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Reflexao~

"O SENHOR é a minha luz e a minha salva-
ção; a quem temerei? O SENHOR é a força da 
minha vida; de quem me recearei?"

Refletindo: Em muitos momentos de nossa 
vida somos assolados pelo inimigo, estamos 
sendo atacados por constantes tentações, 
muitas vezes nós mesmos as criamos e as 
deixamos invadir nossos corações. Sabemos 
que o adversário é forte e a nossa carne tam-
bém é forte, porém se descansamos no Senhor 
e temos Ele como nossa Luz e Salvação 
começamos a perceber que não precisamos 
temer nada, não ter receio de nada mas apenas 
confiar em Deus e acreditar que Ele tem o 
melhor para nós, se descansamos Nele a nossa 
alegria logo chega, se deixamos Seu Espírito 
nos guiar a certeza de salvação nos invade e 
então nos tranqüilizamos. Descansemos em 
Cristo a nossa Salvação.

Oração: Querido Deus ajuda-nos em nossas 
fraquezas a vencermos os medos e desafios que 
se levantam contra nós, ajuda-nos a vencer a 
nossa carne para assim confiarmos em Ti e 
somente em Tua presença nas nossas vidas. 
Obrigado Pai pelo Teu constante Amor. Em 
nome de Jesus. Amém. 

de
Momento 

Salmos 27:1

Valor da contribuição mensal do
MEI vai aumentar em fevereiro 

Os microempreen-
dedores individuais 
devem ficar atentos ao 
reajuste na contribui-
ção mensal, que passa 
a valer a partir de feve-
reiro de 2022. O novo 
valor base do Docu-
mento de Arrecadação 
Simplificada do MEI 
(DAS-MEI) vai variar 
de R$ 61,60 até R$ 
66,60. 

A mudança aconte-
ce porque o INSS, reco-
lhido a partir do DAS-
MEI, é baseado no salá-
rio-mínimo. “O valor 
do DAS é composto 
por dois impostos, o 
INSS que é baseado no 
salário-mínimo, e o 
ISS ou ICMS a depen-
der da atividade. Sem-
pre que há um aumen-
to no salário-mínimo, 
o valor do INSS reco-
lhido pela guia tam-
bém sofre acréscimo”, 
destaca a analista do 
Sebrae/ES, Renata 
Braga. 

De acordo com a 
Medida Provisória n° 
1.091/2021 o valor do 
salário-mínimo para 
2022 é R$ 1.212,00 
(mil e duzentos e doze 
reais). Nessa linha, o 
valor  re ferente  ao 

INSS no DAS-MEI, 
que corresponde a 5% 
do salário-mínimo, 
será de R$ 60,60. Os 
MEI que exercem ati-
vidades ligadas ao Co-
mércio e Indústria pa-
gam R$ 1 a mais refe-
rente ao ICMS (Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadorias e Servi-
ços), os ligados ao Ser-
viço, R$ 5 referentes ao 
ISS (Imposto sobre 
Serviços) e os que atu-
am no Comércio e Ser-
viço, o valor acrescido 
é de R$ 6 referente ao 
ICMS e ISS. 

No total, o novo 
valor do DAS-MEI 
será 10,18% superior 
ao aplicado nas guias 
de recolhimento a se-
rem pagas até janeiro 
deste ano. Mas ainda 
assim, a formalização 
é fundamental. 

“Quando o potenci-
al empreendedor se 
formaliza, ele passa a 
ter uma série de direi-
tos previdenciários co-
mo aposentadoria por 
idade, auxílio-doença, 
salário-maternidade, 
auxílio-reclusão e pen-
são por morte”, ressal-
ta a analista. 

Além disso, ao se 
tornar MEI, os optan-
tes passam a ter um 

CNPJ, emitir notas 
fiscais, ter acesso às 
linhas de crédito e fi-
nanciamentos com 
condições especiais. 
Quem não estiver com 
pagamento em dia, 
pode perder o direito 
aos benefícios, e ter o 
CNPJ cancelado pela 
Receita Federal. 

N o  P o r t a l  d o 
Empreendedor, é pos-
sível encontrar todas as 
informações sobre o 
MEI e aderir ao regi-
me, de forma fácil e 
rápida pela internet. O 
endereço eletrônico é 
https://www.gov.br/e
m p r e s a s - e -
negocios/pt-br/ em-
preendedor. O Portal 
Sebrae também ofere-
ce informações, orien-
tações e cursos online 
gratuitos direcionados 

espec ia lmente  aos 
MEI. 

Pagamento DAS 

O boleto mensal do 
Documento de Arreca-
dação Simplificada do 
MEI (DAS-MEI) ven-
ce todo dia 20 e pode 
ser gerado no Portal do 
Empreendedor. Para o 
pagamento mensal do 
DAS-MEI, os micro-
empreendedores indi-
viduais também po-
dem optar pelo débito 
automático e, para is-
so, basta acessar o Por-
tal do Empreendedor e 
clicar no banner da soli-
citação de Débito Auto-
mático. O MEI que 
fizer essa opção deve 
possuir uma conta cor-
rente em um dos ban-
cos conveniados. 

Foto: Pixabay 

Sebrae 
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Espírito Santo alcança segunda melhor
cobertura de Influenza no País 

Com o restabeleci-
mento das atualizações 
do Sistema de Informa-
ção do Programa Naci-
onal de Imunizações 
(SIPNI), do Ministério 
da Saúde, referente à 
vacinação contra a 
Influenza, o Espírito 
Santo alcança a segun-
da melhor cobertura 
vacinal dos grupos prio-
ritários no País, com o 
índice de 85,8%.  

Os dados são refe-
rentes à atualização do 
Sistema divulgados na 

última sexta-feira (14). 
À frente do Espírito 
Santo está o Amapá, 
com a cobertura vaci-
nal de 93,1%.  

“Em função da pan-
demia, em 2021, mui-
tas pessoas pertencen-
tes aos grupos prioritá-
rios não foram buscar a 
vacina da gripe a que 
tinham direito. Diante 
disso, o Estado e os mu-
nicípios realizaram um 
esforço adicional no 
final do ano para resga-
tar essas pessoas que 
não tinham se vacinado 
e que apresentam mai-

or risco de complica-
ções pela gripe”, desta-
cou a coordenadora do 
Programa Estadual de 
Imunizações e Vigilân-
cia das Doenças Imu-
nopreveníveis, Danielle 
Grillo.  

Ainda segundo a 
coordenadora, o Esta-
do também ampliou a 
estratégia de vacinação 
da Influenza ao longo 
do ano, para todas as 
pessoas acima de 6 me-
ses de idade que quises-
sem se vacinar. “Isso só 
foi possível porque o 
Governo do Estado, em 

acordo com o Ministé-
rio da Saúde, recebeu 
mais um milhão de do-
ses da vacina influenza, 
além daquelas disponi-
bilizadas para a vacina-
ção dos grupos prioritá-
rios da campanha”, 
ressaltou.  

No Estado, dos seis 
grupos prioritários, três 
ainda não alcançaram a 
meta preconizada pelo 
Ministério da Saúde de 
90%: idosos (82,6%), 
puérperas (89,4%) e 
trabalhadores da saúde 
(75,1%). Já os grupos 
de crianças, gestantes e 

povos indígenas alcan-
çaram a meta, com 
93,9%, 95% e 109,4%, 
respectivamente.  

Atualmente, pouco 

mais de 200 mil doses 
ainda estão disponíveis 
nos municípios capixa-
bas para a imunização 
contra a Influenza.

Casagrande autoriza início das obras de
reforma e ampliação do Aeroporto de Linhares 

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, autorizou, na 
quarta-feira (19), o iní-
cio das obras de refor-
ma e ampliação do ter-
minal de passageiros 
do Aeroporto Regio-
nal de Linhares, que 
será importante para a 
conexão logística da 
região norte capixaba 
com o restante do País. 
Serão investidos R$ 
2,71 milhões no em-
preendimento, com 
recursos do Tesouro 
Estadual. O prazo de 
execução das obras 
será de 12 meses.

As inter venções 
consistem na reforma e 
na ampliação da edifi-
cação existente, com a 
reformulação da facha-
da, das áreas internas e 
do estacionamento, 
visando a melhoria das 
condições físicas para 
a atração de passagei-
ros, garantindo assim 
mais conforto, segu-
rança e acessibilidade 

aos usuários.
“Investimos mais 

de R$ 40 milhões na 
construção da nova 
pista do Aeroporto de 
Linhares e agora da-
mos Ordem de Serviço 
para a reforma e ampli-
ação do terminal de 
passageiros, que ficará 
em condições de ope-
ração por qualquer 
companh ia  aé rea . 
Com essas obras, tere-
mos uma estrutura ade-
quada para voos que 
poderão ajudar no tu-
rismo e, principalmen-

te, no desenvolvimento 
da região”, pontuou o 
governador Casagran-
de.

“Dessa forma, a 
capacidade de atração 
de voos para o municí-
pio será ampliada, con-
tribuindo para o dina-
mismo econômico da 
região norte do Estado, 
seja como suporte lo-
gístico para as ativida-
des das empresas ali 
instaladas, seja para 
recepção de turistas. 
Além disso, será uma 
via de entrada e saída 

para os próprios mora-
dores da região”, expli-
cou o secretário de 
Estado de Mobilidade 
e Infraestrutura, Fábio 
Damasceno.

A empresa vence-
dora da licitação e que 
ficará responsável pela 
execução das obras é a 
V L Z  C o n s t r u t o r a 
Ltda.

A nova pista do Ae-
roporto de Regional de 
Linhares foi concluída 
pelo Governo do Esta-
do no final do ano pas-
sado, por meio da Se-

cretaria de Mobilidade 
e Infraestrutura (Se-
mobi) e do Departa-
mento de Edificações e 
de Rodovias do Espíri-
to Santo (DER-ES). 
No momento, a pista 
passa pelo processo de 
homologação e poste-
rior autorização para 
pousos e decolagens. 
Toda a documentação 
necessária já foi envia-
da à Agência Nacional 
d e  Av i a ç ã o  C i v i l 
(Anac).

Após a homologa-
ção da pista e autoriza-

ção para pousos e deco-
lagens, o Aeroporto 
Regional de Linhares 
poderá receber voos 
comerciais de aerona-
ves de modelos até o 
Boeing 757/200. A 
administração do aero-
porto compete à Prefe-
itura de Linhares.

A nova pista do Ae-
roporto de Linhares 
tem 1.860 metros de 
extensão e é fruto de 
um convênio entre o 
Governo do Estado e o 
Governo Federal assi-
nado em 2011.  Na épo-
ca, a Semobi ficou res-
ponsável pela elabora-
ção do projeto e o 
DER-ES pela execu-
ção das obras. No to-
tal, o Estado investiu 
cerca de R$ 45 mi-
lhões, equivalente a 
70% do valor do em-
preendimento, entre os 
custos  do projeto, 
obra, desapropriações 
e remoção de obstácu-
los, entre outros servi-
ços. A contrapartida 
do Governo Federal 
foi de R$ 18 milhões.

Secom/Semobi 

Foto: divulgação 
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Linha Bandes Retomada: desenvolvimento
das empresas capixabas

De olho no futuro, 
empresários que plane-
jam investir para am-
pliar os negócios dis-
põem de um reforço 
financeiro com os re-
cursos da linha de cré-
dito do Banco de De-
senvolvimento do Espí-
rito Santo (Bandes), a 
linha Bandes Retoma-
da.

Surgida de um con-
vênio firmado para a 
captação de US$ 30 
milhões com o Banco 
Interamericano de De-
senvolvimento (BID), 
a linha vai apoiar as 
micro, pequenas e mé-
dias empresas (MP 
MEs) que necessitam 
de acesso ao crédito 
para expandir as ativi-
dades.

O acesso à linha de 
capital de giro é prático 
e gera conforto para 
empresários, como pa-
gamentos a fornecedo-
res de matéria-prima e 
capital para reabaste-

cer os estoques, ou seja, 
capital de giro. Desse 
modo, haverá financia-
mento para o estímulo 
dos negócios empresa-
riais e para a geração de 
mais postos de traba-
lho no Espírito Santo.

O diretor-presiden-
te do Bandes, Munir 
Abud de Oliveira, ex-
plicou que, com a linha 
Bandes Retomada, o 
banco traz alternativas 
que reforçam o suporte 
financeiro das empre-
sas. “Essa linha é para 
o empresário que busca 
solução para desenvol-
ver a empresa. Esse 

financiamento é um 
conforto para a saúde 
financeira do negócio e 
faz parte de um pacote 
de medidas que contri-
buem para a disponibi-
lidade de recursos e o 
crescimento das em-
presas de diferentes 
portes e tamanhos”, 
complementou.

A linha Bandes Re-
tomada é um produto 
atrativo destinado a 
apoiar a recuperação 
econômica que, ao mes-
mo tempo, fortalece o 
desenvolvimento e os 
investimentos das mi-
cro e pequenas empre-

sas, consideradas as 
maiores geradoras de 
postos de trabalho em 
todo o Estado.

Liderança femininas

Entendendo o papel 
de transformação soci-
al no ramo empresari-
al, o fundo vai destinar, 
no mínimo, 20% das 
operações de financia-
mentos para as empre-
sas capixabas lideradas 
por mulheres. O diretor 
de Negócios do Ban-
des, Marcos Kneip Na-
varro, ressaltou que a 
linha Bandes Retoma-

da tem um importante 
aspecto de reaqueci-
mento econômico, 
uma vez que conta com 
benefícios essenciais 
para as MPMEs.

“É uma excelente 
opção de linha de cré-
dito para giro exclusi-
vo, com taxa fixa e com-
petitiva, além de carên-
cia e prazos alongados 
para pagamento. Além 
disso, ao estabelecer 
percentual de 20% para 
empresas lideradas por 
mulheres, o Bandes 
promove a reativação 
econômica inclusiva, 

gerando empregos e 
reduzindo lacunas de 
gênero”, destacou Na-
varro.

Acesso

Para acesso à linha 
Bandes Retomada, não 
é necessária a entrega 
da proposta de crédito 
emergencial presenci-
almente no Bandes. 
Acesse o site do Ban-
des no link abaixo e 
preencha digitalmente 
a proposta. Além disso, 
o banco fornece a op-
ção para simulação das 
condições de contrata-
ção da linha de crédito 
emergencial do Bandes 
Retomada.

Condições operaciona-
is:
Valor financiável: de 
R$ 50 mil até R$ 5 mi-
lhões
Amortização: 60 me-
ses com carência de até 
12 meses
Total: 60 meses
Juros: 0,41% ao mês + 
Selic 

Municípios terão de elaborar plano para o 
atendimento de pacientes com Covid-19 e Influenza 

Diante do aumento 
dos casos de gripe cau-
sados pela variante 
H3N2 e do recorde de 
contágio por Covid-19 
provocado pela varian-
te Ômicron, o Ministé-
rio Público do Estado 
do  Espí r i to  Santo 
(MPES), por meio da 
Promotoria de Justiça 
Cível de Vitória, notifi-
cou a Associação dos 
Municípios do Espírito 
Santo (Amunes) e o 
Colegiado das Secreta-
rias Municipais de Saú-
de (Cosems-ES) para 

que prefeitos e secretá-
rios de saúde munici-
pais elaborem um Pla-
no Municipal de Con-
tingenciamento desti-
nado ao atendimento 
local imediato, a ser 
prestado aos pacientes 
suspeitos e/ou infecta-
dos pelo novo corona-
vírus e  por Influenza. 
As notificações foram 
encaminhadas ao pre-
sidente da Amunes, 
Victor da Silva Coelho, 
e à presidente do Co-
sems-ES, Cátia Cristi-
na Vieira Lisboa. 

O Plano Municipal 
de Contingência visa 

identificar as ações ne-
cessárias para o menor 
impacto possível na 
oferta dos serviços à 
população. Deve tam-
bém orientar, organi-
zar e dar as respostas 
necessárias para inter-
vir, controlar e comba-
ter as consequências de 
um determinado even-
to. 

Além da elabora-
ção do plano, as ges-
tões municipais terão 
de adotar de imediato 
todas as medidas ne-
cessárias para que a 
população seja orien-
tada e conscientizada 

quanto ao distancia-
mento social. Para tan-
to, os municípios terão 
de realizar ações como 
determinar o uso de 
máscaras fora do ambi-
ente residencial, comu-
nicar à população por 
meio de rádio, carros 
de som e outros e moni-
torar casos de  pessoas 
suspeitas e infectadas. 

A população deve 
ser orientada em rela-
ção aos serviços de saú-
de e onde procurar 
atendimento médico 
em caso de apareci-
mento dos sintomas 
por infecção pelo novo 

coronavírus e Influen-
za. Outra orientação é 
para que os profissio-
nais de saúde sejam 
capacitados para o 
atendimento dos cida-
dãos que procurarem 
atendimento médico 

em decorrência de in-
fecção pelo novo coro-
navírus e Influenza. 
Para isso, deverão con-
tar todos os equipa-
mentos de proteção 
individual que se fize-
rem necessários. 

MPES

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Bandes
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Anvisa cancela autorização 
concedida a spray antiviral israelense 

A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) cance-
lou autorização conce-
dida ao spray antiviral 
Taffix no fim de de-
zembro. De acordo 
com a Anvisa, até o 
momento não foram 
apresentados estudos 
que comprovem a efi-
cácia do produto israe-
lense, fabricado pela 
empresa Nasusphar-
ma. 

“Após receber auto-
rização de notificação, 
produto apresentou 
alegações de ser blo-
queador de vírus den-
tro da cavidade nasal e 
altamente eficaz no 

bloqueio de vários ví-
rus respiratórios, inclu-
ído o Sars-CoV-2. No 
entanto, não foram 
apresentados estudos 
clínicos que compro-
vem eficácia para esse 
fim, o que torna neces-
sário o cancelamento 
imediato”, informa a 
agência. 

A resolução que 
cancela a autorização 
foi publicada no Diário 
Oficial da União de 
ontem (19). 

Segundo a autori-
dade sanitária, as em-
presas que desejarem 
regularizar sprays anti-
virais “devem compro-
var todas as indicações 
de uso propostas por 
meio de estudos clíni-

cos”. A identificação 
da irregularidade ocor-
reu por meio da Audi-
toria de Dispositivos 
Médicos Isentos de 
Registro, programa 
responsável por confe-
rir o cumprimento de 
critérios e requisitos 
técnicos de produtos 
para saúde, regulariza-
dos de forma simplifi-
cada.

Por meio da notifi-
cação, a Anvisa regula-
riza produtos para saú-
de isentos de registro. 
O regime de notifica-
ção dispensa análise 
técnica prévia para re-
gularização do produ-
to, desde que requisitos 
documentais sejam 
atendidos pelas empre-

sas solicitantes. 
“Uma vez que o 

peticionamento seja 
realizado, o processa-
mento dessas solicita-
ções passa por rito ini-

cial puramente admi-
nistrativo, até a emis-
são do número de noti-
ficação. Posteriormen-
te, a Anvisa realiza au-
ditorias periódicas no 

banco de dados de pro-
dutos para saúde noti-
ficados, como forma 
de verificação de con-
formidade”, justifica a 
agência. 

Produção de café deve atingir 55,7 milhões
de sacas na safra de 2022 

Os produtores de café 
deverão colher a terceira 
maior safra do grão neste 
ano. De acordo com o 
primeiro levantamento 
da safra do produto em 
2022, divulgado na terça-
feira (18) pela Compa-
nhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), a pro-
dução esperada é de 55,7 
milhões de sacas de 60 
quilos. A estimativa, caso 
confirmada, representa 
um acréscimo de 16,8% 
em comparação à 2021 – 
aumento já era esperado 

devido à temporada ante-
rior ser de bienalidade 
negativa para a cultura. 
O resultado só não é me-
lhor que os desempenhos 
registrados nos anos de 
2020 e 2018, as duas últi-
mas safras de bienalidade 
positiva. 

A queda na produção 
neste ano, quando com-
parada com 2020, é refle-
xo das condições climáti-
cas adversas registradas 
principalmente entre os 
meses de julho e agosto 
em 2021. A estiagem e as 
geadas ocorridas com 
maior intensidade nos 

estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Paraná, im-
pactaram nas condições 
fisiológicas dos cafezais. 
Com isso, as produtivida-
des, em especial da espé-
cie arábica, não deverão 
manifestar seu pleno po-
tencial produtivo. Ainda 
assim, a produção para 
esta variedade de café 
deverá ser acrescida em 
23,4% em relação à safra 
anterior, sendo estimada 
em 38,7 milhões sacas. 

Já para o conilon, a 
expectativa é de um novo 
recorde com a colheita 
podendo chegar próxima 

a 17 milhões sacas. O 
aumento de 4,1% em rela-
ção à safra anterior com-
bina a elevação da área 
plantada estimada em 
3%, passando de 375,2 
mil hectares para 389,1 
mil ha, e uma ligeira me-
lhora na produtividade 
de 0,4%, saindo de 43,4 
sacas colhidas por hecta-
re cultivado para 43,6 
sc/ha. 

A área destinada à 
cafeicultura, quando con-
sideradas as duas varie-
dades, totaliza 2,23 mi-
lhões de hectares, repre-
sentando acréscimo de 
1,7% sobre o ciclo anteri-
or. Considerando apenas 
as lavouras em produção, 
o índice fica próximo da 
estabilidade e soma 1,824 
milhão de hectares, em 
relação ao período ante-
rior. Em contrapartida, a 
área de formação deverá 
ter acréscimo de 6,4%, 
alcançando 416,7 mil 
hectares. Se comparar-
mos com 2020, último 
ano de bienalidade posi-

tiva, o crescimento para 
as áreas que não regis-
tram produção chega a 
ser de 50%. “Esse eleva-
do aumento da área em 
formação mostra os efei-
tos das condições climáti-
cas adversas registradas 
no ano passado. A estia-
gem e as baixas tempera-
turas exigiram um mane-
jo de poda mais intenso, 
conduzindo uma área 
significativa de café para 
produção somente na 
safra 2023 ou 2024.”, 
ressalta o diretor de Polí-
tica Agrícola e Informa-
ções da Companhia, Ser-
gio De Zen. 

MERCADO – O ce-
nário neste início de ano 
é de restrição da oferta de 
café no mercado interno, 
influenciado pela redu-
ção na produção em 
2021, demanda exporta-
dora aquecida e pelo pe-
ríodo de entressafra. Mes-
mo com a maior produ-
ção estimada no país em 
2022, a tendência é que 
os preços do produto se 

mantenham pressiona-
dos, uma vez que é espe-
rada uma redução nos 
estoques mundiais de 
c a f é  p a r a  o  c i c l o 
2021/22. Este panorama 
de preços elevados esti-
mula as vendas externas. 

Apenas em 2021, o 
Brasil exportou cerca de 
42,4 milhões de sacas de 
60 quilos de café verde, o 
que representa um recuo 
de 3,3% em relação ao 
volume exportado no 
ano anterior, mas um 
aumento na receita de 
15,3%, chegando a US$ 
6,4 bilhões. Vale lembrar 
que em 2020 o país regis-
trou o recorde de vendas 
ao mercado externo, favo-
recida naquele ano pela 
maior produção já regis-
trada no Brasil. Além 
disso, mesmo com a redu-
ção registrada nos embar-
ques entre 2020 e 2021, a 
quantidade exportada no 
ano passado é 14,3% mai-
or que a exportação mé-
dia dos cinco anos anteri-
ores. 

Conab
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Casagrande atende pedido de Freitas e anuncia
edital de obras na ES-130 e ES-209 no Norte 

O governador do 
Espírito Santo, Renato 
Casagrande, vai anun-
ciar nesta quinta-feira 
(20) o edital de licita-
ção para a recuperação 
asfáltica do primeiro 
trecho da rodovia esta-
dual que fica entre Vi-
nhático e Montanha. 
A obra total contem-
pla três trechos das ro-
dovias ES-130 e ES-
209. 

As licitações dos 
outros trechos virão 
nos próximos meses, 
segundo informou o 

deputado estadual Frei-
tas, que articulou e in-
termediou essa pauta 
junto ao governador 
Casagrande. O pedido 

foi feito ao deputado 
pelos quatro prefeitos 
contemplados pelo 
projeto: Atanael Wag-
macker (Mucurici); 

Jaiminho Santos (Pon-
to Belo); André Sam-
paio (Montanha); e 
Arnóbio Pinheiro (Pi-
nheiros). 

O deputado Freitas 
disse que a reabilitação 
das duas rodovias vai 
ajudar as famílias de 
agricultores dos qua-

tro municípios, que 
terão mais conforto e 
segurança para escoar 
a produção e, com isso, 
ajudar a desenvolver 
toda a região do Extre-
mo Norte capixaba 
com suas riquezas. 

Casagrande fará o 
anúncio deste e de ou-
tros editais de obras 
durante solenidade no 
Palácio Anchieta, Vitó-
ria, às 10 horas, onde 
também irá assinar 
ordens de serviço para 
a construção de 43 qua-
dras poliesportivas co-
bertas em vários muni-
cípios capixabas. 

Pfizer: crianças que receberam vacina
de adulto devem ser monitoradas

As 49 crianças que 
receberam imunizante 
de adulto no lugar do 
infantil devem ter o 
sinais vitais monitora-
dos e receber tratamen-
to sintomático, se ne-
cessário. A recomen-
dação foi feita pela Pfi-
zer, fabricante das vaci-
nas contra covid-19 
aplicadas equivocada-
mente em Lucena, na 
região metropolitana 
de João Pessoa. 

A recomendação 
da fabricante foi feita 
por meio de nota que 
foi publicada no portal 

do Ministério Público 
Federal da Paraíba 
(MPF-PB), que investi-
ga a aplicação equivo-
cada das vacinas no 
público infantil. 

“Pacientes que apre-
sentem qualquer qua-
dro de potencial evento 
adverso devem manter 
acompanhamento mé-
dico ou com serviço de 
saúde de referência e 
seguir as condutas clí-
nicas instituídas e ori-
entadas por tais res-
ponsáveis”, diz a nota 
da farmacêutica. 

A fabricante tam-
bém frisou que sua vaci-
na pediátrica possui 

formulação diferente 
da destinada ao públi-
co adolescente e adul-
to, e que por isso o fras-
co das doses infantis 
possui tampa e rótulo 
na cor laranja, como 
forma de facilitar a dife-
renciação com os fras-
cos com doses para 
adolescentes e adultos, 
cuja tampa e rótulo são 
roxos. 

Investigações 

Ontem (19), o MPF 
esteve no local em que 
as vacinas para adultos 
foram aplicadas em 
crianças equivocada-

mente. O órgão consta-
tou que das 49 crianças 
afetadas, 36 receberam 

doses vencidas do imu-
nizante da Pfizer. A 
técnica de enfermagem 

que fez as aplicações 
foi interrogada pelos 
procuradores. 

EBC Saúde
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Deputado Renzo Vasconcelos cria 
projeto para priorizar saúde mental 
de agentes de segurança pública

Tramita na Assem-
bleia Legislativa (Ales) 
o Projeto de Lei (PL) 
852/2021, que cria a 
Política Estadual de 
Saúde Mental  dos 
Agentes de Segurança 
Pública. A matéria, de 
autoria do deputado 
Renzo Vasconcelos 
(PP), é destinada aos 
servidores que atuam 
na área da segurança 
pública. 

Entre os objetivos 
estão assegurar ações 
preventivas na área da 
saúde mental e assis-
tência integral aos ser-

vidores com algum 
transtorno com foco na 
recuperação e reinte-
gração desses indivídu-
os. A política seguirá, 
segundo o texto pro-
posto, as diretrizes in-
ternacionais da Orga-
nização Mundial da 
Saúde (OMS) e das Po-
líticas Nacional e Esta-
dual de Saúde Mental e 
Saúde do Trabalhador. 

A matéria ainda 
prevê a manutenção de 
um sistema de infor-
mação de base epide-
miológica articulado 
com os dados da área 
de saúde. Na justificati-
va da matéria, o autor 

ressalta o trabalho na 
área da segurança co-
mo altamente estres-
sante. 

“O nível de estresse 
tem sido apontado co-
mo superior ao de ou-
tras categorias profissi-
onais, não só pela natu-
reza das atividades que 
realizam, mas também 
pela sobrecarga de tra-
balho. Especialistas 
apontam o assédio mo-
ral e sexual, a falta de 
reconhecimento, o es-
tresse, a rigidez hierár-
quica, as hostilidades 
sociais, a pressão mi-
diática e a imagem pe-
rante a sociedade como 

fatores importantes 
para causas de suicídio 
entre policiais milita-
res”, explica o parla-

mentar. 
O projeto passará 

pelo crivo das comis-
sões de Justiça, Saúde e 

Finanças antes de se-
guir para análise dos 
deputados em plená-
rio. 

Leão do Norte propõe parceria com o CT VIVA

Gabriela Zorzal/Ales

Na terça-feira (18), 
A n t ô n i o  M a r c o s 
Andrade, presidente 
do Nova Venécia F.C e 
Nivaldo Ramalho, re-
presentante de Capta-
ção do Nova Venécia 
F.C, estiveram em São 
Gabriel da Palha. 

Em uma reunião, o 
Leão do Norte fez um 
convite ao CT VIVA 
Escolinha para a reali-
zação de uma parceria 
de extensão e captação 
de atletas de base. 

"Desde já agradece-
mos ao Leão do Norte 
pela referência e pelo 
reconhecimento do 

grande trabalho que 
elaboramos na cidade, 
região e no Estado do 
Espírito Santo. Parabe-
nizamos todos envolvi-
dos nesse lindo projeto 
do Nova Venécia FC. 
Tudo começa aqui", 
comentou o treinador 
do CT VIVA, Leandro 
Custódio. 

Editora Hoje
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