada na sede do 
Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), em 
São Paulo. Ao todo, os 
alunos que representa-
ram o Estado conquis-
taram 76 medalhas, 
sendo 40 de ouro, 19 
de prata e 17 de bron-
ze. Um número de me-
dalhas superior ao de 
2019, quando foram 
conquistadas 68 meda-
lhas. 

As conquistas vie-
ram por meio das se-
guintes modalidades: 
natação, tênis de mesa, 
vôlei sentado, bocha 
paralímpica e o atletis-
mo, que foi responsá-
vel por 55 medalhas. 

Entre os atletas, os 
destaques ficaram por 
conta do nadador Bre-

no Costa, que trouxe 
quatro ouros para ca-
sa, além de Brenda Tei-
xeira, Lucas Otacílio, 
Júlia Placidino, Wen-
del Xavier, Monike 
Braga e Ana Esther da 
Cruz, todos do atletis-
mo, que conquistaram 

três medalhas de ouro 
cada. 

Com os resultados, 
o Espírito Santo termi-
nou a competição na 
12ª colocação geral, 
entre os 25 estados do 
País que estiveram nas 
disputas do torneio. 

O secretário de Esta-
do de Esportes e Lazer, 
Júnior Abreu, que este-
ve em São Paulo acom-
panhando as Paralim-
píadas Escolares, cele-
brou o feito do Espírito 
Santo e já se mostra 
otimista por números 

ainda melhores em 
2022. “O esporte para-
límpico é tratado com 
prioridade total na nos-
sa gestão. Fiquei muito 
feliz de ter acompa-
nhado o desempenho 
dessa garotada aqui, 
este ano. Tivemos re-

sultados expressivos, 
principalmente no atle-
tismo. Acredito muito 
no trabalho sério de-
sempenhado pelos pro-
fissionais à frente des-
sas equipes e quero ver 
o Espírito Santo entre 
os dez melhores do 
ranking no ano que 
vem”, frisou.

O assistente-chefe 
da delegação, Leonar-
do Miglinas, também 
ficou satisfeito com o 
resultado obtido, supe-
rior ao da última edi-
ção. “Foi muito difícil 
fazer a seletiva, por 
conta de serem pessoas 
do grupo de riscos. Em 
função disso, acredito 
que conseguimos atin-
gir o esperado e ter 
bons resultados. Tive-
mos uma renovação de 
atletas. Mesmo com 
um quantitativo me-
nor, conseguimos uma 
ótima colocação ge-
ral”, disse.

Foto: divulgação 

Sesport
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