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Secretaria Municipal de Saúde de Baixo Guandu distribui
kits de higiene bucal nas creches e escolas municipais

Ecoporanga adquire caçambas e caminhão
poliguindaste para melhorias na cidade

I Exponoroeste em Barra de São Francisco
começa nesta quarta, 25; confira os 92 expositores 
confirmados para o evento

Após 52 dias em 
greve, médicos peritos 
do INSS voltam 
a trabalhar 
Cada médico poderá fazer até 
12 atendimentos por dia

COVID-19, sarampo e influenza: vacinação de 
terça a sexta na próxima semana em Colatina 
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Reflexao~

"Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum 
dos teus propósitos pode ser impedido."

Refletindo: Nada pode frustrar os planos de 
Deus, nem mesmo a morte.

Oração: Pai no nome de Jesus Cristo, não sei o 
que esta pessoa que acaba de ler esta 
mensagem esta passando neste momento, mas 
o Senhor sabe de tudo, e intercedo por ela e te 
peço que cubra-lhe com uma unção de 
conforto, que o Senhor venha acolhê-la em 
seus braços neste momento e lhe conceda uma 
paz que vem somente do Senhor, a paz que 
exede todo entendimento. Muita força, muita 
coragem e que seus desejos venham ser 
realizados para glória e louvor do seu Santo 
nome. Amém.

de
Momento 

Jó 42:2

Após 52 dias em greve, médicos peritos
do INSS voltam a trabalhar hoje 

Após firmarem acordo 
com o governo federal, os 
médicos peritos do Institu-
to Nacional do Seguro Soci-
al (INSS) encerraram a 
greve, que durou quase dois 
meses, e retomaram o aten-
dimento aos beneficiários 
nesta segunda-feira (23). 

A categoria se compro-
meteu a repor os 52 dias 
parados e a trabalhar para 
reduzir o estoque de períci-
as não realizadas durante a 
paralisação. 

O anúncio do fim da 
greve foi feito após reunião 
entre o ministro do Traba-
lho e Previdência, José Car-
los Oliveira, e a Associação 
Nacional dos Peritos Médi-
cos Federais, na última 
sexta-feira (20). 

A categoria comemo-
rou o acordo que resultou 
no atendimento de 18 itens 
da pauta de reivindicações. 

Em transmissão pela 
internet, o vice-presidente 
da associação, Francisco 
Eduardo Cardoso Alves, 
explicou o que ficou acerta-

do em relação ao reajuste 
salarial: 

"A questão do aumento 
tem uma condicionante: se 
o governo for dar aumento 
linear para todas as carrei-
ras do serviço público fede-
ral, sem nenhuma exceção, 
a gente, obviamente, vai 
entrar nesse aumento line-
ar. Porém, se o governo 
quiser privilegiar uma ou 
outra carreira, que seja, 
automaticamente nós va-
mos entrar nos 19,9% [de 
reajuste]". 

Atendimento 

Para reduzir a fila de 
exames periciais agenda-
dos, foi definida a realiza-
ção de até 12 atendimentos 
diários por profissional. No 
entanto, de acordo com lei 
de 2019, os médicos que 
ultrapassarem essa quanti-
dade, vão receber R$ 61,72 
por perícia extraordinária. 

Os servidores terão 8 
meses para compensar os 
dias não trabalhados de 
modo presencial ou remo-
to. 

Cada médico poderá fazer até 12 atendimentos por dia

A Fundação Renova vai destinar mais de R$ 21 milhões
para a estruturação do SAMU Leste/ Vale do Aço 

A Fundação Renova 
irá destinar mais de R$ 21 
milhões para a estrutura-
ção do Serviço Móvel de 
Urgência (Samu) Les-
te/Vale do Aço. A implan-
tação vai beneficiar 1,5 
milhão de pessoas de 86 
municípios, sendo 25 de-
les diretamente atingidos 
pelo rompimento da bar-
ragem do Fundão (MG), 
cobrindo 100% das oito 
microrregiões da área de 
abrangência das Regiona-
is de Governador Valada-
res e Coronel Fabriciano.  

A primeira parcela 
quadrimestral no valor de 
R$ 10,1 milhões foi libera-
da pela 12ª Vara Federal 
de Minas Gerais ao Con-
sórcio Intermunicipal de 
Saúde da Rede de Urgên-
cia e Emergência do Leste 
de Minas (Consurge), res-
ponsável pela gestão e 
operacionalização do Sa-
mu Leste/ Vale do Aço, 
conforme convênio esta-
belecido com a Secretaria 
de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG). 

A primeira fase foi 

concluída, e a segunda 
etapa deverá ser implanta-
da este ano, com recursos 
estaduais. A terceira fase 
será executada também a 
partir deste ano com os 
recursos da Fundação 
Renova.  

Aquisição de 
ambulâncias 

Para a terceira fase 
serão adquiridas sete am-
bulâncias, sendo quatro 
Unidades de Supor te 
Avançado (USA) e três 
Unidades de Suporte Bási-
co (USB), no valor total de 
R$ 1,8 milhão. Ao final, o 
serviço de saúde contará 
com 39 ambulâncias, sen-
do oito USA e 31 USB, 
somando as ambulâncias 
adquiridas com recursos 
estaduais e de emendas 
parlamentares na primei-
ra e segunda fase. 

Cerca de R$ 1,5 mi-
lhão será destinado para 
aquisição de equipamen-
tos e R$ 3 milhões serão 
aplicados na operacionali-
zação do serviço durante 
três meses, que engloba o 
custeio de insumos e mate-

riais complementares pa-
ra o funcionamento do 
serviço, como medica-
mentos, materiais de higi-
enização das ambulânci-
as, Equipamentos de Pro-
teção Individuais (EPIs), 
manutenção dos veículos, 
mobílias para as bases 
descentralizadas, entre 
outros. 

Central de Regulação de 
Urgência 

A construção da Cen-
tral  de Regulação de 
Urgência (CRU) também 
receberá recursos da Fun-
dação Renova, em parce-
las quadrimestrais, sendo 
a primeira no valor de R$ 
120 mil.  

Atualmente, a CRU do 
Samu Leste/ Vale do Aço 
está alocada em um espa-
ço cedido da 8ª Região 
Integrada de Segurança 
Pública (RISP), em Go-
vernador Valadares, impe-
dindo a expansão do aten-
dimento. Foi realizado um 
estudo de viabilidade para 
alocação de recursos para 
a implantação da CRU em 
local próprio e com as di-

mensões apropriadas, o 
que representa um legado 
para as macrorregiões 
Leste e Vale do Aço. 

Origem dos recursos 

Os recursos que serão 
usados para a estrutura-
ção do Samu Leste/ Vale 
do Aço são oriundos de 
verbas que se encontra-
vam depositadas em juízo 
e que foram destinadas 
para o combate à pande-
mia da Covid-19 pela Fun-
dação Renova e suas man-
tenedoras. Foram disponi-
bilizados mais de R$ 120 
milhões, sendo R$ 84 mi-
lhões para Minas Gerais e 
R$ 36 milhões para Espíri-
to Santo para ações estru-
turantes na área de saúde, 
por meio da aquisição de 
bens de capital e/ou bens 
de consumo duradouros 
definidos pelo poder pú-
blico. Os recursos são con-
siderados de caráter com-
pensatório e como anteci-
pação de reparação dos 
danos decorrentes do rom-
pimento da barragem de 
Fundão, em Mariana 
(MG).

Fundação Renova

Agência Brasil
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Ecoporanga adquire caçambas e caminhão
poliguindaste para melhorias na cidade

Para minimizar a 
quantidade de entulhos 
que são jogados diaria-
mente nas ruas do mu-
nicípio, a Prefeitura de 
Ecoporanga fez a aqui-
sição de 40 caçambas 
estacionárias e um ca-
minhão 0km poliguin-
daste duplo para o reco-
lhimento desses entu-
lhos que geralmente 
ficam situados em fren-
te as obras na cidade. 

As aquisições gira-

ram em torno de R$ 
781.867,78 com recur-
so próprio oriundo da 
Prefeitura visando a 
promoção de diversas 
melhorias como o reco-
lhimento de entulhos e 
limpeza pública. Os 
equipamentos chega-
ram na sexta-feira (20). 

Atualmente para 
esse serviço, a Prefeitu-
ra tem despesa com 
uma máquina pá carre-
gadeira, um caminhão 
e funcionários diaria-
mente e não consegue 

atender toda demanda. 
Com a implantação 
deste novo sistema, a 
Prefeitura pretende co-
locar as caçambas a 
disposição da comuni-
dade e o serviço será 
feito apenas pelo moto-
rista do caminhão que 
irá levar e recolher as 
caçambas. 

De acordo com o 
prefeito Elias Dal’Col, 
além da melhoria na 
prestação do serviço, 
esta ação irá possibili-
tar uma economia sig-

nificativa aos cofres 
públicos, tanto na eco-
nomia de gasto com 

combustível para má-
quina e caminhão co-
mo também na mão de 

obra que faz este servi-
ço e ficará disponível 
para outros serviços. 

Prazo de convocação de candidatos
do Fies termina nesta quinta-feira

O prazo para a con-
vocação dos candidatos 
inscritos na lista de espe-
ra para o primeiro pro-
cesso seletivo de 2022 
do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) 
termina às 23h59 (horá-
rio de Brasília) desta 
quinta-feira (26). 

No total, foram ofer-
tadas 66,5 mil vagas no 
primeiro processo sele-

tivo de 2022 do Fies e, 
segundo o Ministério 
da Educação (MEC), 
para todo o ano de 2022 
serão 110 mil vagas. 
Inicialmente, a convo-
cação seria feira até o 
dia 4 de maio. 

De acordo com o 
MEC, a decisão de am-
pliar o prazo final de 
convocação da lista de 
espera do Fies 2022/1 
tem como objetivo pro-
mover maior ocupação 

das vagas ofertadas pe-
lo programa. Além dis-
so, nesta edição não 
será realizado o proces-
so de preenchimento de 
vagas remanescentes, o 
que também contribuiu 
para a prorrogação da 
data. 

O que é o Fies 

O Fies é um progra-
ma do MEC que conce-
de financiamento a estu-

dantes em cursos supe-
riores não gratuitos ofer-
tados em instituições de 
ensino que aderiram ao 

programa. Para con-
correr a uma das opor-
tunidades do Fies, é 
preciso ter participado 

do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
a partir da edição de 
2010. 

EBC Educação

Há 66,5 mil vagas no primeiro processo seletivo do ano

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil 

Foto: divulgação/PME
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I Exponoroeste em Barra de São Francisco
começa nesta quarta, 25; confira os 92 
expositores confirmados para o evento

A I Exponoroeste, Fei-
ra de Economia Solidária, 
Artesanato, Agroindústria 
e Agricultura Familiar 
começa na tarde desta 
quarta-feira, 25, com 92 
expositores confirmados 
(confira a lista no final do 
texto). O evento vai até 
domingo, com abertura às 
16h e encerramento às 
22h.

O evento vai contar 
com a presença do diretor-
presidente da Aderes, 
Alberto Farias Gavini Fi-
lho, presidente do Conse-
lho Deliberativo do Se-
brae/Es, Carlos André 
Santos de Oliveira, entre 
outras autoridades, que 
serão recepcionadas pelo 
secretário municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Cultura, Turismo e 
Geração de Empregos, 
Guilherme Fernandes e o 
prefeito Enivaldo dos 
Anjos. 

Estão previstos vários 
shows musicais: 

Na quarta-feira, 25, a feira 
vai das 16h às 22h, com 
show Marcos Adriano às 
22h 
Na quinta-feira, 26, das 
18h e 20h acontece o Miss 
Espírito Santo Noroeste 
Na sexta-feira, 27, tem 
show com André Moura, 
às 20h 
No sábado, 28, tem show 
com Flávio Estevam (da 
Banda Skoppa), às 20h 
No domingo, 29, show 
ainda a definir 

A I Exponoroeste, 
acontece no terreno onde 
será construída a nova 
rodoviária de Barra de São 
Francisco. 

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Cultura, Turismo 
e Geração de Empregos, 
Guilherme Fernandes, 
disse que, no início foi difí-
cil, mas na semana passa-
da a lista foi fechada com 

sobras. "Vamos ter um 
evento grandioso, ao nível 
que a região noroeste mere-
ce e esperamos que, no 
próximo ano, tenhamos 
mais representantes de 
municípios vizinhos", co-
menta. 

Guilherme informou 
ainda que os estandes te-
rão 3 x 3 m² e poderão ser 
divididos entre dois em-
preendedores conforme 
lista dos selecionados. 

Foram montadas no 
local duas tendas de 55 
metros de comprimento, 
onde foram instalados 85 
estandes. 

Para o prefeito Enival-
do dos Anjos, essa é uma 
das ações que vão ajudar a 
firmar o município como 
polo regional nas áreas de 
artesanato e economia 
solidária, além de ajudar a 
desenvolver o turismo. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Cultura, Turismo e Gera-
ção de Empregos, Guilher-

me Fernandes a seletiva do 
Miss Espírito Santo terá 
cinco faixas etárias e acei-
tará candidatas de Águia 
Branca, Água doce do Nor-
te, Ecoporanga, Mantenó-
polis, Nova Venécia e Vila 
Pavão, além de Barra de 

São Francisco. 
O evento é promovido 

pela Agência de Desenvol-
vimento das Micro e Pe-
q u e n a s  E m p r e s a s  e 
Empreendimento (Ade-
res) e Sebrae/ES, em par-
ceria com a Prefeitura Mu-

nicipal, através da Secreta-
ria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Cultura, Turismo e Gera-
ção de Empregos (Semde-
ge) e promete reunir o que 
há de melhor da economia 
regional. 

PMBSF

AGROINDÚSTRIA / AGRICULTURA FAMILIAR 
MILENE DE ARAUJO APOLINÁRIO MOTTA 
ORQUIDARIO SPERANDIO 
WASHINGTON 
FANTI BEER 
ELINA E ELIANE 
ISABEL CRISTINA 
SÍTIO BELA AURORA (MARIM PRODUTOS 
LÁCTEOS) 
MERCANTIL VIEIRA 
NEUZI MARQUES 
BELARMINDO ROSA FILHO 
MARILZA MARIANO 
RAINIER CARDOSO BARBOSA 
GIOVANA SILVA 
ADIANA MARCIANO DA SILVA 
CAFÉ FARONI 
DELÍCIAS CASEIRAS 
ISABELLA MOURA 
ADAIR LUIZ DE ANDRADE 
FERNANDA DEMETRIO DE SOUSA 
LETICIA ASTRODEME ANGELI LINO 
ARTES DA LU 
BARRA DRINKS 
RAYNARA BEBIDAS 
PASTELARIA, CALDO DE CANA DO 
MARITACAS COFFEE 
PENHA PASTELARIA MINEIRA 
TEREZINHA 
SAULO 
ADILTON JANUARIO 
FLAVIO ZEFERINO 
VANILDE ALVES 
TRAILER DO GABRIEL 
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO DE SÃO 
GABRIEL DA PALHA SELECIONADA 
ARTESÃOS INDIVIDUAIS 
RENILDA DUTRA ROSA 
ALANNA NASCIMENTO DURAND 
JANAINA JOSÉ FERREIRA 
SCHEILA PETERLE CORRÊA 
VIVIANE LETICIA DESTÉFANI 
ALINE CANDIDA RODRIGUES 
MARGARETH DE SOUZA FERREIRA GOMES 
SAYONARA SILVA PAULA 
SARAH CRISTINA DE FREITAS 
DANNILE ROCHA 
IDEILDE HERMISDOLFE VIEIRA 
RITA DE CASSIA DA SILVA XAVIER 
MARINO DA SILVEIRA 
NAYARA FAGUNDES BAHIA 
ANGELA BORTOLOTTI POLICARPO 
VANDERLETE MANTOVANELLI LOPES 
RUIDERLANE PARDIM PEREIRA 
FABIANA PEREIRA PEDRO FONTES 
MARIA DA PENHA SFALSINI 
RAQUEL HERMISDOLFE 
CLEIDEMAR SEIBEL 
LUCIANA DA SILVA 
RODRIGO SANTOS LISTA DE ESPERA 
JUCELINO COELHO PINHEIRO LISTA DE ESPERA 
GILTON DAMACENA LEITE LISTA DE ESPERA 
DANIEL TIMOTEO DE CARVALHO LISTA DE 
ESPERA 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E MEI 
MEI - TRABALHOS MANUAIS 
SANTO SERTÃO 
NOVA FLORA 
SARAH ARTES ATELIER 

ATELIÊ BARCELOS 
CLAUDIA GUERRA ATELIÊ ARTES E ENCANTOS 
VJHB SERVICOS E REFORMAS EM GERAL 
MARIA MODA INTIMA 
JHB REPAROS EM GERAL 
L. A. SUBLIMAÇÃO EM CANECAS E ARTIGOS 
JOCIMAR DE OLIVEIRA PELANDA 
DULA CONFECÇÕES (DORVALINA) 
RICARDO GROSMAN 
MEI - ALIMENTAÇÃO/DEGUSTAÇÃO 
KOMBEER CERVEJAS ESPECIAIS 
CERVEJARIA TERESENSE LTDA 
DOCERIA DOCE BEL 
ATELIÊ DOCES DUVITOR 
NAT & LU 
GEYS BOLOS CASEIROS 
GOSTOSURAS DA DRI 
DELÍCIAS DA LOLO 
BEIJO DOCE CONFEITARIA 
COSMO DOG 
CHARCUTARIA JC DEFUMADOS 
CAKE PRIME 
DEISYANE RIBEIRO DA SILVA 
DELICIAS DO JK 
DELÍCIAS DA LU 
SABOR DA BAHIA 
DARLY 
DANNY LOUBACK 
LU TEIXEIRA BOLERIA 
SORVETERIA QUERO MAIS 
ESTHER DOCES BOLOS E SALGADOS 
DOUGER CERVEJARIA ARTESANAL 
SORVETERIA E AÇAÍ PAVILHÃO 
CHAMA MINEIRA 
CASA DO BROTE 

Fotos: divulgação 
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Estado registra mais de mil
casos de Chikungunya em 2022 

Neste ano, o Espírito 
Santo registrou 1.486 
casos de chikungunya. Os 
dados podem ser conferi-
dos nos boletins epidemi-
ológicos divulgados sema-
nalmente pela equipe do 
Núcleo Especial de Vigi-
lância Ambiental da Se-
cretaria da Saúde (Sesa). 

A chikungunya  é 
transmitida pelo Aedes 
aegypti, assim como a 

dengue e a zika. Ela pode 
provocar febre, fadiga e 
dores nas articulações e, 
além disso, causar seque-
las como dor crônica e 
lesões no sistema nervo-
so. 

Segundo a médica 
infectologista e referência 
técnica dos arbovírus, 
Theresa Cristina Cardoso 
Silva, é importante ressal-
tar que apesar de as crian-
ças menores de dois anos 
e idosos terem sintomas 

mais intensos do vírus da 
chikungunya, este pode 
afetar qualquer indiví-
duo. 

“O controle da proli-
feração do mosquito 
transmissor da chikun-
gunya e das outras arbovi-
roses, deve ser feito para 
evitar outras sequelas da 
doença que são capazes 
de durar por mais de um 
ano ou aquelas perma-
nentes como paralisias no 
andar, que acarretam difi-

culdades nas atividades 
cotidianas. Os cuidados 
com o mosquito não de-
vem parar, mesmo com a 
queda de temperatura e 
as chuvas”, informou. 

Em relação à dengue e 
à zika, até esta semana, 
foram registrados 7.538 e 
374 casos, respectivamen-
te. Em casos de suspeita 
de uma das doenças é 
fundamental procurar 
uma Unidade Básica de 
Saúde.

Enxaqueca requer tratamento médico, alerta neurologista

No mês de conscienti-
zação da cefaleia, o neu-
rologista Leandro Calia, 
membro da Sociedade 
Brasileira de Cefaleia 
(SBC) e do corpo clínico 
do Hospital Albert Eins-
tein, alertou que as pes-
soas que costumam ter 
dores de cabeça, chama-
das cefaleia na lingua-
gem médica, devem pro-
curar auxílio médico e 
não acreditar que a doen-
ça não tem tratamento. 
“Tem controle”, assegu-
rou Calia, em entrevista à 
Agência Brasil. 

O neurologista escla-
receu que é denominada 
cefaleia crônica a cefaleia 
(dor) que ocorre mais do 
que 15 dias por mês, há 
mais de três meses. “Isso 
se chama cefaleia crônica 
diária”. Dos quatro tipos 
de cefaleia crônica diá-
ria, os mais frequentes 
são a enxaqueca crônica 
e a cefaleia crônica diária 
do tipo tensional. “Qual-
quer uma que durar mais 
de 15 dias por mês, por 

mais do que três meses”. 
Segundo Leandro 

Calia, a grande diferença 
entre cefaleias crônicas e 
cefaleias episódicas é o 
maior comprometimen-
to na qualidade de vida 
nas pessoas que têm cefa-
leias crônicas. Não se 
deve usar também o ter-
mo enxaqueca como sinô-
nimo de cefaleia, alertou 
o neurologista. “Não é a 
mesma coisa”. 

Disse que a cefaleia 
pode ser secundária, 
quando é sintoma de algu-
ma doença, como um 
tumor, meningite, covid-
19, por exemplo. Mas 
pode ser primária, quan-
do é uma doença por si 
só, isto é, não tem outra 
doença causando a dor. 
“Aí, são centenas de tipos 
de cefaleia”. Cefaleias 
primárias incluem a enxa-
queca e cefaleia do tipo 
tensional, a cefaleia em 
salva (crises de episódios 
frequentes). Calia adver-
tiu que a exemplo de ou-
tras doenças, como o dia-
betes, por exemplo, a en-
xaqueca primária tem 

tratamento. “Tem con-
trole”, reiterou. 

Limitação 

De acordo com o espe-
cialista, a primeira causa 
de perda de um dia de 
trabalho, de estudo ou de 
qualidade de vida é a en-
xaqueca, abaixo dos 50 
anos de idade. “Não é 
uma doencinha qual-
quer. É uma doença que 
limita muito a qualidade 
(de vida) das pessoas. Na 
enxaqueca crônica, a dor 
perdura durante mais de 
15 dias no mês”. Insistiu 
que a pessoa que tem en-
xaqueca não deve lidar a 
doença como se ela fosse 
algo banal, simples, uma 
coisa qualquer ou uma 
desculpa para não ir ao 
trabalho. “As pessoas 
confundem uma dor de 
cabeça leve com a enxa-
queca crônica, que é um 
inferno”. Informou que 
só 30% a 40% das pessoas 
que têm enxaqueca crô-
nica têm carteira assina-
da, porque não conse-
guem manter um traba-
lho com uma dor que 
dura mais de 15 dias por 
mês. 

A importância da 
conscientização sobre o 
assunto pode ser avaliada 
pelos dados a seguir, indi-
cou Leandro Calia. So-
mente a enxaqueca aco-
mete 16% das mulheres e 
entre 4% a 5% dos ho-

mens, o que significa que 
20% da população mun-
dial têm enxaqueca. Con-
siderando a enxaqueca 
crônica, que dura mais 
de 15 dias de dor ao mês, 
por pelo menos três me-
ses ou mais, o número 
atinge entre 1% a 2% da 
população mundial. Isso 
significa que a cada 100 
pessoas, uma ou duas 
sofrem dessa doença. 

Calia afirmou que há 
uma estigmatização, ou 
preconceito, em relação à 
enxaqueca, contra as mu-
lheres, porque a enxaque-
ca ataca mais a popula-
ção feminina. Lembrou, 
ainda, que a primeira 
causa de incapacitação 
nas pessoas que deixam 
de ir trabalhar ou estudar, 
no mundo, é dor lombar. 
“Só que dor lombar é 
uma condição que vem 
de diversas doenças. Cen-
tenas de doenças causam 
dor lombar em qualquer 
faixa etária”. A segunda 
causa é enxaqueca. Mas 
considerando pessoas 
abaixo de 50 anos, a enxa-
queca passa a ser a prime-
ira causa, com impactos 
econômicos. “Isso é um 
problema mundial”. 

Tratamento 

No Brasil, 2% da po-
pulação têm enxaqueca 
crônica, enquanto 20% a 
25% têm enxaqueca que 
não chega a durar 15 dias 

por mês de dor, há mais 
de três meses. “Se forem 
10 a 12 dias, não é cha-
mada crônica”, advertiu 
Calia. Para tratar a dor 
no dia em que ela se apre-
senta, os especialistas 
fazem um tratamento de 
resgate, com analgésico. 

Ele explicou, contu-
do, que “tratar é não ter 
dor. Tratar a enxaqueca é 
controlar as crises de dor 
de cabeça para que elas 
não ocorram”. A isso se 
denomina tratamento 
preventivo. “É o único 
tratamento que merece-
ria esse nome”. Tem que 
tratar para a dor não ocor-
rer. 

"Hoje existem medi-
camentos injetáveis, ad-
ministrados em pontos 
nas regiões frontal, occi-
pital (posterior da cabe-
ça), temporal e posterior 
do pescoço, que relaxam 
a musculatura. Dessa 
forma, impede que os 
neurotransmissores le-
vem os sinais de dor até o 
músculo, reduzindo a 
percepção pelo sistema 
central", completou a 
médica neurologista e 
neuropediatra, Thais 
Villa, diretora da Socie-
dade Brasileira de Cefa-
leia, e também titular da 
Academia Brasileira de 
Neurologia e membro do 
Conselho Consultivo do 
Comitê de Cefaleias na 
Infância e Adolescência 
da International Heada-

che Society. 
Leandro Calia expli-

cou que se a pessoa pode 
fazer uso de medicamen-
tos injetáveis uma vez 
por mês para que dimi-
nua a frequência de dor. 
Isso é controle, ou seja, 
diminuir a frequência de 
dias com dor, diminuir a 
duração de cada dor, a 
intensidade da dor, au-
mentar o efeito positivo 
dos remédios analgésicos 
quando a pessoa está 
com dor. “Mesmo quan-
do a gente não consegue 
zerar a dor, tendo um 
controle como esse, os 
pacientes são eternamen-
te gratos. Eles saem do 
inferno. Hoje existem 
vários tratamentos”. O 
grande alerta da consci-
entização é mostrar às 
pessoas que não devem 
cair no pressuposto de 
que não há tratamento 
para enxaqueca crônica. 
“Procura o médico e vai 
se tratar”, recomendou 
Calia. 

Ansiedade, estresse, 
depressão, rotina inade-
quada de sono são algu-
mas condições que po-
dem disparar crises de 
enxaqueca, que perdu-
ram por até 72 horas. Ou-
tras causas importantes 
são insônia, jejum pro-
longado, pouca ingestão 
de água, sedentarismo e 
o consumo em excesso de 
cafeína e bebidas alcoóli-
cas.

EBC Saúde

Foto: divulgação 
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COVID-19, sarampo e influenza: vacinação de 
terça a sexta na próxima semana em Colatina 

De terça (24) a sexta 
(27), tem novo cronogra-
ma de vacinação em Cola-
tina. Haverá vacinação 
contra Sarampo, Covid-19 
e Influenza todos os dias 
da semana. De terça a sex-
ta, a vacinação acontece 
das 7h30 às 16 horas na 
Estação Central de ônibus 
de Colatina, localizada 
próxima à praça Sol Poen-
te, e na ACD, em São Sil-
vano. 

Na quarta (25), especi-
almente, também haverá 
horário estendido, das 16h 
às 20 horas, na Estação 
Central de ônibus de Cola-
tina. 

Serão vacinados, ex-
clusivamente, contra a 
Influenza, os grupos prio-
ritários formados por pro-
fessores, trabalhadores do 
transporte coletivo, cami-
nhoneiros, profissionais 
de segurança, gestantes, 
puérperas, crianças de 06 
meses até 4 anos, idosos 
com mais de 60 anos, pes-
soas com comorbidades, 
pessoas com deficiência 
permanente e trabalhado-
res da saúde. 

Para se imunizar con-
tra a Influenza, para os 
grupos prioritários de tra-
balhadores é necessário 
apresentar documento que 
comprove o vínculo de 

trabalho. Já para o grupo 
com comorbidades, será 
necessário a apresentação 
de laudo. Integram o gru-
po de comorbidade apenas 
as pessoas com as seguin-
tes condições: doença res-
piratória crônica; doença 
cardíaca crônica; doença 
renal crônica; doença hepá-
tica crônica; doença neu-
rológica crônica; diabetes; 
obesidade; imunossupres-
são; transplantadas e tris-
somias. 

Contra o Sarampo, a 
campanha é destinada aos 
trabalhadores da saúde e 
também para crianças de 
06 meses até 4 anos. 

Já contra a Covid-19, 
estarão disponíveis todas 
as doses, de acordo com a 
faixa etária. Lembrando 
que a quarta dose está dis-
ponível apenas para maio-
res de 60 anos, e a terceira 
dose (dose de reforço) po-
pulação com mais de 18 
anos. 

Vacina Influenza: 

Professores: todos os 
professores das escolas do 
ensino básico (creche, pré-
escolas, ensino fundamen-
tal, ensino médio, profissi-
onalizantes e EJA) e supe-
rior, de caráter público e 
privado, professores do 
ensino básico e superior: 
deverão apresentar docu-

mento que comprove sua 
vinculação ativa como 
professor (declaração da 
instituição de ensino). 

Profissionais das For-
ças de Segurança e Salva-
mento: deverão receber a 
vacina mediante apresen-
tação de documento que 
comprove sua vinculação 
ativa nas forças de segu-
rança e salvamento. 

Integram esse grupo: 
policiais federais, milita-
res, civis e rodoviários; 
bombeiros militares e ci-
vis; e guardas municipais. 

Profissionais das For-
ças Armadas: deverão rece-
ber a vacina influenza, 
mediante apresentação de 
documento que comprove 
a sua vinculação ativa com 
o serviço de forças arma-
das ou apresentação de 
declaração emitida pelo 
serviço em que atua. 

Integram esse grupo: 
membros ativos das For-
ças Armadas (Marinha, 
Exército e Aeronáutica). 

Pessoas com deficiência 
permanente: aqueles

que apresentem uma ou 
mais das seguintes 

limitações: 

– Limitação motora 
que cause grande dificul-
dade ou incapacidade para 
andar ou subir escadas. 

– Indivíduos com gran-
de dificuldade ou incapa-
cidade de ouvir mesmo 
com uso de aparelho audi-
tivo. 

– Indivíduos com gran-
de dificuldade ou incapa-
cidade de enxergar mesmo 
com uso de óculos. 

– Indivíduos com algu-
ma deficiência intelectual 
permanente que limite as 
suas atividades habituais, 

como trabalhar, ir à escola, 
brincar, entre outras. 

No ato da vacinação, 
será considerada deficiên-
cia autodeclarada nas situ-
ações visíveis e para os 
demais casos deverá ser 
apresentado laudo médi-
co. 

Caminhoneiros: deve-
rão receber a vacina influ-
enza, mediante apresenta-
ção de documento que 
comprove o exercício efeti-
vo da função de motorista 
profissional do transporte 
rodoviário de cargas (ca-
minhoneiro). 

Tr a b a l h a d o r e s  d e 
transporte coletivo rodo-
viário para passageiros 
urbanos e de longo curso: 
deverão receber a vacina 
influenza, mediante apre-
sentação de documento 
que comprove o exercício 
efetivo da função de moto-
rista/cobrador profissio-
nal do transporte de passa-
geiros. 

Integram esse grupo: 
os trabalhadores de trans-
porte coletivo rodoviário 
para passageiros urbanos e 
de longo curso, a exemplo 
os motoristas e cobradores 
de transporte coletivo rodo-
viário de passageiros. 

Pessoas com 
comorbidades 

O grupo prioritário de 
comorbidades contempla-
do para a segunda etapa de 
vacinação, de acordo com 
a determinação do Minis-
tério da Saúde, são apenas 
de pessoas com as seguin-
tes condições: doença res-
piratória crônica; doença 
cardíaca crônica; doença 
renal crônica; doença hepá-
tica crônica; doença neu-
rológica crônica; diabetes; 

obesidade; imunossupres-
são; transplantadas e tris-
somias. 

Profissionais de 
saúde 

Podem ser vacinar pro-
fissionais que atuam em 
espaços e estabelecimen-
tos de assistência e vigilân-
cia à saúde, como hospita-
is, clínicas, ambulatórios, 
laboratórios, entre outros 
locais. 

Compreende o grupo 
de profissionais de saúde: 
médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterape-
utas, terapeutas ocupacio-
nais, biólogos, biomédi-
cos, farmacêuticos, odon-
tologistas, fonoaudiólo-
gos, psicólogos, assistentes 
sociais, profissionais de 
educação física, veterinári-
os, técnicos e auxiliares e 
trabalhadores de apoio, 
como recepcionistas, segu-
ranças, pessoal de limpe-
za, cozinheiros e auxilia-

res, motoristas de ambu-
lância e outros profissiona-
is que trabalham nos servi-
ços de saúde, mas que não 
prestam atendimento dire-
to na assistência à saúde 
das pessoas. 

Também fazem parte 
do grupo profissionais que 
atuam em cuidados domi-
ciliares como cuidadores 
de idosos, doulas e partei-
ras, e estudantes que esti-
verem prestando atendi-
mento na assistência dos 
serviços de saúde. 

Para se vacinar, é ne-
cessário apresentar um dos 
seguintes documentos: 
Crachá + declaração do 
serviço de saúde onde 
atua; Contracheque; Con-
trato de trabalho; Carteira 
de trabalho ou Carteira do 
conselho de classe. 

No caso de estudantes, 
deverá apresentar a decla-
ração emitida pela coorde-
nação do curso descreven-
do o período e o local onde 
realiza o estágio. 

Vacina Covid-19 

População geral com mais de 05 anos
D1, D2, DR E DA de acordo com a faixa etária
População com mais de 60 anos – D4
População com mais de 18 anos – D3 

Vacina Sarampo 

Trabalhadores da saúde e crianças de 06 meses até 4 
anos. 

Serviço:
Cronograma de vacinação Influenza, Sarampo e Co-
vid-19
Data: terça (24) a sexta (27)
Horário: 7h30 às 16 horas
Local: Clube da ACD e Estação Central de Colatina 

Horário estendido – vacinação Influenza, Sarampo e 
Covid-19
Data: quarta (25)
Horário: 16h às 20 horas
Local: Estação Central de Colatina 

Secretaria Municipal de Saúde de Baixo Guandu distribui
kits de higiene bucal nas creches e escolas municipais

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde reali-
zou entre os meses de 
abril e maio a distribu-
ição de Kits de higie-
ne bucal para os alu-

nos da rede municipal 
de ensino com idade 
entre 04 a 10 anos, que 
estudam nas escolas e 
creches da sede e do 
interior de Baixo Gu-
andu. 

A ação faz parte 

das atividades do Pro-
grama Saúde na Esco-
la (PSE) desenvolvida 
pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, que 
realiza a entrega dos 
kits nas instituições 
de ensino municipal 

através dos dentistas, 
que orientam os alu-
nos sobre a forma cor-
reta da escovação e 
utilização do fio den-
tal após cada refeição. 
Cada kit contém uma 
pasta de creme den-

tal, escova e fio den-
tal. 

“A cada três meses 
substituímos os kits e 
orientamos os alunos 
sobre o uso. É impor-
tante que as nossas 
crianças aprendam a 

forma correta sobre a 
higienização bucal, 
para evitar problemas 
de saúde no futuro”, 
destacou a Coordena-
dora de Saúde Bucal, 
Elisângela Cristina 
Bergamaschi Cuba.

PMBG
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Destino Espírito Santo é destaque no 
Congresso Brasileiro de Guias de Turismo

O destino Espírito 
Santo foi tema da pa-
lestra realizada pelo 
secretário de Estado 
de Turismo, Fernando 
Rocha, na quinta-feira 
(19), segundo dia do 
Congresso Brasileiro 
de Guias de Turismo, 
que aconteceu em Vitó-
ria. O evento foi reali-
zado no auditório do 
Sesi, em Vitória. O 
Congresso é um dos 
eventos selecionados e 
apoiados pelo Edital 
de Chamamento Pú-
blico 001/2021 reali-
zado pela Secretaria 
de Turismo (Setur). 

A edição nacional 
do Congresso reuniu 
mais de 200 guias de 
turismo de vários esta-
dos brasileiros, além 
de um grupo do Peru. 
O tema do evento foi a 

transformação digital 
e, além de palestras 
técnicas, a programa-
ção contou com apre-
sentações específicas 
dos atrativos capixa-
bas. 

“Este é um mo-
mento muito especial 
para nosso Estado, 
oportunidade de apre-
sentarmos aos profis-
sionais guias de turis-
mo nossos atrativos, 
nossa gastronomia, 
cultura, infraestrutura 
e roteiros estruturados 
para bem receber turis-
tas, além da possibili-
dade de apresentar as 
possibilidades digitais 
de aperfeiçoamento 
de sua atuação”, afir-
mou o secretário de 
Estado de Turismo 
Fernando Rocha. 

Além da palestra 
do secretário de Esta-
do de Turismo sobre o 

Espírito Santo, suas 
inúmeras opções de 
destinos e atrativos 
para diversos públi-
cos, o evento contou 
com palestras sobre 
Afonso Cláudio, a re-
gião turística Monta-
nhas Capixabas, Santa 
Teresa e Vila Velha, 
além do case de suces-
so que é o agroturismo 
capixaba. 

Palestras Técnicas 

Com foco na trans-
formação digital, a 
programação do even-
to teve palestras como 
a ministrada por Mar-
celo Pimenta, que apre-
sentou de forma práti-
ca como os guias po-
dem usar as redes soci-
ais para a impulsionar 
seu negócio e a neces-
sidade da adaptação 
para enriquecer seu 

trabalho. 
Na sexta-feira (20), 

o professor e guia de 
turismo Fábio Luiz 
Mação Campos apre-
sentou resultados da 
pesquisa acadêmica 
“O que os turistas espe-
ram do seu Guia de 
Turismo?”. Já Carlos 
Eduardo Conegundes, 
falou sobre o  poder do 

Facebook nas vendas 
de produtos e serviços.  

O XL Congresso 
Brasileiro de Guias de 
Turismo é promovido 
pelo Sindicato dos Gu-
ias de Turismo do Esta-
do do Espírito Santo 
(Sindegtures) e reali-
zado pelo Montanhas 
Capixaba Convention 
Bureau, com apoio da 

Secretaria de Turismo 
(Setur), Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Mi-
c r o  e  P e q u e n a s 
Empresas (Sebrae), 
Se r v i ço  Soc ia l  da 
Industria (Sesi), Fede-
ração das Indústrias 
do Estado do Espírito 
Santo (Findes), e tem 
organização da Fato 
Comunicação. 

Cooperativismo no Setor Cafeeiro do 
Estado é destaque na Biblioteca Rui Tendinha 

Uma obra pioneira 
para a agricultura: re-
sultados do primeiro 
estudo sobre coopera-
tivismo na história do 
Estado do Espírito San-
to, nas décadas de 1950 
a 1970, estão em uma 
tese disponível na Bi-
blioteca Rui Tendinha, 
do Instituto Capixaba 
de Pesquisa, Assistên-
cia Técnica e Extensão 
Rural (Incaper). 

O conteúdo é de 
autoria do engenheiro 
agrônomo e doutor 
pelo Programa em His-
tória Social das Rela-
ções Políticas da Uni-
versidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), 
Roberto Amadeu Fas-

sarella, que para emba-
sar o material buscou o 
apoio de revisões bibli-
ográficas, fontes de 
dados e informações 
que se encontram em 
instituições públicas 
no Espírito Santo, en-
tre elas, a biblioteca do 
Incaper. 

Outra novidade é 
que a tese resultou no 
livro intitulado “Coo-
perativismo no Setor 
Cafeeiro no Estado do 
Espírito Santo, 1950-
1970”, editado pela 
Dialética, em formato 
e-book. “Para chegar 
até aqui, tive acesso a 
documentos históricos 
valiosíssimos sobre 
políticas e atuação da 
antiga Acares, o Inca-
per e, desta forma, pu-

de compreender em 
detalhes o cooperati-
vismo agrário capixa-
ba”, lembrou Fassarel-
la. 

Tanto na tese quan-
to no livro, o leitor po-
de contar com assun-
tos importantes, como 
o conceito de coopera-
ção e cooperativismo, 
e o surgimento desses 
conceitos na história 
do Continente Euro-
peu, Americano, no 
Brasil e no Espírito San-
to, desde o início do 
século 20. O conteúdo 
traz também a história 
da cafeicultura capixa-
ba, incluindo as crises 
vivenciadas pelo mer-
cado cafeeiro nacional 
e do Espírito Santo.

Além disso, o leitor 

poderá conhecer deta-
lhes de uma pesquisa 
sobre os movimentos 
cooperativistas no se-
tor de café entre as dé-
cadas estudadas pelo 
pesquisador, além do 
enfoque sobre o movi-
mento cooperativista 
na cafeicultura nos mu-
nicípios capixabas e, 
especificamente, no 
que deu origem à Coo-
perativa de Cafeiculto-
res de São Gabriel da 
Palha (Cooabriel). 

Roberto Fassarella 
ressaltou que entrevis-
tas também foram fun-
damentais para a pes-
quisa. Entre elas, a 
com o ex-presidente da 
antiga Empresa de 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural do 

Espírito Santo (Ema-
ter) e referência para o 
cooperativismo agrá-
rio capixaba no final 
das décadas de 1960 e 
1970, o engenheiro 
agrônomo Adilon Var-
gas de Souza. 

“Por meio das nos-
sas publicações, o Inca-
per mantém os seus 
esforços em prol do 
acesso à informação, a 

fim de levar conheci-
mento para o campo e 
à sociedade civil. A 
nossa premissa é dei-
xar esse legado ao lon-
go das décadas, de ma-
neira acessível e atuali-
zada”, destacou a pes-
quisadora e gerente de 
Transferência de Tec-
nologia e Conheci-
mento do Incaper, Va-
nessa Borges.

Incaper

Setur

Foto: divulgação 
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE VILA FARTURA DA COMARCA DE SÃO 

GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se

1. GENILSON SALARINI DE PAULA e THAINÁ VIEIRA PARTELE

GENILSON SALARINI DE PAULA, nacionalidade brasileira, produtor rural, com 

vinte e sete (27) anos de idade, solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, 

residente na Rua Ricardo Ahnert, Distrito de Vila Fartura em São Gabriel da 

Palha-ES e THAINÁ VIEIRA PARTELE, nacionalidade brasileira, programadora 

de sistemas de informação, com vinte e cinco (25) anos de idade, solteira, natural 

de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Ricardo Ahnert, Distrito de Vila 

Fartura em São Gabriel da Palha-ES.

23 de maio de 2022.

Ana Carolina Alves da Silva

Escrevente Autorizada
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