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Reflexao~

"Assim como tu não sabes qual o caminho do 
vento, nem como se formam os ossos no 
ventre da mulher grávida, assim também não 
sabes as obras de Deus, que faz todas as 
coisas."

Refletindo: Não sei. Não sei! Esta é uma das 
frases mais difíceis para nós usarmos. Mas, ao 
pensar sobre Deus e Seus caminhos, é a única 
coisa que podemos dizer. O que sabemos sobre 
Deus é apenas o que Ele, na sua graça, esco-
lheu revelar para nós. Ele é o Mistério dos 
mistérios. Ele é o supremo conhecível 
Desconhecido. Mas, o que sabemos dele, o que 
ele revelou para nós através de Jesus, é que ele é 
amoroso e misericordioso.
Oração: Ao Senhor, só posso oferecer meu 
louvor. Quando considero a vastidão do 
universo do qual o nosso pequeno planeta azul 
gira, fico admirado com a Sua maravilhosa 
complexidade e soberania. Ao mesmo tempo, 
Aba Pai, agradeço a sua aproximação a nós. O 
Senhor é melhor do que qualquer coisa que 
conheço, o Deus que transcende espaço e 
tempo, e também Deus meu Pai que está 
sempre próximo. Obrigado por ser accessível 
porém não penetrável, disponível porém não 
controlável. Agradeço-te e dou-te louvores no 
nome de Jesus. Amém.

de
Momento 

Eclesiastes 11:5

Sicoob ES disponibiliza 
desconto especial nas taxas 
de Crédito Consignado

O início do ano é o 
período em que muitas 
contas aparecem, co-
mo IPVA, IPTU e ma-
teriais escolares, além 
dos gastos pendentes 
do Natal e do Ano No-
vo que ficaram no car-
tão de crédito. Por isso, 
a obtenção de crédito 
com taxas vantajosas 
pode ser uma opção 
viável para sair do ver-
melho.

Uma das institui-
ções que apostam na 
oferta de crédito com 
taxas competitivas é o 
Sicoob ES, onde é pos-
sível obter descontos 
de até 26% até o dia 31 
de janeiro. Basta ir a 
qualquer uma das agên-
cias da instituição.

Taxas

As taxas estão abai-
xo das médias pratica-
das pelo mercado. É o 
que demonstra a con-
sulta pública feita no 
site do Banco Central 
(www.bcb.gov.br) em 
20/01/2022. Para apo-
sentados e pensionis-
tas do INSS, por exem-

plo, a taxa parte de 
1,10% a.m., bem me-
nor que a taxa média 
mínima de 1,46% a.m, 
praticada no mercado.

"É uma boa oportu-
nidade para organizar 
a vida dos aposentados 
e pensionistas, coope-
rados ou não coopera-
dos. O crédito consig-
nado é a modalidade 
de crédito pessoal com 
a menor taxa de juros 
do mercado, e o Sicoob 
está oferecendo des-
contos ainda mais espe-
ciais até o final deste 
mês", disse o Gerente 
de Crédito e Agrone-
gócios do Sicoob ES, 
Eduardo Ton.

Segundo Eduardo, o 
desconto especial no 
crédito consignado 

pode ajudar de várias 
formas:

    • Pagamento de con-
tas ou dívida mais one-
rosas;
    • Aquisição de bens, 
como carro e eletrodo-
mésticos;
    • Possibilidade de 
fazer investimentos 
fixos e terem capital de 
giro para produzir e 
alavancar seus negóci-
os;
    • Planejamento de 
viagens.
"As taxas diferencia-
das do Sicoob estão 
disponíveis para vários 

fins, ajudando, ainda, 
a fomentar e movi-
mentar a economia e 
ajudar as pessoas a fa-
zer novos planos neste 
ano”, disse Eduardo 
Ton.

Serviço

Promoção Crédito 
Consignado
Quando: até 31/1/22
Taxas com até 26% de 
desconto:
• Aposentados e Pensi-
onistas: taxas de 1,10% 
a 1,27%, em parcelas 
de 6 a 84 meses;
• Servidores Públicos 
Federais:  taxas de 
1,11% a 1,32%, em par-
celas de 6 a 96 meses.
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Inep confirma realização do Enem 
2022 nos dias 13 e 20 de novembro 

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira 
(Inep) confirmou ontem 
(21) a realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2022 nos dias 13 
e 20 de novembro. Já o exa-
me para pessoas privadas 
de liberdade, o Enem PPL, 
será realizado nos dias 13 e 
14 de dezembro. 

Além do Enem, o Inep 
também apresentou o ca-
lendário de outros exames, 
como o Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por 
Instituição de Educação 
Superior Estrangeira (Re-
valida) 2022, o Exame Naci-
onal para Certificação de 
Competências de Jovens e 

Adultos (Encceja) 2022 e 
Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes 
(Enade), assim como de 
exames internacionais. 

Revalida 

A primeira etapa da 
primeira edição do Revali-
da será realizada no da 6 de 
março e a segunda etapa 
nos dias 25 e 26 de junho. Já 
a segunda edição do Revali-
da está previsto para o dia 7 
de agosto (primeira etapa), 
com a segunda etapa ocor-
rendo nos dias 3 e 4 de de-
zembro. 

O Revalida é composto 
por uma etapa teórica e 
outra etapa prática que 
abordam, de forma inter-
disciplinar, as cinco gran-
des áreas da medicina: clí-

nica médica, cirurgia, gine-
cologia e obstetrícia, pedia-
tria e medicina da família e 
comunidade (saúde coleti-
va). 

Aplicado desde 2011, o 
exame tem por objetivo 
subsidiar a revalidação, no 
Brasil, de diploma de gra-
duação em medicina expe-
dido no exterior. O exame 
avalia as habilidades, as 
competências e os conheci-
mentos necessários para o 
exercício profissional ade-
quado aos princípios e ne-
cessidades do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). 

Encceja 

O Encceja está marca-
do para o dia 28 de agosto. 
O exame serve para conce-
der o diploma de conclusão 

do ensino fundamental ou 
médio para jovens e adultos 
que não conseguiram obter 
a certificação na idade ade-
quada. O Encceja para as 
pessoas privadas de liberda-
de ocorrerá nos dias 11 e 12 
de outubro. 

Para quem mora no 
exterior, o Encceja será 
aplicado no dia 18 de se-
tembro. As pessoas priva-
das de liberdade no exterior 
poderão realizar o exame 
(Encceja exterior PPL) no 
período de 19 a 30 de se-
tembro. 

Enade 

O Enade está marcado 
para o dia 27 de novembro. 
A prova é usada como ins-
trumento de avaliação do 
ensino superior brasileiro. 

Este ano, o Enade será com-
posto por uma prova com 
40 perguntas. 

O conteúdo é dividido 
entre dez questões de for-
mação geral, com temas 
comuns a todos os cursos, e 
30 questões de componente 
específico, com perguntas 
próprias de cada área. No 
total, são cinco questões 
discursivas e 35 de múltipla 
escolha. Os estudantes te-
rão quatro horas para reali-
zar a prova. 

Exames 
internacionais 

Já a aplicação do exame 
do Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes 
(Pisa) será realizada no 
período de 11 de abril a 31 
de maio. O Pisa é referência 

mundial, em termos de 
avaliação de estudantes. 

Outro exame internaci-
onal, o International Civic 
and Citizenship Education 
Study (ICCS) terá a aplica-
ção teste no período de 17 a 
30 de maio de 2022, com a 
aplicação principal no pe-
ríodo de 12 a 30 de setem-
bro de 2022. 

O Inep também publi-
cou o calendário de aplica-
ção do Certificado de Profi-
ciência em Língua Portu-
guesa para Estrangeiros 
(Celpe-Bras), que ocorrerá 
no período de 23 a 26 de 
maio de 2022. Aplicado em 
mais de 100 postos no Bra-
sil e no exterior, o exame é 
voltado para permitir a com-
provação oficial da profi-
ciência em Língua Portu-
guesa. 

É Gripe? Especialista explica como o extrato
de própolis pode ajudar a fortalecer a imunidade

O surto de gripe e a vari-
ante ômicrom do novo coro-
navírus já atingiram 22 esta-
dos brasileiros e o Distrito 
Federal, segundo as secreta-
rias estaduais de Saúde. 
Diante de tal cenário, a po-
pulação retomou os diver-
sos cuidados com a saúde, 
como usar máscara em 
ambientes fechados e públi-
cos, lavar as mãos frequen-
temente, uso constante de 
álcool em gel, manter uma 
distância segura de outras 
pessoas e, por meio da ado-
ção de hábitos mais saudá-
veis, fortalecer a imunida-
de. 

Ainda existem pessoas 
que desconhecem os bene-
fícios terapêuticos cientifi-
camente comprovados que 
o extrato de própolis ofere-
ce, como ação antimicrobi-
ana, antioxidante, anti-
inflamatória e imunomo-
duladora. Muito emprega-
do por civilizações desde a 
antiguidade, que utilizavam 
produtos apícolas como 
valiosos recursos terapêuti-
cos em suas práticas medi-
cinais, o termo “própolis”, 
“pro” em favor e “polis”, 
“cidade das abelhas”, que 
significa em defesa da col-

meia, foi descrito no século 
XVI na França, e no século 
XVII a própolis foi conside-
rada uma droga oficial pela 
London Farmacopeia. 

De acordo com Andre-
sa Berretta, farmacêutica 
responsável e gerente do 
Laboratório de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inova-
ção da Apis Flora, empresa 
líder desse setor no Brasil, 
segundo a IQVIA, a própo-
lis é resultado de uma mis-
tura complexa, formada 
por material resinoso e bal-
sâmico coletado das plan-
tas (galhos, flores, pólen, 
botões e exsudados de árvo-
res) pelas abelhas Apis Melí-
fera, além de saliva e enzi-
mas acrescentadas por elas. 
Na colmeia, a própolis é 
utilizada para proteção, no 
reparo de frestas ou danos e 
na mumificação de insetos 
invasores. 

A especialista explica 
que um dos efeitos biológi-
cos da própolis é sua propri-
edade imunomoduladora: 
“Há estudos que demons-
tram que o extrato de pró-
polis atua no sistema imu-
nológico em duas frentes, 
estimulando o sistema de 
defesa positivamente com-
batendo possíveis investidas 
de microrganismos como 

vírus, bactérias e fungos, e 
também exercendo efeito 
anti-inflamatório”, expli-
cou. 

Esses efeitos ocorrem 
devido sua complexa com-
posição e variedade quími-
ca, que envolve a presença 
de compostos fenólicos, 
flavonoides, entre outros 
componentes. “Diferente 
da maioria dos extratos de 
própolis europeus, os bene-
fícios oferecidos pela pró-
polis verde brasileira ocor-
rem devido aos compostos 
fenólicos prenilados, exclu-
sivos desse tipo de própolis, 
tais como artepelin C, bac-
charina e drupanina, com-
postos químicos que tem 
despertado grande interesse 
devido às suas propriedades 
biológicas. Seus efeitos imu-
nomodulador  e  ant i -
inflamatório têm sido am-
plamente divulgados desde 
os anos 90, bem como seu 
efeito anti-inflamatório”.  

Andresa explica que a 
composição química da 
própolis difere significativa-
mente de acordo com a 
região geográfica, “Por se 
tratar de um produto natu-
ral, sua composição varia 
de acordo com o tipo de 
vegetação visitada pelas 
abelhas, estação do ano e 

condições ambientais exis-
tentes próximas à colmeia. 
Em relação à própolis brasi-
leira, ela foi dividida em 12 
classes”, conta. Destacam-
se três tipos de própolis prin-
cipais: verde, marrom e 
vermelha. 

Principais própolis por 
região 

A especialista também 
esclarece que para transfor-
mar essa “obra de arte” da 
natureza em algo seguro e 
padronizado, a Apis Flora 
investiu mais de 25 anos em 
sérias pesquisas, em parce-
ria com as principais uni-
versidades do país, além de 
importante investimento 
dos órgãos de fomento, 
como a FAPESP, FINEP e 
CNPQ, que resultaram no 
extrato de própolis EPP-
AF. “Trabalhamos forte-
mente em estudos e pesqui-
sas para criar um padrão de 
qualidade de excelência, de 
forma que conseguíssemos 
confiabilidade na reprodu-
ção em lote desses produ-
tos, pois não podemos falar 
em um produto para a saú-
de se não é algo reprodutí-
vel”, diz a farmacêutica 
responsável e gerente do 
Laboratório de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inova-
ção da Apis Flora. 

O extrato de própolis e a 
pandemia de Covid-19 

A Dra. Andresa Berret-
ta explica que no primeiro 
ano de pandemia da Covid-
19,, a Apis Flora, em parce-
ria com membros do Insti-
tuto D’Or de Pesquisa e 
Educação (IDOR), do Hos-
pital São Rafael (BA), e da 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP) da 
USP, publicaram um estu-
do clínico, com 124 pacien-
tes internados com Covid-
19, onde foi ministrada a 
própolis EPP-AF®, através 
do produto Propomax® 
que possui padronização 
exclusiva da Apis Flora. 

O estudo, publicado na 
Revista Biomedicine & 
Pharmacoterapy, e revisado 
por pares, concluiu que o 
uso de extrato de própolis 
pode auxiliar na redução 
no tempo de permanência 
hospitalar de pacientes com 
a Covid-19 que ingeriram 
própolis durante a interna-
ção. Atualmente, os pesqui-
sadores e cientistas já estão 
finalizando a segunda fase 
de análise, com a inclusão 
de mais pacientes e as con-

clusões serão divulgadas 
ainda este ano. “É impor-
tante ressaltar que o estudo 
não comprova nenhuma 
terapia preventiva ou cura 
da Covid-19 através da me-
dicação da própolis”, diz. 

Os voluntários tinham 
o mesmo perfil, por volta de 
50 anos, com comorbida-
des, sintomas de Covid-19 
há cerca de oito dias e grau 
de acometimento pulmo-
nar em torno de 50%. 
“Com a suplementação, 
não houve eventos negati-
vos associados ao uso, e o 
tempo de internação para 
os pacientes que ingeriram 
doses mais baixas e mais 
altas foi menor, em média 
de 7 e 6 dias respectivamen-
te, do que o grupo controle, 
que não ingeriu própolis, 
que tiveram média de 12 
dias de hospitalização. 
Além disso, a substância 
ajudou os pacientes volun-
tários que a ingeriram, na 
proteção de lesões renais, e, 
diferente do grupo de con-
trole, não apresentaram 
necessidade de diálise. A 
pesquisa também revelou 
uma tendência entre os 
pacientes que receberam o 
extrato de própolis, de pre-
cisarem menos de intuba-
ção” finaliza. 

EBC Educação 

Apis Flora 
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Veja quem são os ganhadores do primeiro
sorteio do Nota Premiada Capixaba 

O programa Nota 
Premiada Capixaba rea-
lizou seu primeiro sorte-
io, na quinta-feira (20), às 
13h30, com transmissão 
ao vivo pela TV Educati-
va do Espírito Santo 
(TVE-ES). A apresenta-
ção ficou por conta da 
jornalista Verônica Sala-
zar e do gerente de Arre-
cadação e Cadastro, da 
Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), Thiago Venân-
cio. 

Quinze ganhadores 
foram contemplados 
com prêmios em dinhei-
ro, sendo cinco em cada 
região: Metropolitana, 
norte e sul. Além disso, 
as entidades selecionadas 
pelos vencedores vão 
receber um valor total de 
R$ 198,75 mil. 

Dos cinco prêmios 
por região, um foi no va-
lor de R$ 100 mil, um de 
R$ 20 mil, dois de R$ R$ 
5  m i l  e  u m  d e  R $ 
2.500,00. Nesse primeiro 
sorteio, foram contabili-
zados mais de 500 mil 
bilhetes provenientes das 
notas emitidas no mês de 
dezembro de 2021. A 
partir de fevereiro, a in-
tenção é realizar os sorte-
ios sempre nas segundas 
quintas-feiras úteis de 
cada mês, desde que na 
quarta-feira anterior te-
nha tido sorteio da Lote-
ria Federal. 

Os contemplados re-
ceberão mensagem auto-
mática pelo sistema e, se 
necessário, a gestão do 
programa Nota Premia-
da Capixaba fará contato 
telefônico, de modo que 
todos possam solicitar o 
resgate dos prêmios den-
tro do prazo de 90 dias 
após o sorteio. A planilha 
de realização do sorteio 
será disponibilizada no 
site (www.notapremiada-
capixaba.es.gov.br), além 
de outras informações 
relacionadas ao processo 
do sorteio. 

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Marcelo 
Altoé, explicou que o 

Nota Premiada Capixa-
ba é um programa de edu-
cação fiscal, com o objeti-
vo de fomento da cidada-
nia fiscal. "Esse foi ape-
nas o primeiro sorteio, de 
muitos que acontecerão 
ao longo dos anos. Por 
meio do programa, já 
estamos conseguindo 
estimular a regularização 
cadastral das empresas, 
além de incentivar ativi-
dades desenvolvidas por 
entidades sociais. Sendo 
assim uma forma de redu-
zir as desigualdades soci-
ais por meio da tributa-
ção", disse. 

Entidades 

As entidades sociais 
que participam do pro-
grama vão receber de 
duas formas diferentes: 
se a pessoa sorteada tiver 
indicado a instituição e 
também com o rateio 
mensal, de acordo com o 
índice de engajamento 
social. Pelo sorteio, a enti-
dade vai receber o valor 
equivalente a 50% do 
prêmio do cidadão con-
templado e que a tiver 
indicado. 

Quanto ao rateio, se-
rão distribuídos, aproxi-
madamente, R$ 170 mil 
todo mês para as entida-
des cadastradas, cujo per-
centual de cada uma será 
de acordo com os pontos 
gerados pelos cidadãos 
que a indicaram. Mais 
abaixo você poderá acom-
panhar a relação dos ga-
nhadores. 

Nota Premiada 
Capixaba 

O Nota Premiada 

Capixaba é um programa 
de educação fiscal, que 
tem como objetivo o fo-
mento da cidadania fis-
cal. Por meio do progra-
ma, pretende-se estimu-
lar a regularização cadas-
tral das empresas, além 
de incentivar atividades 
desenvolvidas por entida-
des sociais. Ao todo, qua-
se 40 mil consumidores já 
aderiram ao Nota Premi-
ada Capixaba, de dezem-
bro até metade de janei-
ro. Além disso, 117 enti-
dades sociais foram ca-
dastradas, mais de 320 
mil notas fiscais foram 
processadas e 11,2 mil 
estabelecimentos estão 
gerando documento fis-
cal.  

Para participar do 
programa, os consumi-
dores capixabas devem se 
c a d a s t r a r  n o  s i t e 
www.notapremiadacapi-
xaba.es.gov.br, preencher 
os dados pessoais e esco-
lher uma entidade sem 
fins lucrativos que tam-
bém vai receber os prêmi-
os. Feito o cadastro, basta 
solicitar a inclusão do 
CPF nas compras. Não 
será necessário cadastrar 
as notas no site, cujo ca-
dastro é automático a 
partir de 48 horas após a 
compra. 

A cada R$ 1,00 em 
compras os consumido-
res vão ganhar 1 ponto. 
Dessa forma, a cada 50 
pontos os clientes terão 1 
bilhete, que irá eletroni-
camente para o sistema, e 
cada consumidor poderá 
concorrer com até 50 bi-
lhetes a cada sorteio men-
sal e por região. Já no 
sorteio especial, o limite 
é de 600 bilhetes. 

METROPOLITANA 

Ganhador R$ 100 mil 
Bilhete: 370.420 
Nome: Aimoré Barboza de Oliveira 
CPF: 049.***.***-72 
Entidade: Apae – Vila Velha 

Ganhador R$ 20 mil   
Bilhete: 336.043 
Nome: Rômulo Pontini 
CPF: 910.***.***-53 
Entidade: Fundação Clínica Carmem 
Lúcia – FCL Vila Velha 

Ganhador R$ 5 mil  
Bilhete: 393.154 
Nome: Wesley Nascimento Rocha 
CPF: 057.***.***-27 
Entidade: Apae – Iúna 

Ganhador R$ 5 mil   
Bilhete: 387.378 
Nome: Victor Vieira dos Anjos 
CPF: 022.***.***-47 
Entidade: Amaes – Vitória 

Ganhador R$ 2.500 
Bilhete: 50.158 
Nome: Rodrigo Matiello Oliveira 
CPF: 083.***.***-12 
Entidade: Acacci – Vitória 

NORTE 

Ganhador R$ 100 mil 
Bilhete: 40.960 
Nome: Robson Alves de Almeida 
CPF: 005.***.***-43 
Entidade: Pestalozzi – Ecoporanga   

Ganhador R$ 20 mil 
Bilhete: 39.279 
Nome: Edson Grossl Junior 
CPF: 099.***.***-64 
Entidade: Apae – Santa Maria de Jeti-
bá 

Ganhador R$ 5 mil   
Bilhete: 30.796 
Nome: Fabiano Reis Luciano 
CPF: 035.***.***-65 

Entidade: Hospital Santa Rita – Vitó-
ria 

Ganhador R$ 5 mil   
Bilhete: 21.717 
Nome: Rodrigo Gomes de Souza            
CPF: 122.***.***-10 
Entidade: Hospital Evangélico – Vila 
Velha 

Ganhador R$ 2.500   
Bilhete: 32.060 
Nome: Eliana Damascena dos Santos 
Freitas 
CPF: 106.***.***-82 
Entidade: Lar do Idoso Abrigo de Luz 
– Linhares 

SUL 

Ganhador R$ 100 mil   
Bilhete: 31.317 
Nome: Mirella Silva Santos 
CPF: 075.***.***-06 
Entidade: HIFA – Cachoeiro de Itape-
mirim 

Ganhador R$ 20 mil   
Bilhete: 29.744 
Nome: Tereza Bertini Paraguassu 
CPF: 328.***.***-87 
Entidade: Acacci - Vitória 

Ganhador R$ 5 mil   
Bilhete: 26.164 
Nome: Edione Carlos Nunes Ribeiro 
CPF: 145.***.***-81 
Entidade: Apae – Guarapari 

Ganhador R$ 5 mil 
Bilhete: 7.478 
Nome: Michelly Faria Bazoni 
CPF: 128.***.***-86 
Entidade: HIFA – Cachoeiro de Itape-
mirim 

Ganhador R$ 2.500 
Bilhete: 23.235 
Nome: Deyvison da Silva Egranfonte 
CPF: 082.***.***-01 
Entidade: HIFA – Cachoeiro de Itape-
mirim 

Confira os 15 ganhadores por região do primeiro
sorteio do Programa Nota Premiada Capixaba: 

Fotos: divulgação 

Sefaz  
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Atitudes no dia a dia ajudam a ter
saúde mental na luta contra o câncer
Médico do ES destaca a importância de cuidar da mente e do corpo
para cumprir com sucesso todas as etapas do tratamento

Pessoas que fazem 
tratamento de câncer 
enfrentam diariamente 
duas batalhas: a luta 
contra a doença e o de-
safio de não se abater. 
É por isso que atitudes 
positivas, contar com 
apoio familiar e fazer o 
que gosta ajudam não 
apenas a ter saúde men-
tal equilibrada, como 
também a conquistar 
qualidade de vida.

Na avaliação de Per-
sio Freitas, diretor clí-
nico do Instituto de Ra-
d ioterapia  Vi tór ia 
(IRV), o trabalho dos 
médicos e da equipe 
multidisciplinar deve 
levar em consideração 
que o paciente oncoló-
gico precisa do trata-

mento e também de 
empatia.

“Muitas vezes, o 
paciente precisa ouvir 
uma palavra amiga, 
que o encoraje a seguir 
o tratamento. O que 
tentamos fazer para 
amenizar essa sensa-
ção de fragilidade é 
transmitir a segurança 
que ele necessita”, afir-
ma o médico radiotera-
peuta.

Medo, revolta e an-
gústia são alguns senti-
mentos comuns nos 
consultórios médicos 
quando o assunto é cân-
cer. E algumas pessoas 
convivem ainda com 
crises de ansiedade e 
depressão que necessi-
tam de cuidados espe-
ciais.

“Tivemos dois anos 

muito difíceis por conta 
da pandemia e das res-
trições da Covid-19. E 
quando a saúde mental 
não vai bem, é comum 
o paciente ficar com a 
imunidade reduzida ou 
não se sentir estimula-
do a comparecer às ses-
sões de radioterapia, 
dificultando a assidui-
dade ao serviço e ocasi-
onando uma piora nos 
resultados. Há casos 
em que a terapia é reco-
mendada”, afirma Per-
sio Freitas.

O médico destacou 
que em todas as etapas 
do tratamento de cân-
cer, o apoio da família é 
imprescindível.

“É a família que dá 
força para o paciente 
não desanimar e cum-
prir todas as etapas da 

radioterapia. O papel 
dela é de máxima im-
portância”, destaca o 
especialista.

Gerenciar emoções

Reforçando a cam-
panha Janeiro Branco, 
criada para conscienti-
zar sobre os cuidados 
com a saúde mental, o 
médico aponta algu-
mas atitudes no dia a 
dia que ajudam a geren-
ciar as emoções de for-
ma positiva.

“O importante é que 
o paciente encontre al-
go que lhe traga prazer 
para não se entregar à 
doença. Fazer uma ati-
vidade como artesana-
to, leitura, costura, pin-
tura… Conversar tam-
bém é importante para 

não ficar guardando 
sentimentos ruins. A 
atividade física é reco-
mendada, desde que 
autorizada pelo médi-
co”, explica.

De acordo com da-
dos da Organização 
Mundial  de  Saúde 
(OMS) de 2019, cerca 

de 12 milhões de pesso-
as sofrem de depressão 
no Brasil, enquanto que 
distúrbios ligados à an-
siedade, como esquizo-
frenia, fobia, síndrome 
do pânico, transtorno 
bipolar, anorexia e buli-
mia, afetam quase 20 
milhões de brasileiros. 

Escolas de Nova Venécia intensificam 
os cuidados a prevenção da COVID- 19  

As 57 escolas da 
rede municipal de ensi-
no estão recebendo 
reforço na quantidade 
de materiais para a pre-
venção e cuidados em 
relação a Covid-19.

Máscaras, álcool 
em gel, tapetes, cloro, 

cartazes com orienta-
ções são alguns dos 
itens entregues nas uni-
dades de ensino.

“Estamos seguindo 
uma linha de trabalho 
para que todos, sejam 
eles, pais, responsáve-
is, alunos e também os 
profissionais da educa-
ção se sintam seguros e 

tranquilos com o retor-
no das aulas. Com um 
ambiente bem prepa-
rado, com materiais 
adequados para seguir 
o protocolo sanitário é 
a certeza de que tudo 
vai sair de acordo com 
o esperado”, afirmou a 
secretária Municipal 
de Educação, profes-

sora Wanessa Zavare-
se Sechim.

Na última terça-
feira (18) a Prefeitura 
de Nova Venécia, por 
meio da Secretaria de 
Saúde do município, 
iniciou a vacinação 
contra a Covid-19, em 
crianças de 5 a 11 anos, 
como determinado 
pelo Plano Nacional 
de Imunização do Go-
verno Federal. Foram 
disponibilizadas 250 
doses do imunizante 
para essa primeira fa-
se.

Materiais entregues 
nas 57 unidades esco-
lares da rede munici-
pal de ensino de Nova 
Venécia. 

Foto: Pixabay

Foto: divulgação 

Vera Caser Comunicação

PMNV



0622 de janeiro de 2022

Tratamento para hanseníase
está disponível no SUS

Janeiro tem a cor 
roxa no calendário da 
saúde para lembrar da 
hanseníase, doença 
que atinge a pele e é 
considerada por espe-
cialistas como uma das 
mais antiga da huma-
nidade. Por isso, o mês 
é dedicado aos cuida-
dos para a prevenção e 
o tratamento da doen-
ça. Em pleno século 
21, ainda há relatos de 
pessoas que sofrem ou 
sofreram discrimina-
ção por terem a doen-
ça.  

É o caso da agente 
comunitária de saúde, 
Solange Honorato da 
Costa Bravim, de 55 
anos, que foi infectada 
pela bactéria causado-
ra da hanseníase em 
2009.

“Fui acometida pe-
la hanseníase, também 
conhecida como lepra. 
Descobri fazendo meu 
alto-exame, por sentir 
dormências e algumas 
ardências em determi-
nadas partes do corpo. 
A princípio, foi difícil 
aceitar, pois existia um 
tabu bem grande e qua-
se não se falava nisso”, 
contou.

Ela disse também 
que o tratamento da 
doença levou em torno 
de um ano até a confir-
mação da cura. “Devi-

do a um problema car-
díaco que tenho, fico 
restrita ao uso de deter-
minados medicamen-
tos. Porém, o que mais 
me incomodou duran-
te o tratamento foi a 
discriminação sofrida 
pelos meus colegas de 
trabalho, que chega-
vam a insinuar que eu 
tinha que ficar isolada 
para não contaminar 
os demais trabalhado-
res no local”, lembrou.

Solange Bravim con-
tou que, devido à han-
seníase, sentia e ainda 
hoje sente muitas dores 
nas articulações. Ten-
do sete membros da 
família em casa, ape-
nas o marido dela se 
contaminou com a do-
ença. Segundo ela, os 
filhos deram muito apo-
io ao casal durante to-
do o tratamento, mas a 
discriminação sofrida 
no ambiente de traba-
lho desencadeou uma 
depressão, o que foi 
superado.  

Após a cura, todos 
os anos ela e a família 
passam por avalição 
para monitoramento 
da doença como forma 
de prevenção. “Hanse-
níase tem cura e o que 
mais faz a diferença 
num tratamento do 
paciente, além da des-
coberta precoce, é o 
apoio e amor vindo 
principalmente de pes-

soas com quem convi-
vemos diariamente”, 
acrescentou a agente 
comunitária de saúde. 

Segundo a referên-
cia técnica estadual do 
Programa Estadual de 
Hanseníase, Marizete 
Altoe Puppin, a hanse-
níase tem alto poder de 
causar incapacidades e 
deformidades físicas, 
caso não seja diagnos-
ticada e tratada de iní-
cio. “Essas possíveis 
consequências são um 
dos principais respon-
sáveis pelo estigma e 
discriminação às pes-
soas que têm ou tive-
ram a doença. Por isso, 
é importante a realiza-
ção do tratamento até a 
total cura do pacien-
te”, salientou. 

A doença

A hanseníase é in-
fectocontagiosa, de 
evolução prolongada e 
atinge pele e os nervos 
periféricos do corpo 
humano, tendo como 
agente causador a bac-
téria Mycobacterium 
leprae ou bacilo de 
Hansen. No Estado, 
em 2020, foram notifi-
cados 319 casos novos. 
Em 2021, foram 296 
novos casos, conforme 
dados do e-SUSVS (su-
jeitos à alteração). 

A doença lesiona os 
nervos, reduz a sensibi-

lidade e ocasiona man-
chas esbranquiçadas 
ou avermelhadas na 
pele. Porém, com bai-
xo índice de contami-
nação, pois, assim que 
se inicia o tratamento, 
a pessoa infectada não 
transmite mais a doen-
ça. “Por isso, a impor-
tância da informação 
sobre os sintomas e o 
início do tratamento 
precoce, podendo dimi-
nuir o tempo de trata-
mento e as possíveis 
sequelas”, explicou 
Marizete Puppin. 

Sintomas 

Entre os principais 
sintomas da hansenía-
se, estão manchas bran-
cas ou avermelhadas 
na pele; perda de sensi-
bilidade térmica e tátil; 
sensação de fisgadas; 

choque, dormência e 
formigamento na pele; 
queda de pelos e redu-
ção da transpiração, 
principalmente nas 
ex t r e m i d a d e s  d a s 
mãos, no rosto, ore-
lhas, costas e pernas. 

Tratamento cuidados 
e prevenção 

Para ter acesso ao 
tratamento, que é gra-
tuito e realizado por 
meio de antibióticos 
disponíveis no Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
o paciente deve procu-
rar a Unidade Básica 
de Saúde mais próxi-
ma da residência dele e 
realizar a avaliação 
com o profissional de 
saúde, que vai indicar 
os remédios de uso diá-
rio e estipular o tempo 
a ser realizado correta-

mente para que o paci-
ente receba alta por 
cura. 

É importante que os 
pacientes infectados 
comuniquem e orien-
tem as pessoas mais 
próximas a eles, para 
que procurem a Unida-
de Básica de Saúde e 
realizem a avaliação 
por um clínico e, dessa 
forma, façam a averi-
guação da possível con-
taminação, evitando 
assim a proliferação da 
doença. “Muitas pes-
soas deixaram de pro-
curar as unidades de 
saúde por precaução à 
pandemia e isso tam-
bém nos impossibili-
tou de realizar várias 
estratégias no que diz 
respeito à doença em 
todos os níveis”, com-
pletou Marizete Pup-
pin.

Foto: divulgação 
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Governo apresenta regras para 
entrada no país durante pandemia 

Portaria Interminis-
terial 666, publicada no 
Diário Oficial da União 
de ontem (21), estabele-
ce restrições, medidas e 
requisitos excepcionais 
e temporários para en-
trada no país durante 
pandemia. 

A entrada é autori-
zada desde que o viajan-
te apresente à compa-
nhia aérea responsável 
pelo voo, antes do em-
barque, documento que 
comprove resul tado 
negativo (ou não detec-
tável) em teste de antí-
geno contra covid-19. 
Teste deverá ter sido 
feito até 24 horas antes 
do embarque. Também 
será aceito teste labora-
torial RT-PCR, feito até 
72 horas antes da via-
gem. 

Nos casos de voo 
com conexões ou esca-
las, em que o viajante 
permaneça em área res-
trita do aeroporto, pra-
zos considerados são os 
de embarque no primei-
ro trecho da viagem. 

Nos voos com cone-

xões ou escalas em que 
o viajante não permane-
cer em área restrita do 
aeroporto (ou faça mi-
gração, que ultrapasse 
os prazos previstos dos 
testes), “deverá ser exi-
gido documento com-
probatório da realiza-
ção de novo teste, RT-
PCR ou antígeno, com 
resultado negativo ou 
não detectável para co-
ronavírus SARS-CoV-2 
(covid-19),  no check-in 
de embarque para o Bra-
sil", diz a portaria. 

Também será neces-
sário apresentar – à com-
panhia aérea responsá-
vel pelo voo até 24 horas 
antes do embarque –, 
comprovante impresso 
ou em meio eletrônico 
do preenchimento da 
Declaração de Saúde do 
Viajante (DSV). Nela, 
ele deverá manifestar 
concordância sobre me-
didas sanitárias que de-
verão ser cumpridas 
durante o período em 
que estiver no país. 

Outro documento a 
ser apresentado antes 
do embarque é o com-
provante de vacinação, 

impresso ou em meio 
eletrônico. 

Dispensas 

A portaria, no entan-
to, prevê situações em 
que a apresentação do 
comprovante de vacina-
ção será dispensada. É o 
caso de viajantes com 
condição de saúde que 
contraindique a vacina-
ção, “desde que atesta-
da por laudo médico”; 
de pessoas não elegíveis 
para vacinação em fun-
ção da idade; em virtu-
de de questões humani-
tárias; passageiros pro-
venientes de países com 
baixa cobertura vacinal, 
conforme divulgação 
do Ministério da Saúde 
em seu site; e brasileiros 
e estrangeiros residen-
tes no território brasilei-
ro que não estejam com-
pletamente vacinados. 

De acordo com as 
regras, viajantes dispen-
sados do comprovante 
de vacinação deverão, 
ao ingressar no país, 
fazer quarentena de 14 
dias na cidade de desti-
no final, conforme ende-

reço registrado na De-
claração de Saúde. 

A quarentena só ter-
minará após resultado 
negativo de RT-PCR ou 
teste de antígeno, reali-
zado em amostra cole-
tada a partir do quinto 
dia de quarentena, “des-
de que o viajante esteja 
assintomático”. 

T r i p u l a n t e s  d e 
aviões deverão apresen-
tar comprovante de vaci-
nação, impresso ou em 
meio eletrônico. No 
caso de tripulantes não 
vacinados (ou que não 
estiverem completa-
mente vacinados), deve-
rão cumprir protocolos 
específicos, conforme 
detalhado em anexo 
específico da portaria. 

Transporte terrestre 

A portaria inclui tam-
bém procedimentos de 
entrada no país por via 
terrestre (rodovias e fer-
rovias). Nesses casos, os 
viajantes de procedên-
cia internacional deve-
rão apresentar compro-
vante de vacinação no 
embarque e nos pontos 

de controle terrestres. 
A exigência de apre-

sentação de compro-
vante de vacinação não 
será necessária em situ-
ações similares às des-
critas para os casos de 
viajantes que ingressam 
no país por meio aéreo. 

A portaria, no entan-
to, acrescenta que, no 
caso de residentes fron-
teiriços em cidades-
gêmeas, será autorizada 
a entrada mediante apre-
sentação de documento 
de residente fronteiriço 
ou outro comprovante 
dessa condição, “desde 
que seja garantida reci-
procidade no tratamen-
to ao brasileiro pelo país 
vizinho”. 

Também será dis-
pensada apresentação 
de comprovante vacinal 
de trabalhadores de 
transporte de cargas, 
incluídos motorista e 
ajudante, “desde que 
esses t rabalhadores 
comprovem adotar equi-
pamentos de proteção 
individual e  medidas 
para mitigação de con-
tágio indicadas pela 
Anvisa”. 

Transporte 
aquaviário 

A portaria autoriza 
o “transporte aquaviá-
rio de passageiros, bra-
sileiros ou estrangeiros, 
exc lus ivamente nas 
águas jurisdicionais 
brasileiras, de embarca-
ções de cruzeiros marí-
timos”, condicionado à 
“edição prévia de docu-
mento pelo Ministério 
da Saúde, que deve dis-
por sobre cenário epide-
miológico, definição 
das situações considera-
das surtos de Sars-Cov-
2 (covid-19) em embar-
cações e condições para 
cumprimento da qua-
rentena de passageiros e 
de embarcações”. 

A operação de em-
barcações com trans-
porte de passageiros nos 
portos nacionais é con-
dicionada à edição de 
um Plano de Operacio-
nalização no âmbito do 
município e do estado. 
As condições sanitárias 
para o embarque e de-
sembarque serão defini-
das em ato específico da 
Anvisa. 

A seleção do CT 
VIVA irá representar o 
Espírito Santo na Co-
pa Minas 10 Cup 2022 
em Belo Horizonte que 
será do dia 23 a 28 de 
Janeiro. A equipe do 
CT VIVA será compos-
ta por atletas de Vila 
Valério e São Gabriel 
da Palha nas categorias 
Sub-15, Sub-16 e Sub-
17.

O treinador e ideali-

zador do CT VIVA, 
Leandro Custódio, co-
mentou a importância 
da participação em 
eventos como esse: "Se-
rá de suma importân-
cia a participação na 
Minas 10 Cup 2022, 
uma Copa a nível Naci-
onal que terá participa-
ção de vários observa-
dores dos maiores clu-
bes do Brasil e da Euro-
pa. Será uma vitrine 
para os atletas, uma 
grande experiência e 

oportunidade para es-
ses garotos. Vai ser 
uma semana de muito 
futebol e muita avalia-
ção dos atletas, fico 
satisfeito em fazer par-
te do sonho de cada 
atleta e cada família. 
Agradeço a Deus e pe-
ço vigor para continuar 
trabalhando a cada dia 
mais, hoje o CT VIVA 
tem reconhecimento 
nacional, levando o 
nome de São Gabriel, 
Vila Valério e represen-

tando o Estado do Espí-
rito Santo". 

Confira a tabela de 
jogos: 

Sub-15 

2 4 / 0 1  WA S H I N -
GTON LIMA (CAPI-
TAÇÃO) x CT VIVA 
E.S 
25/01 COLUMBIA 
E.C. x CT VIVA E.S 
26/01 CT VIVA E.S x 
F.C. ALIANÇA 

Sub-16 

2 4 / 0 1  S O C C E R 
TRAINNER /INTER 
x CT VIVA E.S 
25/01 CT VIVA E.S x 
A S S .  A T L . 
UBAPORANGA 
2 6 / 0 1  S A N T A 
HELENA x CT VIVA 
E.S 
26/01 CT VIVA E.S x 
A E R 
M A N G U E I R A S 
(CEL FABRICIANO) 

Sub-17 

23/01 PALMEIRAS 
DIV x SPORTING 
CONTAGEM 
24/01 SPORTING 
C O N T A G E M  x 
SANTA LUZIA F.C. 
25/01 IDEAL SETE 
LAGOAS x SPOR-
TING CONTAGEM 
(Os melhores jogado-
res do CT VIVA jogam 
p e l o  S P O R T I N G 
CONTAGEM) 

CT VIVA reúne atletas gabrielenses e valerienses
na Copa Minas 10 em Belo Horizonte
Editora Hoje

EBC Saúde 
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CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público a 
TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2022 - PROCESSO Nº 
000111/2022, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para 
execução das obras de Construção do Novo Cemitério Público 
Municipal, Construção de Àrea Coberta no Córrego Vargem 
Alegre e Construção de Quebra-Molas na sede e Distritos do 
Município de Vila Valério/ES, tudo em conformidade com os 
Projetos, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-
financeiros, Memoriais Descritivos, Minuta de Contrato, e 
demais anexos partes integrantes dDO Edital.
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA 
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 14 de fevereiro de 
2022. A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua 
Lourenço de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O Edital 
completo está à disposição dos interessados nos dias úteis de 
11 às 17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de 07 às 
12h, e poderá ser requerido através do site: 
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. 
(027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 21 de janeiro de 2022.

JAIME JULIÃO VIEIRA
Presidente da CPL/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público a 
TOMADA DE PREÇOS Nº 000002/2022 - PROCESSO Nº 
000109/2022, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para 
execução de obras de reforma e ampliação de prédios públicos 
na Sede do Município de Vila Valério, tudo em conformidade 
com os Projetos, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-
financeiros, Memoriais Descritivos, Minuta de Contrato, e 
demais anexos partes integrantes deste Edital.
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA 
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 15 de fevereiro de 
2022. A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua 
Lourenço de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O Edital 
completo está à disposição dos interessados nos dias úteis de 
11 às 17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de 07 às 
12h, e poderá ser requerido através do site: 
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. 
(027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 21 de janeiro de 2022.

JAIME JULIÃO VIEIRA
Presidente da CPL/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE 

DE  VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

VANDERLEI ROSSOW e KARINA REIS DE 

OLIVEIRA

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 

09 de julho de 1977, estado civil divorciado, profissão 

lavrador, residente no Córrego Fruteira, Zona Rural 

em Vila Valério-ES, filho de DERMEVAL ROSSOW e 

ALMERINDA BUSS ROSSOW.

Ela, natural de Bertópolis-MG, nascida em 18 de 

junho de 1990, estado civil solteira, profissão 

lavradora, residente no Córrego Fruteira, Zona Rural 

em Vila Valério-ES, filha de GENESIO BERNARDO 

DE OLIVEIRA e LUCI REIS CRUZ.

Em caso de impedimento, oponha-se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 21/01/2022.

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

ESCREVENTE AUTORIZADA

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE  VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

 DOUGLAS PEREIRA FERNANDES e KATLYN GONÇALVES DE MELLO

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 21 de fevereiro de 1998, 

estado civil solteiro, profissão lavrador, residente na Rua Antonio Alves Soares, 

Centro em Vila Valério-ES, filho de    ANTONIO BISPO FERNANDES e 

GLAUCIONE PEREIRA CARVALHO FERNANDES.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 28 de março de 2004, 

estado civil solteira, profissão lavradora, residente na Rua Sete de Setembro, 

Jurama em Vila Valério-ES, filha de GEDAI INACIO DE MELLO e MARIA DAS 

GRAÇAS GONÇALVES.

Em caso de impedimento, oponha-se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 21/01/2022.

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

ESCREVENTE AUTORIZADA

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE  VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

 GEOVANE HEMKER e ELIADE TAMANINI DA COSTA

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 18 de julho de 1984, estado 

civil solteiro, profissão lavrador, residente no Córrego São Luiz, Zona Rural em 

Vila Valério-ES, filho de VALDEMIRO HEMKER e NELFINA RAASCH HEMKER.

Ela, natural de Linhares-ES, nascida em 18 de outubro de 1970, estado civil 

divorciada, profissão lavradora, residente no Córrego São Luiz, Zona Rural em 

Vila Valério-ES, filha de EDIO OLIVEIRA DA COSTA e GLORIA MARA TAMANINI 

DA COSTA.

Em caso de impedimento, oponha-se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 21/01/2022.

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

ESCREVENTE AUTORIZADA

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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