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Cooperativas do ES doam 800 
cestas básicas para municípios 
baianos atingidos pelas chuvas

Dr. Giovani A. Loureiro fala sobre o H3N2: o 
novo vírus influenza em circulação no país F

o
to

: 
R

e
p
ro

d
u
çã

o
/I
n
st

a
g
ra

m
 

MEC divulga vagas 
de escolas Cívico-
Militares e São Gabriel 
da Palha está entre 
os municípios 
contemplados

Inscrições do 
Nossa Bolsa 2022 
terminam hoje

Teste de antígeno 
passa a ser ofertado 
em todos os pontos de 
testagem do Estado
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Reflexao~

"Por que estás abatida, ó minha alma? Por 
que te perturbas dentro de mim? Espera em 
Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu 
auxílio e Deus meu."

Refletindo: O livro de Salmos mostra de uma 
forma bem humana, os problemas de seus 
autores e do povo de Deus. Às vezes estão 
animados, outras vezes deprimidos, outras 
vezes cantando e outras vezes chorando. Na lei 
e nos profetas Deus está falando conosco, no 
livro de Salmos nós falamos a Deus. E o 
salmista não só fala com Deus, mas fala 
também consigo mesmo, ele argumenta 
consigo mesmo. Em momentos difíceis 
precisamos ter controle sobre nós mesmos. 
Devemos perguntar a nossa alma como pode 
estar abatida assim ??? Isto não é uma auto 
cobrança e sim um ato de fé, lembrando-se de 
Deus, quem Ele é, e o que Ele tem feito e o que 
tem prometido para nós.
Oração: Pai querido, e majestoso Deus da 
minha vida, Tu és a razão da minha adoração, 
Tu és a razão da minha vida, em Ti minha 
alma encontra descanso e paz, sem Ti minha 
alma fica abatida, perturbada, mas quando 
encontro na adoração, a intimidade contigo, 
então meu coração é confortado, e preenchido 
pelo Seu amor. Ensina-me a esperar por Ti, 
esperar Seu socorro e Seu auxilio. Eu oro em 
nome de Jesus. Amém.

de
Momento 

Salmos 42:5

Pfizer: vacina específica contra 
Ômicron é cenário mais provável

O  p r e s i d e n t e -
executivo da Pfizer, 
Albert Bourla, disse na 
segunda-feira (10) que 
uma vacina contra a 
covid-19 redesenhada 
que visa especifica-
mente a variante Ômi-
cron do novo coronaví-
rus provavelmente será 
necessária, e que o labo-
ratório pode ter uma 
pronta para ser lançada 
até março.

Bourla afirmou que 
a Pfizer e a parceira 
BioNTech estão traba-

lhando em uma versão 
da vacina direcionada 
à Ômicron, bem como 
em uma vacina que 
incluiria tanto a vacina 
anterior quanto uma 
direcionada à variante 
de rápida dissemina-
ção.

“Acredito que é o 
cenário mais prová-
vel”, disse Bourla, na 
conferência anual de 
saúde do J.P. Morgan, 
realizada virtualmente 
este ano. "Estamos tra-
balhando em doses ma-
is altas. Estamos traba-
lhando em cronogra-

mas diferentes. Esta-
mos fazendo muitas 
coisas agora enquanto 
falamos." 

Bourla afirmou que 
a Pfizer pode estar pron-
ta para solicitar aprova-
ção regulatória dos 
Estados Unidos para 
uma vacina redesenha-
da e lançá-la em março. 
Segundo Bourla, a Pfi-
zer construiu tanta ca-
pacidade de fabricação 
para a vacina que não 
será um problema tro-
cá-la imediatamente.

A vacina contra a 
covid-19 eventualmen-

te pode ser uma vacina 
anual para a maioria 
das pessoas, disse Bour-
la, e alguns grupos de 
alto risco podem rece-
ber as vacinas com ma-
is frequência do que 
isso. 

O  p r e s i d e n t e -
executivo da Moderna, 
Stéphane Bancel, disse 
na semana passada que 
as pessoas podem pre-
cisar de outra dose no 
segundo semestre, já 
que a eficácia do refor-
ço provavelmente dimi-
nuirá nos próximos 
meses. 

Foto: divulgação 

Agência Brasil
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Cooperativas do ES doam 800 cestas básicas 
para municípios baianos atingidos pelas chuvas

As chuvas que atingi-
ram o Sul da Bahia já afe-
taram 815,6 mil pessoas, 
das quais 520 ficaram 
feridas. Cerca de 200 mu-
nicípios estão em estado 
de emergência, segundo 
a Superintendência de 
Proteção e Defesa Civil 
(Sudec).

Movidas pelo valor da 
solidariedade, quatro 
cooperativas do Espírito 
Santo (Sicoob Norte, Si-
coob Leste Capixaba, 
Coopcam e Cooabriel) se 
uniram para doar 800 
cestas básicas aos mora-
dores de Itabuna e de 

Ilhéus, o que totaliza cer-
ca de 20 toneladas de 
mantimentos.

“Cooperar é pensar 
coletivamente, ter com-
paixão ao próximo, agir 
com empatia. Essa ação 
está alinhada com o nos-
so o propósito de contri-
buir para que haja justiça 
social e financeira e bem-
estar da comunidade”, 
explicou o presidente do 
Sicoob ES, Bento Ventu-
rim.

Entrega

Uma carreta da Cooa-
briel levará os alimentos à 
Bahia. O Corpo de Bom-

beiros, que já trabalha na 
região ajudando as víti-
mas da chuva, receberá 
os alimentos em Itabuna. 
Em Ilhéus, as cestas serão 
entregues à ONG Grupo 
Amigos da Praia.

“O cooperativismo 
tem este viés importante 
de se preocupar com as 
pessoas, com as dificul-
dades sociais e gerar 
ações para mitigá-las. 
Essa ação em específico é 
o resultado de um traba-
lho de intercooperação 
motivado pelo sétimo 
princípio do cooperati-
vismo e, de certa forma, 
estamos devolvendo um 
pouco da ajuda que nosso 

estado já recebeu em mo-
mentos de adversidades”, 
disse o superintendente 
da Cooabriel, Carlos Au-
gusto Pandolfi.

Na avaliação de Pan-
dolfi, a mobilização “é 
uma corrente do bem que 
as cooperativas têm por 
princípio manter sempre 
bem lubrificada por meio 
de iniciativas como esta”.

O superintendente 
ressaltou ainda ser im-
portante “sentir no cora-
ção a dor de ver o irmão 
em dificuldade”, mas, 
afirmou, “ainda mais 
relevante é transformar 
essa dor em ação, e é isso 
que estamos fazendo”.

A iniciativa, desta-
cou, visa a colocar em 
prática o sétimo princípio 
do cooperativismo, que é 
o interesse pela comuni-
dade. “Com a ajuda de 
todos, podemos ameni-
zar um pouco o sofrimen-
to dos nossos irmãos. 
Tão logo a Coopcam foi 
convidada a participar, 
não mediu esforços para 

ajudar. Que a ação possa 
amenizar um pouco o 
sofrimento dessas pesso-
as, pois isso é o cooperati-
vismo tendo como base 
um dos seus princípios e 
sua preocupação com a 

sociedade. Parabéns a 
todos, que de alguma for-
ma, estão também reali-
zando doações”, finali-
zou o diretor-presidente 
da Coopcam, Advaldo 
Antonio Zottelle.

MEC divulga vagas de escolas Cívico-Militares e 
São Gabriel da Palha está entre os municípios contemplados

Na segunda-feira 
(10), o Ministério da 
Educação (MEC), di-
vulgou a lista com os 
Estados e municípios 
contemplados pelo 
Programa Nacional 
das Escolas Cívico-

Militar (Pecim), para o 
ano de 2022.

São Gabriel da Pa-
lha foi um dos municí-
pios do Estado que foi 
contemplado com o 
programa. O Progra-
ma Nacional das Esco-
las Cívico-Militares é 
uma iniciativa do Mi-

nistério da Educação, 
em parceria com o Mi-
nistério da Defesa, que 
apresenta um conceito 
de gestão nas áreas edu-
cacional, didático-
pedagógica e adminis-
trativa com a participa-
ção do corpo docente 
da escola e apoio dos 

militares.
Sooretama, Mara-

taízes e Montanha tam-
bém fazem parte desta 
lista.

Para acessar a lista 
completa, basta aces-
sar o site do Governo 
Fe d e r a l  h t t p s : / / 
www.gov.br/mec/

Editora Hoje

Foto: Editora Hoje 
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Inscrições do Nossa Bolsa 2022 terminam hoje

O prazo para inscrição 
no Programa Nossa Bolsa 
2022 está acabando. Os 
capixabas que sonham em 
realizar a graduação com 
bolsa integral têm até as 
23h59, de hoje, quarta-
feira (12), para garantir a 
inscrição no edital de sele-
ção do Nossa Bolsa. O 
Programa oferece 1.309 
bolsas para graduação, 
em 34 Instituições de Ensi-
no Superior, localizadas 
em 17 municípios do Esta-
do. 

As inscrições podem 
ser feitas no site www.fa-
pes.es.gov.br/nossabolsa 
pelos capixabas que já 
concluíram o Ensino Mé-
dio e a seleção será reali-
zada com as notas do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) referentes 
aos anos de 2019 e 2020. 
O edital é uma parceria da 
Fundação com a Secreta-
ria da Educação (Sedu) e 
investe mais de R$ 68 mi-
lhões. 

O processo seletivo do 
Nossa Bolsa 2022 oferta 
1.309 bolsas, em 57 cursos 
de diversas áreas profissi-
onais, em 34 instituições 
de Ensino Superior, loca-

lizadas em 17 municípios 
em todas as regiões do 
Estado. 

O secretário de Estado 
de Inovação e Desenvolvi-
mento, Tyago Hoffmann, 
comentou o investimento 
do Governo do Estado na 
ampliação do número de 
bolsas ofertadas em 2022. 
“A educação é um divisor 
de águas e oferece um futu-
ro melhor para jovens e 
adultos. Acreditando nis-
so, o governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
tem investido muito no 
Programa Nossa Bolsa. Já 
ofertamos mais de 15 mil 
bolsas, por meio do pro-
grama, que cresce a cada 
ano. Eram, em média, mil 
bolsas por ano, mas, com 
a abertura deste edital, a 
oferta do programa está 
sendo ampliada em 30%, 
com novas 1.300 vagas”, 
explicou Hoffmann. 

O secretário destacou 
também a inclusão do 
Programa ao Sistema Uni-
versidadES. “Agora, o 
Nossa Bolsa passa a inte-
grar o eixo Ensino Superi-
or do Sistema Universida-
de do Espírito Santo – 
UniversidadES, que foi 
instituído por decreto, 
com o objetivo de reunir e 

organizar políticas esta-
duais de educação profis-
sional, de educação de 
nível técnico e de nível 
superior, priorizando a 
educação a distância, 
além da pesquisa, exten-
são e a inovação.  Este é 
mais um passo importan-
te para o Estado, pois a 
educação reduz a desi-
gualdade social, oferece 
mais dignidade aos capi-
xabas, reduz a violência, 
aumenta a esperança de 
um futuro melhor e au-
menta a chance de novas 
oportunidades no merca-
do de trabalho”, ressaltou 
Hoffmann. 

A diretora-presidente 
da Fapes, Cristina Engel, 
explicou sobre a amplia-
ção na oferta de cursos. 
“Esse edital tem alguns 
diferenciais em relação 
aos anteriores que nos 
deixam muito felizes. Um 
deles são os novos cursos 
disponíveis para a escolha 
da população. Cursos que 
nós verificamos ter de-
manda no Estado, tanto 
em termos de oferta para 
empregabilidade quanto 
para o empreendedoris-
mo, que são, principal-
mente, os cursos voltados 
para as áreas das Enge-

nharias. Então, a gente 
espera que com o novo 
número de bolsas, todas 
elas com cobertura de 
100% das mensalidades, e 
com os novos cursos, que 
o Governo do Estado con-
siga cada vez mais atender 
à expectativa do jovem 
capixaba que mais preci-
sa”, pontuou Cristina 
Engel. 

Em caso de dúvida 
sobre como se inscrever, o 
candidato pode acessar o 
passo a passo da inscrição 
clicando aqui. 

Quem pode 
participar do Nossa 

Bolsa 2022  

O Programa Nossa 
Bolsa concede bolsas em 
cursos de graduação ofer-
tados por instituições pri-
vadas e é destinado aos 
capixabas que concluíram 
o Ensino Médio em esco-
las da Rede Pública de 
Ensino ou em escolas pri-
vadas, na condição de 
bolsistas integrais. 

O edital deste ano dis-
ponibiliza bolsas integra-
is, que correspondem a 
100% da mensalidade. O 
candidato deve ter realiza-
do uma das provas do 

Enem referentes aos anos 
de 2019 e 2020 e ter renda 
familiar per capita de até 
um salário mínimo. 

O processo seletivo do 
Nossa Bolsa prioriza o 
ingresso de pessoas que 
moram em bairros com 
alto índice de vulnerabili-
dade social e de quem se 
autodeclara afrodescen-
dente no ato da inscrição. 
Por isso, é preciso infor-
mar o Código de Endere-
çamento Postal (CEP) 
para verificar se o candi-
dato está em um bairro 
atendido pelo Programa 
Estado Presente em Defe-
sa da Vida. 

De acordo com o edi-
tal de seleção, somente 
poderá participar do Nos-
sa Bolsa 2022 o estudante 
que atender a uma das 
condições a seguir: 

Ter cursado todo o 
Ensino Médio em escola 
pública localizada no Espí-
rito Santo; 

Ter cursado completa-
mente o Ensino Médio em 
instituição privada, na 
condição de bolsista inte-
gral da respectiva institui-
ção localizada no Espírito 
Santo; 

Ter cursado o Ensino 
Médio parcialmente em 

escola da rede pública e 
parcialmente em institui-
ção privada, na condição 
de bolsista integral da res-
pectiva instituição locali-
zada no Espírito Santo; 

Ter concluído curso 
técnico em um dos Cen-
tros Estaduais de Educa-
ção Técnica (CEET) no 
Espírito Santo; 

Ter cursado o Ensino 
Médio e/ou Curso Técni-
co nas Escolas do Movi-
mento de Educação Pro-
mocional do Espírito San-
to. 

Não podem concorrer a 
uma das bolsas os 
estudantes que:  

Já tenham sido benefi-
ciários do Programa Nos-
sa Bolsa; 

Já tenham concluído 
qualquer curso de gradua-
ção. 

Serviço: 

Chamada pública do Pro-
grama Nossa Bolsa 2022 
Lançamento do edital em 
04 de janeiro 
Inscrições de 05 a 12 de 
janeiro no site: 
w w w. n o s s a b o l s a . e s .-
gov.br.

Reuniões servirão para atualizar Mapa do 
Turismo Brasileiro com 54 municípios capixabas 

Com o objetivo de ori-
entar sobre a atualização 
do Mapa do Turismo Brasi-
leiro, a Secretaria de Turis-
mo (Setur) realiza, hoje 
(12) e na sexta-feira (14), 
reuniões on-line com gesto-
res municipais de turismo e 
representantes das Instân-
cias de Governança Regio-
nais de Turismo (IGRTs), 
respectivamente. Os encon-
tros são coordenados pela 
Gerência de Gestão de Tu-
rismo (Gestur). O Espírito 
Santo conta com 10 as re-
giões turísticas, que inte-
gram 54 municípios. 

A atualização tem co-
mo base legal a Portaria 
Setur Nº 15-R, de 21 de 
dezembro de 2021 e a Por-
taria Setur Nº 01-R, de 06 
de janeiro de 2022, que 
tratam da atualização do 
Mapa do Turismo – Versão 
Espírito Santo, além das 

portarias federais. 
O envio de informações 

para atualização do Mapa 
do Turismo poderá ser feito 
entre os dias 15 de janeiro a 
13 de fevereiro de 2022 e a 
previsão de lançamento do 
novo Mapa do Turismo 
Brasileiro é dia 16 de março 
deste ano. Todas as infor-
mações estão disponíveis 
em: https:// setur.es.-
gov.br/mapa-do-turismo. 

“A participação dos 
gestores, neste momento, é 
fundamental para que as 
informações sejam unifica-
das e, dentro dos prazos 
legais, a atualização acon-
teça”, destaca a secretária 
de Estado de Turismo, Leni-
se Loureiro, enfatizando 
que desde o ano passado a 
equipe da Setur vem orien-
tando sobre a necessidade 
de organização local para 
que neste período o proces-
so ocorra de forma mais 
rápida. 

Um dos focos do diálo-
go com gestores municipais 
e representantes das IGRTs 
é que este ano a atualização 
será feita pelos municípios 
e regiões direto no Sistema 
de Informações do Mapa 
do Turismo Brasileiro 
(SISMapa), disponível em: 
www.sistema.mapa.turis-
mo.gov.br. 

Requisitos

Para integrar o Mapa 
do Turismo, o município 
precisa apresentar a Lei de 
criação do órgão ou entida-
de municipal responsável 
pela pasta de turismo e no-
meação do dirigente; a Lei 
Orçamentária Anual e Qua-
dro de Detalhamento de 
Despesas vigentes, com 
dotação orçamentária espe-
cífica para o turismo; ter, 
no mínimo, três prestado-
res de serviços turísticos em 
situação regular no Sistema 

de Cadastro dos Prestado-
res de Serviços Turísticos – 
CADASTUR, sendo pelo 
menos um de caráter obri-
gatório e apresentar Lei de 
criação do Conselho Muni-
cipal de Turismo, decreto 
de nomeação dos conselhe-
iros, ata de posse da atual 
diretoria e ata de duas reu-
niões realizadas nos últi-
mos 12 meses. 

Nos casos em que o 
Conselho Municipal de 
Turismo tiver sido instituí-
do no mês da realização do 
cadastro no sistema eletrô-
nico do Mapa do Turismo 
Brasileiro, é facultada a 
apresentação das atas das 
duas últimas reuniões reali-
zadas. 

Instâncias de 
Governança 

Assim como os municí-
pios, a atualização também 
deve ser feita pelas 10 

Instâncias de Governanças 
Regionais de Turismo, cer-
tificadas ou não.  No mes-
mo sistema utilizado pelos 
municípios, as regiões deve-
rão comprovar a existência 
de uma Instância de Go-
vernança Regional de Tu-
rismo por meio de ata da 
reunião de sua instituição; 
definir e indicar sua com-
posição apenas por muníci-
pios limítrofes ou próximos 
e que tenham característi-
cas similares ou comple-
mentares e apresentar ter-
mos de compromisso com 
os objetivos do Programa 
de Regionalização do Tu-
rismo. 

Já os municípios que 
demonstrarem interesse em 
migrar de região turística, a 
Instância de Governança 
Regional de Turismo re-
ceptora será responsável 
pela deliberação por meio 
de assembleia. 

Agenda 
Orientações sobre a 

Atualização do Mapa do 
Turismo: 

Municípios 

Dia: 12/01 (quarta-feira) 
Horário: 15h 
Sala virtual: https:/ /us0-
2 w e b . z o o m . u s / j / 
7122015366?pwd=WTZV
SmJ6OER0SnZ0ODZjY3
plZVhNUT09 
Instâncias de Governan-
ças Regionais de Turismo: 
Dia: 14/01 (sexta-feira) 
Horário: 10h 
Sala Virtual: https:// us0-
2 w e b . z o o m . u s / j / 
81895351058?pwd=UXVl
YzVNVHlLZjRHVld0Qm
5NclRQdz09 

Informações 
Gerência de Gestão do 

Turismo pelos telefones: 
(27) 3636-8010 ou (27) 
3636-8027 e pelo e mail: 
gestur@turismo.es.gov.br

Setur 

Fapes/Sectides  
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Teste de antígeno passa a ser ofertado em
todos os pontos de testagem do Estado

O teste de antígeno 
para Covid-19 é conheci-
do por possibilitar o co-
nhecimento do resultado 
em um período de 15 a 20 
minutos, sendo uma im-
portante estratégia de 
combate à doença no 
Espírito Santo. Desde 
segunda-feira (10), esse 
exame está disponibiliza-
do em todos os pontos de 
testagem em massa do 
Estado cadastrados na 
Plataforma Vacina e Con-
fia. 

Com a ampliação, o 
cidadão que procurar o 
serviço ofertado por me-
io de agendamento on-
line será direcionado pri-
meiro para o teste de antí-
geno. Caso o resultado 
seja negativo e o paciente 
apresentar sintomas gri-
pais, será ofertado o RT-
PCR no mesmo local de 
testagem.  

O teste RT-PCR tam-
bém será concedido aos 
que necessitam deste tipo 
de exame por questões 
específicas como viagens 
ao exterior, eventos, com-

provação em locais de 
trabalho, entre outros. 

O subsecretario De 
Estado de Vigilância em 
Saúde em exercício, 
Orlei Cardoso, destaca 
que todas as equipes res-
ponsáveis pela realização 
dos exames estão sendo 
orientadas com o novo 
modelo e que a ação per-
mitirá que mais pessoas 
sejam testadas no Esta-
do. Ele também ressaltou 
a eficácia do exame de 
antígeno e sua importân-
cia na detecção de infec-
ções ativas. 

“O exame de antíge-
no permite o resultado 
positivo ou negativo de 
forma mais rápida, sendo 
comprovado por estudos 
a sua sensibilidade e espe-
cificidade. Além disso, 
ele é um teste imunocro-
matográfico, ou seja, que 
permite a sua realização 
fora de laboratórios fi-
xos. A testagem em mas-
sa é muito importante 
nesse enfrentamento à 
pandemia de Covid-19, 
possibilitando que medi-
das sejam tomadas antes 
do agravamento da doen-

ça no paciente. Dessa 
forma, conseguiremos 
testar mais pessoas em 
nosso Estado”, ressaltou 
o subsecretário. 

Nos terminais de Jar-
dim América (Cariaci-
ca), Laranjeiras (Serra) e 
Itaparica (Vila Velha) 
continuará sendo oferta-
do apenas teste de antíge-
no, não sendo necessário 
agendamento prévio pa-
ra a realização do exame. 
Para ter acesso ao serviço 
nos outros pontos, o usuá-
rio do Sistema Único de 
Saúde (SUS) Capixaba 
devem realizar o agenda-
mento on-line no link: 
w w w . s a u d e . e s .-
gov.br/agendamento. 
No mesmo site, também 
é possível ter acesso ao 
resultado do exame reali-
zado. 

A testagem de Covid-
19 pode ser realizada em 
13 pontos estratégicos 
estaduais. Além disso, 
outros 407 pontos estão 
disponíveis nos municí-
pios capixabas. A lista 
completa pode ser confe-
rida na Plataforma Vaci-
na e Confia, no site 

www.vacinaeconfia.es.-
gov.br.    

Resultado de exame 
de Covid-19 

encaminhado por 
e-mail 

Desde segunda-feira 
(10), a população capixa-
ba contará com mais 
uma novidade para rece-
ber o diagnóstico da Co-
vid-19: o resultado do 
exame de antígeno será 
encaminhado por e-mail. 
A ação será realizada por 
meio de notificação no 
sistema e-SUS Vigilância 
Sanitária (VS), que iden-
tificará o endereço do 
correio eletrônico, comu-
nicado pelo cidadão no 

ato do cadastro, e infor-
mará a negatividade ou 
positividade à doença. 

O gerente de Tecnolo-
gia e Informação (TI) da 
Sesa, Marcio Merçon, 
explica que o desfecho do 
exame será disponibili-
zado por meio de ficha de 
notificação em formato 
de PDF nos e-mails. Ele 
destaca que esse é mais 
um investimento do Go-
verno do Estado para 
facilitar o acesso do cida-
dão aos serviços. 

“Esse modelo permi-
te que o cidadão tenha 
acesso à sua situação de 
forma mais ágil e fácil, 
conseguindo utilizar o 
comprovante encami-
nhado pelos meios de 

comunicação para ter 
acesso aos eventos, por 
exemplo. Caso o resulta-
do seja positivo, ele pode-
rá realizar o isolamento e 
tomar todos os cuidados 
necessários. Esse é mais 
um recurso disponibili-
zado pela tecnologia e 
estamos sempre em bus-
ca de novidades para aju-
dar os usuários do Siste-
ma Único de Saúde do 
Estado”, ressaltou o ge-
rente. 

Atualmente o envio 
de mensagens com os 
resultados de exames de 
Covid-19 é encaminhado 
por meio de SMS àqueles 
que realizam o exame 
tipo RT-PCR pelo SUS 
Capixaba.  

Gasolina sobe 47,49% e gás de botijão, 36,99% em 2021, diz IBGE

A alta de 10,06% em 
2021 na inflação oficial, 
medida pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), 
foi puxada pela aumento 
de 21,03% no grupo 
Transportes. Em 2020, o 
IPCA fechou o ano com 
alta de 4,52%. De acordo 
com o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o grupo foi 
afetado em 2021 princi-
palmente pelos combus-
tíveis.

O gerente do IPCA, 
Pedro Kislanov, destaca 
que, de longe, o principal 
impacto no índice anual 
foi da gasolina, que cor-
respondeu a 2,34 pontos 
percentuais. Apesar da 
queda registrada em de-
zembro, a gasolina acu-
mulou alta de 47,49% em 

2021 e o etanol ,  de 
62,23%.

“Em dezembro, hou-
ve queda de 0,67% na 
gasolina, principalmente 
pela redução do preço 
nas refinarias no dia 15 
de dezembro. E o etanol, 
que normalmente acom-
panha a gasolina, uma 
queda de 2,96%. Foi a 
primeira queda em am-
bos depois de sete meses 
consecutivos de alta”, 
disse Kislanov.

No ano, o preço dos 
automóveis novos subiu 
16,16% e o dos usados, 
15,05%. O aumento foi 
provocado pelo desar-
ranjo na cadeia produtiva 
do setor automotivo, que 
não conseguiu acompa-
nhar a retomada da de-
manda global. Os trans-
portes por aplicativo fica-
ram 33,75% mais caros e 
as passagens aéreas, 

17,59%. 

Habitação 

No grupo Habitação, 
que subiu 13,05% em 
2021, a principal alta foi 
na energia elétrica, com 
acumulado de 21,21% no 
ano. De acordo com Kis-
lanov, houve progressão 
das bandeiras de sobreta-
xa na tarifa doméstica, 
além de reajustes tarifári-
os.

Os quatro primeiros 
meses do ano foram com 
bandeira amarela, que 
acrescentava R$ 1,343 a 
cada 100 KwH consumi-
dos, lembrou Kislanov. 
“Em maio, foi acionada a 
bandeira vermelha pata-
mar 1 [R$ 4,169]; em ju-
nho, a vermelha patamar 
2 [R$ 6,243]; em julho, o 
valor dessa bandeira au-
mentou para R$ 9,492 e, 

em agosto, manteve-se 
essa bandeira. Com o 
agravamento da crise 
hídrica, criou-se a bande-
ira de escassez hídrica, 
com acréscimo de R$ 
14,20, que foi mantida 
desde então e deve per-
manecer até abril.”

O segundo maior im-
pacto no grupo foi o item 
gás de botijão, que subiu 
36,99% no ano, acumu-
lando 48,76% de aumen-
to desde junho de 2020. 

Alimentação e 
bebidas 

No grupo Alimenta-
ção e Bebidas, houve vari-
ação de 7,94% em 2021, 
menor do que a alta de 
14,09% no ano anterior, 
quando esse item teve o 
maior impacto na infla-
ção. O café moído subiu 
50,24%, prejudicado pe-

la geada nas regiões pro-
dutoras, e o açúcar refi-
nado, 47,87%, com a 
competição da matéria-
prima para a produção 
do etanol. O açúcar cris-
tal aumentou 37,55% e o 
f rango  em pedaços, 
29,85%.

Kislanov destacou 
que a queda dos preços 
da batata  ing lesa  ( -
22,82%) e do arroz (-
16,88%) não compensou 
a alta que os dois produ-
tos tiveram no ano passa-
do. Também aumenta-
ram os preços da batata 
inglesa e do óleo de soja.

“Já o açaí teve alta de 
30,56% em 2020 e queda 
de 9,98% em 2021, mas é 
um produto muito regio-
nal. Só tem peso no Acre, 
no Maranhão e no Pará.” 
Também caíram os pre-
ços do feijão carioca (-
8,12%) e do leite longa 

vida (-3,72%). 

Vestuário 

A quarta maior alta 
em 2021 (10,31%) foi no 
grupo Vestuário, que ti-
nha registrado queda de 
1,13% no ano anterior. 
De acordo com Kislanov, 
o aumento reflete a reto-
mada da circulação de 
pessoas e o aumento nos 
custos da produção.

Este grupo, que foi o 
único com queda 2020, 
apresentou no ano passa-
do recuperação de pre-
ços, relacionada à reto-
mada da circulação de 
pessoas, mas também ao 
aumento dos custos de 
produção, devido ao cus-
to mais alto do algodão e 
do couro, explicou Kisla-
nov, que citou ainda o 
componente sazonal do 
fim de ano. 

EBC Economia

Foto: divulgação 
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Novo Conselho Estadual de 
Recursos Fiscais toma posse

Os novos conselhei-
ros do Conselho Estadu-
al de Recursos Fiscais 
(CERF) tomaram posse, 
na segunda-feira (10), 
em evento no auditório 
da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz). Além dos audi-
tores fiscais e dos gesto-
res da pasta, também 
estiveram presentes re-
presentantes da Federa-
ção das Indústrias do 
Espírito Santo (Findes), 
Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado do Espí-
rito Santo (Fecomércio-
ES) e Federação da Agri-
cultura do Estado do 
Espírito Santo (Faes). 

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Marcelo 
Altoé, explicou que o 
Conselho Estadual de 
Recursos Fiscais tem 
como principal missão 
julgar, em última instân-
cia administrativa, recur-
sos das decisões sobre o 
lançamento de tributos e 
penalidades por infração 
à legislação tributária. 
“É um trabalho colabo-

rativo entre representan-
tes da Sefaz e dos setores 
econômicos capixabas. 
Tenho certeza que é uma 
composição muito quali-
ficada e que trará contri-
buições e debates impor-
tantes na área tributá-
ria”, disse. 

O conselho é com-
posto por 18 conselhei-
ros, quatro procurado-
res, um presidente e uma 
secretária-executiva. 
Sendo 12 conselheiros 
titulares e dois procura-
dores titulares, divididos 
em duas Câmaras de Jul-
gamento, os demais são 
seis conselheiros suplen-
tes e dois procuradores 
suplentes. Cada Câmara 
é composta por seis mem-
bros, sendo três represen-
tantes da Sefaz e três re-
presentantes das Federa-
ções. 

“Diante da renova-
ção da maioria dos mem-
bros titulares e suplentes, 
tenho uma grande expec-
tativa em relação aos 
debates que irão surgir 
durante os julgamentos 
do biênio 2022-2023, 
tendo em vista que o 

CERF é o único local 
que se debate, de forma 
permanente e sistemáti-
ca, a aplicação da legisla-
ção tributária estadual”, 
pontuou o presidente do 
Conselho Estadual de 
Recursos Fiscais, Gusta-
vo Guerra. 

Confira os nomes dos 
conselheiros e as 

respectivas 
representações: 

FEDERAÇÕES       

Titulares: 
João de Amaral Filho 
(FAES) 
Maria Christina Alva-
renga de Araújo (FAES) 
Patrícia Negri Botti Deni-
coli (FECOMÉRCIO) 
Tarcísio Alves Rodrigues 
Pere i ra (FECOMÉR 
CIO) 
Thiago de Souza Pimen-
ta (FINDES) 
Thiago Nader Passos 
(FINDES) 
Suplentes: 
Mariane Freitas Ferreira 
(FAES) 
José Willian de Freitas 
Coutinho (FECOMÉR 

CIO) 
Vitor Seabra Seixas Pin-
to (FINDES) 

SEFAZ-ES 

Titulares: 
Adaiso Fernandes Alme-
ida 
Adson Thiago Oliveira 
Silva 
Érika Jamile Demoner 
Henrique Barros Duarte 
Luiz Cláudio Nogueira 
de Souza 
Sérgio Pereira Ricardo      
Suplentes: 

Bismarck Jaime de Me-
nezes 

Um dos novos conse-

lheiros, o auditor fiscal 
Sergio Pereira Ricardo 
disse ser uma honra ter a 
oportunidade de retor-
nar ao CERF, que é a últi-
ma administrativa em 
relação aos recursos das 
decisões sobre o lança-
mento de tributos e pena-
lidades, por infração à 
legislação tributária esta-
dual. “Esperamos fazer 
um trabalho profícuo 
com os demais conselhe-
iros, ao longo dos dois 
anos de mandato”, disse. 

O Conselho 

O CERF é um órgão 
de deliberação coletiva, 
de classificação especial 

no nível de direção supe-
rior da estrutura organi-
zacional básica da Sefaz, 
subordinado ao secretá-
rio de Estado da Fazen-
da, com jurisdição em 
todo o território do Esta-
do, e atribuições previs-
tas na Lei Complemen-
tar nº 225, de 8 de janeiro 
de 2002. 

Os representantes da 
Sefaz são escolhidos pelo 
secretário da Fazenda, 
entre os auditores fiscais 
mais experientes. Os das 
federações são indicados 
em listas tríplices enca-
minhadas pelas respecti-
vas federações e escolhi-
dos pelo governador do 
Estado. 

Em reaplicação do Enem 2021, 67% dos inscritos faltaram à prova 

Dos 340.659 inscritos, 
apenas 33,2% (112.931) 
compareceram, no do-
mingo (9), ao primeiro 
dia de provas da reaplica-
ção da edição 2021 do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). Os 
a u s e n t e s  s o m a r a m 
227.728, o que representa 
68,8% do total de inscri-
tos.

O número de faltosos 
foi divulgado ontem (11) 
pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep). A abstenção 
foi maior (72,7%) entre 
aqueles que obtiveram o 
direito à isenção de taxa 
de inscrição após decisão 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) tomada em 

setembro.
A maior taxa de com-

parecimento foi registra-
da entre pessoas privadas 
de liberdade ou submeti-
das a medidas socioedu-
cativas que incluam pri-
va ç ã o  d e  l i b e r d a d e 
(Enem PPL). Nesse caso 
34.190 participantes rea-
lizaram, 63% dos 54.227 
inscritos. 

Se considerados so-
mente os inscritos com 
isenção de taxa e aqueles 
que tiveram direito a fazer 
a prova devido a alguma 
dificuldade na primeira 
aplicação, o maior nível 
de abstenção foi registra-
do em Minas Gerais, de 
76,4%. O estado foi atin-
gido por fortes chuvas no 
fim de semana, quando 
foram registradas diversas 
interdições provocadas 

por enchentes e desaba-
mentos nas rodovias.  

As demais unidades 
da federação, porém, não 
ficaram muito atrás, e 
também registraram nú-
mero alto de faltosos, co-
mo Mato Grosso do Sul 
(75,8%), Goiás (75,1%) e 
Tocantins (74,7%). Em 
números absolutos, a abs-
tenção foi maior em São 
Paulo, onde 29.191, ou o 
equivalente a 74,6% dos 
39.152 inscritos, faltaram. 

Números 

Tiveram direito a par-
ticipar da reaplicação do 
Enem 2021 as pessoas 
com direito à isenção de 
taxa por decisão judicial e 
os participantes que tive-
ram pedido aceito devido 
a alguma dificuldade na 

primeira aplicação, além 
das pessoas privadas de 
liberdade que se inscreve-
ram no Enem PPL. 

Assim como no Enem 
regular, os participantes 
farão em dois domingos 
quatro provas objetivas 
de 180 questões, sendo 45 
questões em cada área do 
conhecimento: lingua-
gens, ciências humanas, 
ciências da natureza e 
matemática, além da pro-

va de redação. 
No domingo (9), fo-

ram aplicadas as provas 
de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias, Ciênci-
as Humanas e suas Tec-
nologias e Redação. No 
próximo domingo (16) 
serão aplicados os exa-
mes de matemática e ciên-
cias da natureza. 

Ao todo, são 4.618 
locais de prova, sendo 
1.435 para o Enem PPL, 

2.249 para os participan-
tes isentos que se inscre-
veram após nova oportu-
nidade e 934 para a rea-
plicação de quem teve o 
pedido aceito. 

Com relação à equipe 
de aplicação, há 54.053 
pessoas envolvidas, sen-
do 10.470 para o Enem 
PPL, 40.315 para os isen-
tos ausentes do Enem 
2020 e 3.268 da reaplica-
ção. 

EBC Educação

Sefaz

Foto: divulgação 

Foto: divulgação/MEC 
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Dr. Giovani A. Loureiro fala sobre o H3N2: o 
novo vírus influenza em circulação no país 

O aumento de ca-
sos de infecções pelo 
vírus influenza tem 
atraído atenção para 
uma velha conhecida 
da humanidade. A gri-
pe, como é chamada 
popularmente, tem 
gerado surtos regiona-
is pelo país impulsio-
nada pela introdução 
de uma nova cepa do 
subtipo A (H3N2), bati-
zada de Darwin. 

Atualmente, são 
conhecidos três tipos 
de vírus influenza: A, 
B e C. Os dois primei-
ros são mais propícios 
a provocar epidemias 
sazonais em diversas 
localidades do mundo, 
enquanto o último cos-
tuma provocar alguns 
casos mais leves. 

O tipo A da influen-
za é classificado em 
subtipos, como o A 
(H1N1) e o A (H3N2). 

Já o tipo B é dividido 
em duas linhagens: 
Victoria e Yamagata. 
Embora possuam dife-
renças genéticas, todos 
os tipos podem provo-
car sintomas pareci-
dos, como febre alta, 
tosse, garganta infla-
mada, dores de cabeça, 
no corpo e nas articu-
lações, calafrios e fadi-
ga. 

O vírus H3N2 é 
uma variante do vírus 
Influenza A, um dos 
principais responsáve-
is pela gripe comum e 
pelos resfriados, sendo 
facilmente transmitido 
entre pessoas por meio 
de gotículas liberadas 
no ar quando a pessoa 
gripada tosse ou espir-
ra. 

De acordo com Dr. 
Giovani A. Loureiro, 
Clínico Geral e Reu-
matologista e Diretor 
Técnico do hospital 
São Marcos em Nova 

Venécia,  “os sintomas 
da gripe costumam ser 
intensos logo no início 
da doença com febre 
alta e dor no corpo, 
além dos sintomas gri-
pais como tosse e cori-
za, já os sintomas da 
COVID-19 tendem a 
piorar após 1 semana 
de doença”. 

Tratamento 

De acordo com Gio-
vani, o tratamento do 
Influenza (gripe) dife-
re do tratamento para 
COVID-19, “pois para 
gripe já temos uma me-
dicação com bons re-
sultados, já bem estu-
dada, que é o Oselta-
mivir (Tamiflu), mais 
eficaz quando utiliza-
da nas primeiras 48h, 
mas também tem bons 
resultados após esse 
período, e também po-
de ser utilizada como 
profilático (em casos 

de pacientes que tive-
ram contato com paci-
ente com influenza). 
Porém, é uma medica-
ção indicada somente 
para pacientes com 
fatores de risco como 
gestantes, crianças me-
nores que dois anos, 
adultos maiores de 60 
anos com doenças asso-
ciadas (por exemplo, 
asma, diabetes, doen-
ças cardíacas), além de 
outros casos específi-
cos. Essa medicação só 
pode ser prescrita por 
médico, e já está em 
falta nas farmácias. No 
hospital São Marcos 
nós temos para os paci-
entes internados”, pon-
tuou.

“Já a COVID-19 
como ainda não temos 
nenhuma medicação 
específica disponível, 
fazemos um tratamen-
to na fase inflamatória 
que é a partir do 8º dia, 
geralmente com glico-
corticoides, anticoagu-
lantes e antibióticos 
quando necessário, 
além de fisioterapia 
nos pacientes interna-
dos”, completou. 

Prevenção 

“Quanto aos cuida-
dos são basicamente os 
mesmos que temos 
com a COVID-19, uso 
de máscaras, evitar 
aglomerações, uso de 
álcool em gel”, expli-
cou Giovani A. Loure-

iro. 

Pronto-socorro: 
quando procurar? 

“Importante falar 
também sobre quando 
procurar o pronto-
socorro, que como to-
dos estão vendo, tem 
ficado muito cheio, 
aumentando ainda 
mais o risco de trans-
missão dessas doen-
ças. Portanto, devem ir 
em caso de febre há 
mais de três dias, que-
da da saturação de oxi-
gênio, piora de uma 
doença que já tenha, 
por exemplo, a asma; e 
pessoas com doenças 
graves como o câncer, 
crianças menores que 
3 meses, idosos com 

doenças associadas”, 
destacou o médico. 

Vacina 

“É importante lem-
brar também que a vaci-
na que foi dada na últi-
ma campanha vacinal, 
não confere imunida-
de contra a cepa Dar-
win da H3n2 (que é a 
principal causadora 
desse surto de gripe), 
mas protege contra as 
outras cepas de Influ-
enza A e B, além de 
poder, conferir uma 
imunidade cruzada 
contra a H3n2 Darwin 
fazendo que pessoas 
que adquiram essa do-
ença, possam apresen-
tar sintomas mais bran-
dos”, finalizou.

Foto: Reprodução/Instagram 

Foto: divulgação 

Dr. Giovani A. Loureiro, Clínico Geral e 
Reumatologista RQE 11620, Diretor Técnico 
do hospital São Marcos em Nova Venécia

Editora Hoje/BVSMS 
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