
São Gabriel da Palha, ES - Sábado, 15 de janeiro de 2022 - Ano XV - Edição nº 2910 - Distribuição Gratuita Es1.com.br - Hoje Notícias

Polícia Militar do ES recebe 40 novas 
viaturas para reforçar combate ao crime

INSS suspende 
temporariamente 
perícias médicas 
Aumento dos casos de covid-19 no país 
motivou decisão do instituto

Criminosos aplicam 
golpes usando Pix 
e QR Code

Gabrielenses tomam 
posse como inspetores 
do CREA-ES, 
Regional de Colatina

Médicos alertam 
para alta incidência
de pedras nos rins 
no verão 
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Reflexao~

"Guia-me pelas veredas da justiça por amor 
do seu nome."

Refletindo: Aquele que compreende a profundi-
dade dessa promessa se torna forte, confiante e 
destemido. Se o Senhor conduz você por vereda 
plana e pelos caminhos da justiça por amor do 
Seu nome, como seria possível algo estar errado 
em sua vida? Jamais! Todas as angústias, todo o 
mau humor, toda insatisfação e todas as queixas 
vêm da incredulidade. Permita-me dizer a você 
particularmente: o Senhor só é honrado e 
glorificado se você aceita as Suas promessas 
como sendo dEle para você bem pessoalmente. 
Se aqui está escrito: "Guia-me pelas veredas da 
justiça por amor do seu nome", isso significa por 
amor ao nome de Jesus. As promessas da Bíblia 
são garantidas e certas no precioso nome de 
Jesus, pois está escrito: "Porque quantas são as 
promessas de Deus tantas têm nele o sim; 
porquanto também por ele é o amém para glória 
de Deus." Essa certeza de ser guiado por vereda 
plana, por vereda de justiça, consola nosso 
coração. O mesmo Davi que também tinha essa 
certeza exclamou: "Percorrerei o caminho dos 
teus mandamentos, quando me alegrares o 
coração." É como um abençoado círculo divino, 
depois de nos aproximarmos dEle fica mais fácil 
obedecer ao Senhor.

Oração: Senhor Deus, quero lhe pedir a Sua 
graça e a Sua misericórdia sobre minha vida. Por 
favor ajuda-me a andar pelos Seus caminhos, 
conforme a tua vontade. Reconheço Suas 
promessas sobre minha vida, e sei que todas elas 
irão se cumprir, pois Tua palavra é fiél e não volta 
vazia. Eu agradeço ao Senhor por ter me 
resgatado, e através de Jesus demonstrado seu 
amor por mim. Eu oro em nome de Jesus. 
Amém. 

de
Momento 

Salmo 23.3

INSS suspende temporariamente 
perícias médicas 
Aumento dos casos de covid-19 no país motivou decisão do instituto

O Instituto Nacio-
nal do Seguro Social 
(INSS) suspendeu tem-
porariamente a realiza-
ção de perícias médi-
cas do Programa de 
Revisão de Benefícios 
por Incapacidade. As 
perícias são necessári-
as para revisão do bene-
fício por incapacidade 
temporária, antigo au-
xílio-doença. A sus-
pensão se deu em virtu-
de do aumento de ca-
sos de covid-19 no país. 

A suspensão vale 
para perícias marcadas 
desde o dia 12 de janei-
ro deste ano. A porta-
ria conjunta do INSS e 
do Ministério do Tra-
balho foi publicada na 
quinta-feira (13). Se-
gundo o ministério, as 
perícias suspensas se-
rão remarcadas para o 
segundo semestre, e o 
INSS comunicará aos 
segurados a nova data.

Os segurados afeta-
dos pela suspensão das 
perícias continuarão 
recebendo os benefíci-

os normalmente.
A portaria manteve 

o atendimento para os 
casos de mutirões de 
realização de perícia 
médica que já estavam 
previamente progra-
mados e com viagens 
definidas no âmbito da 
Subsecretaria da Perí-
cia Médica Federal.

O Brasil vem regis-
trando uma curva acen-
tuada no aumento dos 
casos de covid-19. Da-
dos de ontem (12) do 
Ministério da Saúde 
registraram 87.471 ca-

sos de covid-19 em ape-
nas 24 horas (https:/ 
/agenciabrasil .ebc-
. c o m . b r /  s a u-
de/noticia/2022-01/ 
covid-19-brasil-tem-
874-mil-casos-e-133-
mortes-em-24-horas). 
Há uma semana (5), o 
número de diagnósti-
c o s  p o s i t i v o s  f o i 
27.267, três vezes me-
nor do que o registrado 
na quarta-feira. Já o 
último dia de 2021 re-
gistrou 10.282 casos de 
covid-19 no Brasil em 
24 horas.
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Polícia Militar do ES recebe 40 novas 
viaturas para reforçar combate ao crime

O Governo do Estado 
realizou, na quinta-feira 
(13), a entrega de 40 no-
vas viaturas para a Polí-
cia Militar do Espírito 
Santo (PMES), em sole-
nidade no Quartel do 
Comando-Geral da Cor-
poração, em Maruípe, 
Vitória. Os novos veícu-
los, do tipo caminhone-
tes Mitsubishi L200, irão 
compor a frota da PMES, 
que vem sendo totalmen-
te renovada, dentro do 
Programa Estado Pre-
sente em Defesa da Vida.

Do total entregue, 30 
viaturas serão destinadas 
para as atividades de pa-
trulhamento ordinário, 
patrulhamento rural, 
Força Tática e policia-
mento especializado. Os 
veículos têm motoriza-
ção diesel, tração 4x4, 
rádios comunicadores 
digitais, sinalizadores em 
led modelo reto, sirene 
no compartimento do 
motor, cofre para trans-
porte de conduzidos, 
segunda bateria para mai-

or eficiência elétrica, pa-
ra-choques de propulsão 
e câmera e sensor de esta-
cionamento.

As Unidades Opera-
cionais e municípios aten-
didos serão: 1º Batalhão 
(Vitória), 6º Batalhão 
(Serra), 10º Batalhão 
(Guarapari), 11ª Compa-
nhia Independente (Via-
na), 12ª Companhia Inde-
pendente (Vitória), 13ª 
Companhia Indepen-
dente (Vila Velha), 14ª 
Companhia Indepen-
dente (Serra), 3º Bata-
lhão (Alegre), 9ª Compa-
nhia Independente (Ma-
rataízes), 10ª Compa-
n h i a  I n d e p e n d e n t e 
(Anchieta), 2º Batalhão 
(Nova Venécia), 8º Bata-
lhão (Colatina), 11º Bata-
lhão (Barra de São Fran-
cisco), 5º Batalhão (Ara-
cruz), 13º Batalhão (São 
Mateus), 14º Batalhão 
(Ibatiba), 2ª Companhia 
Independente (Afonso 
Cláudio), 6ª Companhia 
Independente (Domin-
gos Martins), 8ª Compa-
nhia Independente (San-
ta Teresa) e a unidade 

especializada do Regi-
mento de Polícia Monta-
da (RPMont).

O valor unitário de 
cada veículo é de R$ 
215.500,00, perfazendo 
o  t o t a l  d e  R $ 
6.465.000,00 investidos 
com recursos do Tesouro 
Estadual. Também serão 
entregues 10 caminhone-
tes para as atividades de 
patrulhamento especiali-
z a d o  c o m  c ã e s  d a s 
PMES, atendendo ao 
Batalhão de Ações com 
Cães (BAC) e as Unida-
des da Grande Vitória 
que têm o K9.

Os veículos foram 
adaptados com estrutura 
para o transporte seguro 
dos cães policiais no ban-
co traseiro do veículo, 
assim como comparti-
mento dest inado ao 
transporte de materiais 
de apoio ao cão, na parte 
traseira do veículo, ao 
lado do cofre para trans-
porte de detido e também 
pontos de fixação de ar-
mamento longo no inte-
rior do veículo.

As Unidades Opera-
cionais da Grande Vitó-
ria que receberão as no-
vas viaturas, além do Ba-
talhão de Ações com 
Cães, são 1º Batalhão 
(Vitória), 4º Batalhão 
(Vila Velha), 6º Batalhão 
(Serra), 7º Batalhão (Ca-
riacica), 12ª Companhia 
Independente (Vitória), 
13ª Companhia Indepen-
dente (Vila Velha) e 14ª 
Companhia Indepen-
dente (Serra). O valor 

unitário investido foi de 
199.674,00 com o mon-
t a n t e  t o t a l  d e  R $ 
1.996.740,00, com ver-
bas oriundas do Tesouro 
Estadual.

Durante a entrega das 
novas viaturas, o gover-
nador do Estado, Renato 
Casagrande, enfatizou o 
trabalho de reestrutura-
ção das forças de segu-
rança pública. “Estamos 
aqui para mais uma en-
trega de viaturas. Desde 
o início de 2019, foram 
entregues 734 novas via-
turas apenas para a Polí-
cia Militar. Estamos reno-
vando a nossa frota para 
melhorar as condições de 
trabalho para nossos poli-
ciais. A Polícia Civil e o 
Corpo de Bombeiros tam-
bém receberam novas 
viaturas neste período. 
Nosso trabalho é pauta-
do em ações tradicionais 
como esta, mas também 
na inovação, a exemplo 
do Cerco Inteligente que 

lançamos hoje. Agrade-
ço as nossas forças de 
segurança pelo trabalho 
intenso que está dando 
resultado: tivemos o triê-
nio com o menor número 
de homicídios da história 
do Espírito Santo”, des-
tacou.

“Nosso governador 
diz que não tem sentido 
termos veículos, estrutu-
ra física e tecnologia suca-
teadas nas nossas forças 
de segurança. Mas não só 
diz, faz: investindo valo-
res históricos nas nossas 
instituições, dando mais 
dignidade ao nosso poli-
cial, que hoje anda em 
viatura nova, com toda a 
estrutura para combate 
ao crime em qualquer 
município. Já são muitas 
entregas importantes, 
como tivemos hoje com o 
Cerco Inteligente, além 
de novos armamentos, 
computação embarcada 
nas viaturas e a Central 
de Teleflagrante. Assim 

vamos modificando e 
modernizando a forma 
de fazer Segurança Públi-
ca no Espírito Santo”, 
afirmou o secretário de 
Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social, 
coronel Alexandre Rama-
lho.

O comandante-geral 
da PMES, coronel Dou-
glas Caus, também lem-
brou que já foram entre-
gues mais de 700 novas 
viaturas adquiridas na 
atual gestão. “São inves-
timentos importantes 
que dão ao nosso policial 
uma melhor estrutura 
para combater a crimina-
lidade no Espírito Santo. 
Não à toa fechamos com 
o menor número de homi-
cídios para um triênio no 
Estado, em 26 anos de 
série histórica. Nossa 
gestão segue trabalhando 
muito pela instituição 
Polícia Militar, sempre 
com apoio do governa-
dor”, declarou. 

Fotos: Foto: Raphael Marques/Secom 
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Criminosos aplicam golpes 
usando Pix e QR Code

O avanço tecnológi-
co no campo do inter-
net banking traz mui-
tas comodidades para 
o correntista, mas com 
elas vêm as dores de 
cabeça. Criminosos 
encontraram uma for-
ma de utilizar o paga-
mento via Pix e a tec-
nologia de QR Code 
para aplicar golpes. 

Criminosos estão 
falsificando faturas de 
empresas e enviando 
para clientes. Essas 
faturas trazem códigos 
da tecnologia QR Co-
de, pagas pela vítima 
usando o Pix pelo apli-
cativo bancário. Em 
alguns casos, a fatura 
falsa traz um código de 
barras e um QR Code. 
Em ambos, o dinheiro 
vai para a conta dos 
criminosos. 

“A vantagem do Pix 
para os golpistas (as-
sim como outros méto-
dos de pagamento digi-
tais é que eles são ins-
tantâneos, e conse-
quentemente mais efi-
cientes para quem usa 
a tecnologia de forma 
maliciosa”, afirmou a 
empresa de segurança 
cibernética Kaspersky, 
que detectou a fraude. 

As faturas falsas são 
copiadas de forma qua-
se idêntica às originais. 
Além disso, cibercri-
minosos imitam o visu-
al das faturas ou sites 
das empresas reais, cri-
am e-mails mascara-
dos (remetentes) para 
simular os oficiais. 
Inclusive, oferecem 
desconto de 5% nos 
pagamentos via QR 
Code. 

Além disso, os la-
drões têm enviado e-

mails com ofertas fal-
sas de sites de strea-
ming, como Netflix e 
Amazon Prime. O e-
mail traz o QR Code 
para pagamento dos 
supostos planos mais 
em conta, como planos 
trimestrais. 

Fique atento 

A Kaspersky dá di-
cas para o consumidor 
não cair nesse tipo de 
golpe: 

- Atenção ao desti-
natário. Apenas na pri-
meira fraude é usada 
uma máscara, no se-
gundo caso, o endere-
ço é genérico e não tem 
relação com as marcas 
citadas no golpe. 

- Atenção aos dados 
pessoais. Na fatura fal-
sa não há a informação 
do nome do cliente, 
apenas o código do assi-

nante, um número pou-
cos sabem de cor. 
Além disso, a identifi-
cação do cliente é dife-
rente. Existe um núme-
ro na mensagem e ou-
tro na fatura. 

- Fique de olho no 
código de barras. Con-
tas de consumo (gás, 
energia, telefonia) sem-
pre começam com o 
número 8. Por se tratar 
de uma fatura falsa, o 
código de barra come-
ça com o número da 
instituição financeira 
na qual a fatura foi gera-
da ilegalmente. 

- Visite o site oficial 
das empresas de strea-
ming. Para a suposta 
promoção de filmes e 
séries, é importante 
que a pessoa cheque a 
veracidade da promo-
ção no site das empre-
sas. Se não houver na-
da, ainda é possível 

entrar em contato com 
eles pelos canais oficia-
is. Nunca use os conta-
tos informados no e-
mail, pois eles podem 
ser falsos também.

- Confirme os dados 
do destinatário antes 
de concluir o paga-
mento via Pix. Como 

em todos os esquemas 
fraudulentos, os crimi-
nosos usam nomes de 
laranjas para receber o 
dinheiro dos golpes. 
Apenas pagamentos 
legítimos mostrarão os 
nomes das empresas 
(razões sociais) corre-
tos.

Anvisa realiza nova reunião para
analisar vacina para crianças

A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) realizou 
nova reunião na quin-
ta-feira (13) para anali-
sar o pedido do Institu-

to Butantan de autori-
zação, em caráter emer-
gencial, para aplicação 
da vacina contra a co-
vid-19 Coronavac em 
crianças de 5 a 11 anos 
de idade. 

Foram analisadas 

as informações sobre a 
eficácia e segurança do 
imunizante nesse pú-
blico, e discutidos re-
sultados de um estudo 
sobre o uso da vacina 
no público infantil, rea-
lizado no Chile. 

Estiveram presen-
tes na reunião, além de 
integrantes da Anvisa e 
do Instituto Butantan, 
pesquisadores chile-
nos, técnicos do labo-
ratório Sinovac China 
e representantes da So-
ciedade Brasileira de 
Infectologia (SBI), So-
ciedade Brasileira de 

Pediatria (SBP), Socie-
dade Brasileira de Imu-
nologia (SBI) e Associ-
ação Brasileira de Saú-
de Coletiva (Abrasco). 

Os especialistas re-
ceberam informações 
do consórcio responsá-
vel pela vacina,  o Insti-
tuto Butantan e a far-
macêutica chinesa Si-
novac, sobre os testes 
realizados e sobre o 
atendimento aos requi-
sitos para a liberação 
do seu uso pediátrico 
no Brasil. 

Segundo a Anvisa, 
os especialistas que 

participaram do en-
contro irão analisar os 
dados fornecidos e en-
viar suas avaliações 
para a agência regula-
tória. Para a autoriza-
ção, é preciso que a 
área técnica emita um 
parecer e que este seja 
votado pela Diretoria 
Colegiada. Ainda não 
há previsão de quando 
essa apreciação ocor-
rerá. 

Atualmente,  so-
mente a vacina da Pfi-
zer contra a covid-19 
tem autorização da 
Anvisa para aplicação 

em crianças de 5 a 11 
anos de idade. Na se-
mana passada, o go-
verno federal anunciou 
a inclusão da imuniza-
ção desse público no 
plano de vacinação 
contra a covid-19. 

Nesta quinta-feira 
chegou ao Brasil o pri-
meiro lote de doses da 
Pfizer. No total, 1,2 
milhão de doses foram 
recebidas e passarão a 
ser distribuídas aos es-
tados e municípios pa-
ra começar a aplicação 
em crianças de 5 a 11 
anos.

EBC Saúde

Especialistas receberam informações do consórcio fabricante 
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Exportações do agronegócio batem 
recorde em dezembro e no ano de 2021

As exportações do 
agronegócio alcança-
ram valores recordes 
para o mês de dezem-
bro passado e também 
para o ano de 2021. 
Foram US$ 9,88 bi-
lhões, valor recorde 
para os meses de de-
zembro: 36,5% superi-
or aos US$ 7,24 bilhões 
de 2020. Em 2021, o 
total exportado com o 
agronegócio resultou 
em US$ 120,59 bi-
lhões, alta de 19,7%, 
em relação ao ano ante-
rior, conforme dados 
divulgados na quinta-
feira (13) pela Secreta-
ria de Comércio e Rela-
ções Internacionais 
(SCRI) do Ministério 
da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento 
(Mapa). 

E M B A R Q U E S 
EM DEZEMBRO/ 
2021 – O mês de de-

zembro de 2021 teve 
desempenho favorável 
devido ao forte aumen-
to dos preços dos pro-
d u t o s  e x p o r t a d o s 
(22,5%) e, também, da 
expansão do volume 
destas exportações 
(11,4%).

Além dos preços 
elevados, houve recor-
de no volume exporta-
do pelo Brasil no agro-
negócio (15,62 milhões 
de toneladas). De acor-
do com os analistas da 
SCRI, os destaques 
foram para soja em 
grãos (2,71 milhões de 
toneladas; +889,5%); 
farelo de soja (1,72 mi-
lhão de toneladas; 
+82%); celulose (1,64 
milhão de toneladas; 
+28,8%); e carnes (667 
mil toneladas; +3,3%). 

Com este cenário, 
preços elevados e au-
mento do volume ex-
portado, a participação 
do agronegócio nas 

exportações brasileiras 
voltou a crescer. Em 
dezembro de 2020, as 
exportações do agro 
foram responsáveis por 
39,2% do valor total 
vendido ao exterior, e, 
em dezembro de 2021, 
a participação alcan-
çou 40,6%. 

EXPORTAÇÕES 
EM 2021 – As exporta-
ções do agronegócio 
brasileiro somaram 
valor recorde em 2021: 
US$ 120,59 bilhões 
(+19,7%). Somente os 
meses de janeiro e feve-
reiro deste ano não re-
gistraram recordes, 
explicados pela forte 
queda da quantidade 
exportada de soja em 
grão nesses meses, em 
virtude do baixo esto-
que de passagem em 
2020, e do atraso no 
p l a n t i o  d a  s a f r a 
2020/2021 (seca), com 
posterior atraso nas 
áreas de colheita em 

decorrência das chu-
vas. 

A partir de março, a 
soja em grãos é expor-
tada influenciando no 
resultado total obser-
vado. O crescimento 
das exportações brasi-
leiras do agronegócio 

ocorreu em função do 
aumento do índice de 
preços dos produtos 
(+21,2%), enquanto o 
volume embarcado se 
reduziu (-1,2%), con-
forme nota publicada 
pela secretaria. 

Apesar do recorde 

nas exportações, as ven-
das externas de produ-
tos do agronegócio re-
presentaram 43% das 
exportações brasileiras 
em 2021, participação 
5,1 pontos percentuais 
inferior à verificada em 
2020.

Presença de abelhas impulsiona produção de frutas em 20%

A presença de abe-
lhas em lavouras de 
m a ç ã s,  m e l a n c i a , 
amêndoas, melão, man-
ga, abacate, framboesa 
e blueberries (mirtilo) 
pode levar a um ganho 
de produtividade supe-
rior a 20%, indicam 
testes feitos pela multi-
nacional ISCA Tecno-
logias em pelo menos 
dez países.

A empresa conse-

guiu desenvolver um 
produto à base de semi-
oquímicos, que atrai as 
abelhas para os poma-
res e estimula a polini-
zação. O semioquími-
co é uma formulação 
desenvolvida em labo-
ratório, biodegradável, 
que simula o feromô-
nio, odor emitido pelos 
insetos para se comuni-
car.

“Algumas culturas 
são muito dependentes 
das abelhas para atin-

gir ganhos de produti-
vidade, o que leva os 
produtores do Sul do 
Brasil, por exemplo, a 
ter caixas com abelhas 
espalhadas pela propri-
edade”, afirma Lean-
dro Mafra, presidente 
da ISCA Latam. 

“Mas nem sempre 
isso funciona, porque 
as abelhas podem mi-
grar para outras áreas 
próximas, em busca de 
plantas que entreguem 
mais pólen e néctar, 
comprometendo a pro-
dução do agricultor”, 
relata o executivo.  

Mafra explica que 
quando a abelha en-
contra essas plantas 
ricas em pólen e néctar, 
marca o local com um 
odor característico 
identificado por inse-
tos da mesma espécie.   

“A ideia foi aplicar 
o semioquímico sobre 
as árvores da plantação 
e, desta forma, induzir 
as abelhas a ficarem 
mais tempo nos poma-
res comerciais”, conta 
Mafra.

“Além disso, o semi-
oquímicos ajudam os 
insetos a fazerem uma 
visitação mais homo-
gênea, melhor distribu-
ída na propriedade”.  

Os estudos e testes 
levaram quatro anos e 
foram realizados nos  
Estados Unidos, Bra-
sil, México, Austrália, 
Por tugal ,  a lém da 
Argentina, Chile, Peru 
e de países da América 
Central (Porto Rico e 
Guatemala). O investi-
mento total no desen-
volvimento do produ-

to, que é biodegradável 
e não oferece riscos às 
abelhas, foi de cerca de 
R$ 3 milhões.

No Brasil, os testes 
estão sendo feitos em 
propriedades que culti-
vam soja, maçã, café, 
manga, abacate, melão 
e melância, mas o pro-
duto poderá ser útil em 
mais de 80% das cultu-
ras que, segundo a em-
presa, dependem da 
polinização. 

“Os resultados obti-
dos até agora no Brasil 
são bastante promisso-
res, o que reforça a im-
portância dos semio-
químicos como nova 
geração de defensivos 
agrícolas”, antecipa 
Mafra.

ORGÂNICOS – O 
produto desenvolvido 
já está sendo comercia-

lizado nos países em 
que os testes foram fina-
lizados, como é o caso 
dos Estados Unidos. 
Além da formulação 
convencional, a empre-
sa também desenvol-
veu uma versão orgâni-
ca, a partir de um in-
vestimento de R$ 1,1 
milhão.

No caso do semio-
químico orgânico, a 
fórmula foi elaborada 
com matéria-prima 
aprovada por empresas 
certificadoras. Os estu-
dos desta versão leva-
ram dois anos e foram 
realizados em fazendas 
dos Estados Unidos, 
onde são cultivadas 
blueberries. Conforme 
os resultados divulga-
dos pela empresa, o 
aumento de produtivi-
dade chegou a 21%.

Climatempo

Foto: divulgação 

Em 2021, o total exportado com o agronegócio 
resultou em US$ 120,59 bilhões, alta de 19,7% 

Mapa
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MPES e TJES dialogam sobre os avanços 
tecnológicos para o Sistema de Justiça 

A procuradora-geral 
de Justiça do Ministério 
Público do Estado do 
Espírito Santo (MPES), 
Luciana Andrade, rece-
beu na quinta-feira (13) o 
presidente do Comitê de 
Governança de Tecnolo-

gia da Informação e Co-
municação (CGTIC) do 
Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo (TJES), 
desembargador Pedro 
Valls Feu Rosa. O encon-
tro teve como pauta os 
avanços no sistema pro-
cessual eletrônico do 
TJES e as parcerias para o 

desenvolvimento tecno-
lógico com vistas a acele-
rar os processos e oferecer 
um serviço de ainda mais 
qualidade ao cidadão 
capixaba. 

“O MPES e o TJES já 
trabalham de forma har-
mônica e integrada, e 
agora consolidam o diá-

logo para essa parceria 
institucional, de forma a 
oferecer à sociedade capi-
xaba um serviço célere e 
de qualidade”, pontuou a 
procuradora-geral de Jus-
tiça, Luciana Andrade. 

Participaram também 
da reunião os desembar-
gadores Eder Pontes da 

Silva e Jorge Henrique 
Valle dos Santos; a sub-
procuradora-geral de Jus-
tiça Administrativa do 
MPES, Elda Marcia Mo-
raes Spedo; o subprocura-
dor-geral de Justiça Insti-
tucional, Alexandre José 
Guimarães; o secretário-
geral do Gabinete da Pro-

curadoria-Geral de Justi-
ça, promotor de Justiça 
Francisco Martínez Ber-
deal; o chefe de Apoio ao 
Gabinete da Procurado-
ria-Geral de Justiça, pro-
motor de Justiça Danilo 
Raposo Lírio e o gerente-
geral do MPES, Lidson 
Fausto da Silva.

CoronaVac tem eficácia contra 
Ômicron, mostra estudo preliminar 

Um estudo realizado 
por pesquisadores de uni-
versidades chinesas e pu-
blicado na última segunda-
feira (10) na revista Emer-
ging Microbes & Infecti-
ons, aponta que a vacina 
CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan e 
pelo laboratório chinês 
Sinovac, tem efetividade 
na neutralização da vari-
ante Ômicron. O estudo 
ainda á preliminar. Apesar 
de já ter sido publicado e 
passado por revisão de 
pares, o artigo médico-
científico contém dados 
observados em laborató-
rio, o que ainda não de-
monstra se há a mesma 
efetividade na população 
em geral. 

Para o estudo, os pes-
quisadores usaram pseu-
dovírus contendo a proteí-
na Spike de sete variantes 
do vírus Sars-CoV-2: Ômi-
cron, Alpha, Beta, Gama, 
Delta, Lambda e Mu. Um 
pseudovírus é uma partícu-
la viral que possui todas as 
propriedades do vírus, 
com a diferença de que ele 
não infecta as células. Os 
pseudovírus foram utiliza-
dos na pesquisa por permi-
tir uma manipulação mais 
segura em laboratório. 

No experimento foi 
utilizado plasma sanguí-
neo de pessoas vacinadas 
com a CoronaVac e tam-
bém de pessoas com infec-
ção prévia. Essas amostras 
são então infectadas com 
os pseudovírus que carre-
gam a proteína Spike das 

variantes.  
O teste consiste em 

checar se anticorpos gera-
dos em decorrência da 
vacina vão neutralizar, ou 
seja, combater o vírus nes-
se cultivo. O resultado é 
então comparado com a 
capacidade de neutraliza-
ção dos anticorpos da li-
nhagem de vírus que circu-
lava no início da pande-
mia.

Os testes de neutraliza-
ção conseguem avaliar a 
capacidade dos anticorpos 
de erradicar o vírus, mas 
não medem outros aspec-
tos de defesa do organis-
mo, como por exemplo a 
memória do sistema imu-
nológico. 

O que diz o estudo 

Após produzidos os 
pseudovírus das sete vari-
antes, pesquisadores anali-
saram anticorpos neutrali-
zantes de 16 pessoas con-
valescentes de covid-19 e 
também de 20 pessoas que 
haviam tomado duas doses 
da vacina CoronaVac. O 
estudo não incluiu pessoas 
que tomaram doses de re-
forço.

No caso das pessoas 
que tiveram a infecção pré-
via, foi observada uma 
redução de 10,5 vezes da 
neutralização contra a vari-
ante Ômicron, ou seja, a 
neutralização pela Ômi-
cron é 10,5 vezes pior do 
que para cepa original do 
novo coronavírus. No caso 
da Alfa, a redução é de 2,2 
vezes; 5,4 vezes contra a 
Beta; 4,8 vezes contra a 

Gama; 2,6 vezes contra a 
Delta; 1,9 vez contra a 
Lambda; e 7,5 vezes contra 
a variante Mu.

Já no teste feito com os 
anticorpos neutralizantes 
das 20 pessoas que tinham 
tomado as duas doses da 
vacina CoronaVac, a redu-
ção de neutralização mé-
dia foi de 12,5 vezes sobre 
a Ômicron; de 2,9 vezes 
contra a Alfa; 5,5 vezes 
contra a Beta; 4,3 vezes 
contra a Gama; 3,4 vezes 
contra a Delta; 3,2 vez con-
tra a Lambda; e 6,4 vezes 
contra a variante Mu. 

Para os autores do tra-
balho, essa redução de neu-
tralização de cerca de 12,5 
vezes da CoronaVac frente 
a Ômicron - que demons-
tra perda de efetividade da 
vacina em relação à cepa 
original - é muito “melhor 
do que os trabalhos publi-
cados sobre duas doses de 
vacinas de RNA mensagei-
ro, nas quais foi observada 
uma diminuição de 22 ve-
zes e de 30 até 180 vezes da 
neutralização em imuniza-
dos com a Pfizer”.

Mesmo assim, os auto-
res destacam que a compa-
ração dos estudos da Coro-
naVac com a Pfizer pode 
ter problemas, já que a dife-
rença encontrada entre 
eles pode ser atribuída a 
ensaios diferentes ou amos-
tras diferentes. 

“A CoronaVac, ou ou-
tras vacinas inativadas, 
induzem um repertório 
maior de imunidade con-
tra covid-19. Recentemen-
te, há evidências científicas 
de que a capacidade de 

neutralização da Corona-
Vac contra a variante Ômi-
cron é maior do que a capa-
cidade das vacinas basea-
das em proteína S. A con-
sequência disso é que as 
vacinas inativadas, como a 
CoronaVac, resistem mais 
às variantes”, disse Dimas 
Covas, presidente do Insti-
tuto Butantan.

Para especialistas que 
leram o estudo publicado 
na revista científica, ainda 
faltam dados para que seja 
possível afirmar que duas 
doses da CoronaVac seri-
am suficientes para neutra-
lizar a Ômicron. Eles des-
tacam que faltam dados, 
por exemplo, de resposta 
celular. Eles também lem-
bram que o resultado ob-
servado com anticorpos 
neutralizantes nem sempre 
corresponde ao que é ob-
servado em cenários epide-
miológicos reais. 

Todas as vacinas apro-
vadas até este momento 
foram desenvolvidas para 
combater apenas a cepa 
original do SarS-CoV-2, 
que surgiu inicialmente na 
China. Todas elas apresen-
tam, em maior ou menor 
grau, queda de eficácia em 
relação às variantes. 

Vacinação 

Independentemente do 
resultado desse estudo, 
especialistas lembram que 
vacinas salvam vidas. Na 
quarta-feira (12), em entre-
vista coletiva, o coordena-
dor executivo do Centro de 
Contingência do Corona-
vírus em São Paulo, João 

Gabbardo, disse que as 
vacinas que estão sendo 
aplicadas em todo o mun-
do ajudam a prevenir mor-
tes e hospitalizações por 
covid-19. 

Segundo ele, a variante 
Ômicron, que fez os casos 
de covid-19 explodirem 
em todo o mundo, tem 
sido, no geral, uma pande-
mia de não vacinados. 
“Estamos enfrentando 
uma pandemia dos não 
vacinados. E, quando se 
fala dos não vacinados, 
estamos falando das pesso-
as com mais de 18 anos 
que não completaram o 
seu esquema vacinal e das 
crianças que ainda não 
foram vacinadas. Esses 
dois segmentos é que são 
responsáveis por esse 
acréscimo no número de 
internações e de casos”, 
disse ele. “Quando dizem 
que esta variante é inofen-
siva, que os casos são leves, 
temos que levar em consi-
deração que isso é resulta-
do da vacinação. O núme-
ro de pessoas que ainda se 
infectam é muito elevado. 
E internações, embora não 
sejam tão graves, são mui-
to elevadas”, falou Gab-
bardo. 

Resposta imunológica 

O Instituto Butantan 
divulgou que um outro 
estudo, feito no Chile e que 
ainda não foi publicado, 
demonstrou que três doses 
da CoronaVac foram capa-
zes de reforçar a resposta 
imunológica celular contra 
a variante Ômicron. 

“Os primeiros resulta-
dos que obtivemos são 
respostas celulares, que são 
células chamadas linfóci-
tos T, que reconhecem antí-
genos de coronavírus. Fo-
mos capazes de medir a 
capacidade de reconheci-
mento e de resposta imune 
em amostras obtidas de 
pessoas vacinadas com 
duas doses da CoronaVac, 
mais a dose de reforço, e 
detectamos um nível signi-
ficativo de reconhecimen-
to da proteína S da variante 
Ômicron”, disse o pesqui-
sador Alexis Kalergis, dire-
tor do Instituto Milênio de 
Imunologia e Imunotera-
pia, professor na Pontifícia 
Universidade Católica do 
Chile, em entrevista à Rá-
dio Pauta. 

Para a pesquisa, foi 
analisado um grupo de 24 
pessoas com ciclo vacinal 
completo feito com a Coro-
naVac e que haviam recebi-
do uma dose de reforço do 
mesmo imunizante após 
seis meses. Amostras de 
sangue dos vacinados fo-
ram avaliadas em laborató-
rio para verificar a capaci-
dade específica dos linfóci-
tos T em identificar cepas 
da variante Ômicron. 
"Esses linfócitos T têm a 
capacidade de reconhecer 
células infectadas para 
eliminá-las. Para conseguir 
isso, os linfócitos T tam-
bém devem produzir uma 
molécula antiviral chama-
da interferon gama e nos-
sos resultados mostram 
que essa molécula foi efeti-
vamente produzida”, disse 
o pesquisador chileno. 

EBC Saúde

MPES
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Gabrielenses tomam 
posse como inspetores 
do CREA-ES, 
Regional de Colatina

Na quar ta - fe i ra 
(12), Leandro Cézar 
Valbusa Bragato, que é 
Engenheiro Ambiental 
e de Segurança do Tra-
balho, Anildo de Oli-
veira, Técnologo em 
Agronégocio e Janil 
Ferreira da Fonseca, 
que é Engenheiro Agrô-
nomo tomaram posse 
como inspetores do 
CREA-ES, Regional 
de Colatina. O evento 
ocorreu de forma res-
trita por cuidados refe-
rente a pandemia e con-
tou com a presença do 
Presidente do Conse-
lho, Eng. Jorge Silva, 
que na oportunidade 
lembrou a responsabi-
lidade de usar a enge-
nharia a favor da socie-
dade. 

Editora Hoje

Médicos alertam para 
alta incidência de pedras 
nos rins no verão 

A Sociedade Brasi-
l e i r a  d e  U r o l o g i a 
(SBU) alerta para o au-
mento de casos de pe-
dras nos rins em até 
30% durante o verão, já 
que há o aumento da 
transpiração e, em al-
guns casos, sem a hi-
dratação adequada 
para supri-la. Além 
disso, a entidade apon-
ta maior risco de cisti-
te, uma infecção na 
bexiga, também nessa 
época.

Para prevenir a inci-
dência das pedras nos 
rins, a SBU afirma que 
é preciso adotar alguns 
hábitos, como aumen-
tar o consumo de água, 
diminuir o sal da comi-
da, fazer atividade físi-
ca e comer menos car-
ne vermelha. Aumen-

tar a ingestão de sucos 
cítricos também é uma 
forma de proteger o 
corpo da formação de 
cálculos renais, apon-
tou a SBU. 

“Estima-se que 1 
em cada 10 pessoas, no 
Brasil, sofra de cálculo 
renal e, geralmente, 
acomete jovens entre 
os 20 a 35 anos, sendo 
mais frequente em ho-
mens. Cerca da metade 
destas pessoas terão 
um novo episódio de 
cálculo ao longo dos 10 
anos”, informou a enti-
dade. 

Outro alerta da soci-
edade médica é relaci-
onado à negligência ou 
tratamento inadequa-
do, o que pode evoluir 
para deterioração dos 
rins, redução em sua 
função e até casos de 
nefrectomias - retirada 

do órgão - decorrentes 
de obstrução devido à 
presença da pedra ou a 
infecções renais associ-
adas aos cálculos. 

Já em relação à cis-
tite, que também é favo-
recida pelo calor e a 
umidade típicos do ve-
rão, costuma causar 
sensação de bexiga che-
ia, urgência para urinar 
e ardência no canal ure-
tral. 

Hábitos que podem 
ajudar a prevenir tal 
condição incluem evi-
tar ficar longos perío-
dos sem urinar; tomar 
líquidos em quantida-
des apropriadas; com-
bater a constipação 
intestinal; fazer a ade-
quada higiene íntima; 
praticar exercícios físi-
cos; e evitar ficar com 
roupa de banho molha-
da por longos períodos. 

Agência Brasil 

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil 

Foto: Arquivo Pessoal 

Foto: Reprodução/Facebook 

Leandro Cézar Valbusa Bragato 

Janil Ferreira da Fonseca 
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