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Linhares faz a entrega das
obras do Cras Rio Quartel

Secretária Maria Olimpia Dalvi Rampinelli foi
eleita presidente da Undime-ES. - Geral, página 4

O vice-prefeito Bruno Marianelli na entrega das obras de reforma do Cras Rio Quartel para a comunidade. - Cidade, página 5

Distritos de Bebedouro e Regência receberam
os serviços de iluminação. - Cidade, página 5

Renzo entrega a Comenda Domingos Martins
para Toninho da Cooabriel. - Estado, página 7
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Pandemia

Por Deborah Hemerly
Foto: Tom Paparazzy

Nesta sexta-feira, dia
2 de julho, às 18 horas,
a Secretaria de Saúde da
Serra (Sesa) abrirá novas
vagas para vacinação
contra o novo Coronaví-
rus (Covid-19) paras as
dose um (D1), dois (D2)
e a gripe Influenza
(H1N1).

As doses que imuni-
zarão contra o novo Co-
ronavírus serão oferta-
das para pessoas com
idades acima de 35 anos,
sem comorbidades (D1);
gestantes e puérperas
(D1); profissionais da
Segurança, Educação,
do Sistema Único de
Assistência Social
(Suas) (D1); pessoas
com comorbidades; pes-
soas com deficiência
(D1); além das pessoas
que já estão no prazo
para receber a D2.

Agora, quem está
com a caderneta de vaci-
nação parada, aguardan-
do a dose da Influenza, o
agendamento será aberto
às 20 horas. Então, fi-
quem ligados: pessoas
com comorbidades, pes-
soas com deficiência per-
manente, gestantes e pu-
érperas, até 45 dias após
o parto, idosos com 60
anos ou mais, forças de
segurança e salvamento /
forças armadas, professo-
res, caminhoneiros, por-
tuários, trabalhadores da
Saúde, funcionários do
sistema prisional.

A aplicação das do-
ses agendadas na sexta
vai acontecer na segun-
da (5) e terça (6), nas
Unidades de Saúde (US)
da Serra. É preciso estar
atento ao intervalo das
vacinas. Caso já tenham

Novo agendamento para
a D1 e D2 no site da Serra

A secretaria de
Saúde abrirá,
às 18 horas, a
agenda para
Covid-19, e às
20 horas, para
Influenza

Novo
agendamento
para primeira e
segunda dose da
Covid-19 nesta
sexta, dia 2.

tomado a vacina contra
a Covid-19, é necessário
respeitar o intervalo de
14 dias para tomar a va-

cina contra a gripe e de-
mais vacinas.

Tanto para Covid-19
quanto para Influenza o

link de agendamento
está disponível no site da
prefeitura da Serra no
link /saude/.

Por: Syria Luppi (*)

De acordo com a
nova atualização realiza-
da pela Secretaria da
Saúde (Sesa), por meio
do Programa Estadual de
Imunizações e Vigilân-
cia das Doenças Imuno-
preveníveis (PEI),
19.029 capixabas ainda
não retornaram aos ser-
viços de saúde para a
complementação do es-
quema vacinal da Co-
vishield (Fiocruz/
Oxford), também conhe-
cida como AstraZeneca.

Os dados são referen-
tes aos esquemas supe-
riores a 85 dias, ou seja,
após 12 semanas, de ci-
dadãos que receberam a
primeira dose (D1) entre
janeiro até o dia 24 de
abril deste ano.

Segundo a coordena-

Mais de 19 mil capixabas não
tomaram a D2 da AstraZeneca

dora do PEI, Danielle
Grillo, o Estado junto
aos municípios tem se-
manalmente realizado
trabalho conjunto com o
objetivo de diminuir
esse número para garan-
tir a eficácia da vacina e
a cobertura vacinal ide-
al.

“Mandamos sema-
nalmente aos municípi-
os a listagem nominal
para que seja feita a bus-
ca ativa no território de
todos aqueles que estão
com esquema com mais
de 85 dias. Além disso,
o Estado tem realizado o
envio de cerca de 10 mil
SMS por semana aos
números disponibiliza-
dos no sistema”, disse
Danielle Grillo.

Com a complementa-
ção total das mais de 19
mil doses em atraso, o
Estado passaria da cober-
tura vacinal da D2 de
13,65% para 14,11% -
dados desta quinta-feira,
dia 1ª, no Painel de Vaci-
nação do Espírito Santo.

A coordenadora res-
saltou que as estratégias
têm auxiliado na redu-
ção deste número – e
também na antecipação

operacional da segunda
dose para 70 dias –, mas
que, com o vencimento
de novos esquemas, as
atualizações são feitas e
há cidadão que não tem
se atentado ao período
da segunda dose. “Na
última semana chega-
mos a registrar uma re-
dução de aproximada-
mente 50%, com pouco
mais de 8 mil pessoas
que ainda não havia re-
cebido a segunda dose.
Com o vencimento de
novos esquemas, muitos
acabaram não se aten-
tando à data correta para
o seu retorno”, explicou.

Ainda segundo Dani-
elle Grillo, independente-
mente do tempo, o impor-
tante é fazer a comple-
mentação. “O importan-
te sempre é não deixar de
receber a segunda dose,
independentemente se
está há 85 ou mais dias.
Procure o serviço de saú-
de e garanta a vacinação.
O Estado tem enviado re-
gularmente os imunizan-
tes destinados exclusiva-
mente às segundas doses
em tempo oportuno para
que todos possam rece-
ber”.

Com nova
atualização, mais
de 19 mil
capixabas ainda
não retornaram
para a segunda
dose da
AstraZeneca.

Programa Nacional
de Imunização, do Mi-
nistério da Saúde, conta
com quatro vacinas dis-
ponibilizadas para a
imunização contra à Co-
vid-19 no Brasil: Co-
vishield (Fiocruz/
Oxford), Coronavac (Si-
novac/ Butantan), Co-
mirnaty (Pfizer/ BioN-
Tech) – sendo ambas de
esquemas com duas do-
ses e, recentemente, a
Janssen (Johnson & Jo-
hnson), com esquema de
dose única.

Com a retomada da
produção da vacina da
Coronavac e conseguin-
te retorno da distribuição
aos estados, o Espírito
Santo conseguiu zerar a
distribuição aos municí-

Esquemas das vacinas
para a imunização
contra à Covid-19

pios capixabas dos es-
quemas em atraso, des-
de a última segunda-fei-
ra (28). Para Coronavac,
o intervalo entre a pri-
meira e segunda dose
são de quatro semanas
ou 28 dias.

Em relação às doses
da Pfizer, por ter sido
uma vacina incorporada
à Campanha em maio,
tendo a sua distribuição
aos municípios também
nesta data, os esquemas
vacinais encontram-se
dentro do prazo estipu-
lado pelo fabricante, de
12 semanas.

 (*) Kárita Iana,
Luciana Almeida,

Thaísa Côrtes, Danie-
lly Schulthais e Ana
Cláudia dos Santos
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Especial

Por Brunela Alves
Foto: Divulgação

Os municípios de São
José do Goiabal e Sem Pei-
xe, em Minas Gerais, e
Colatina, no estado do Es-
pírito Santo, são os primei-
ros a concluir obras de es-
gotamento sanitário com
recursos compensatórios
da Fundação Renova. O in-
vestimento total, da ordem
de R$ 8,6 milhões faz par-
te de um pacote de cerca
de R$ 600 milhões para
projetos e obras de esgota-
mento sanitário e destina-
ção de resíduos sólidos nos
39 municípios impactados
pelo rompimento da barra-
gem de Fundão e vão con-
tribuir para a melhora da
qualidade da água da ba-
cia do rio Doce. Ao todo,
as obras concluídas vão be-
neficiar 132,4 mil pessoas.

Além da disponibili-
zação dos recursos, a
Fundação Renova forne-
ce capacitação e apoio
técnico aos servidores
desses municípios.

No âmbito do Progra-
ma de Coleta e Tratamen-
to de Esgoto e Destinação
de Resíduos Sólidos da
Fundação Renova, as
obras em Ipatinga, Rio
Casca, Córrego Novo,
Rio Doce e Dionísio, em
Minas Gerais, e Linhares,
no Espírito Santo estão
em andamento.

Em São José do Goia-
bal, as obras financiadas
pela Fundação Renova ti-
veram início em abril de
2019 e incluíram redes
coletoras, além de inter-
ceptores, execução de
uma nova estação elevató-
ria de esgoto e melhorias
na estação elevatória de
esgoto final. Com os re-
cursos do programa tam-
bém foram elaborados
projetos de sistemas de es-
gotamento sanitário para
as comunidades de Bibo-
ca, Patrimônio, Lagoa das
Palmeiras, Messias Go-
mes e Córrego Isidoro.

Até dezembro de
2020, foram repassados
ao município cerca de R$
4,6 milhões. A obra do
sistema de esgotamento
poderá beneficiar direta-
mente até 5 mil morado-
res na sede, população
estimada até o final de
plano de projeto, e con-
tou também com recursos

ETEs concluídas na bacia
do rio Doce em 3 municípios
Obras de
esgotamento
sanitário são
concluídas em
três municípios da
bacia do rio Doce. Intervenções

em São José do
Goiabal, Sem
Peixe e
Colatina foram
feitas com
recursos
compensatórios
da Fundação
Renova

de outras fontes para a
execução da Estação de
Tratamento de Esgoto
(ETE) e interceptores.

Antes da conclusão
das obras, o esgoto gera-
do em São José do Goia-
bal era lançado in natura
em pontos distintos de
córregos do município,
que estão localizados na
bacia do rio Doce. Embo-
ra existisse rede coletora
e interceptores implanta-
dos na sede, esses dispo-
sitivos apresentavam pro-
blemas operacionais que
demandavam reparos e
até mesmo substituição
em sua maior extensão. O
sistema contava, ainda,
com duas estações eleva-
tórias e uma Estação de
Tratamento de Esgoto
(ETE), que estava inope-
rante e com dimensões in-
suficientes para atender à
vazão de projeto.

Em Colatina, no Espí-
rito Santo, as obras de
construção da Estação de
Tratamento de Esgoto no
bairro Barbados (ETE
Barbados) também foram
concluídas. O projeto de
saneamento que benefici-
ará mais de 125 mil habi-
tantes demandou investi-
mentos de aproximada-
mente R$ 2 milhões. Com
a ETE, o esgoto domésti-
co do município passará
por processos de trata-
mento antes de retornar
ao meio ambiente. O pro-
jeto prevê que a estação
seja responsável pelo
atendimento de 97,39%
da população urbana
(sede) de Colatina.

E em Sem Peixe foram
aplicados R$ 2,072 mi-
lhões dos recursos previs-
tos pela Fundação Reno-
va em redes coletoras, no
sistema de esgotamento
sanitário da sede e em pro-
jetos no distrito de São
Bartolomeu, no vilarejo de
São Paulino e em toda a
zona rural. O projeto pre-
vê atendimento de 100%
da população da sede.

Em fevereiro deste

ano, São José do Goiabal
avançou para a etapa de
operação assistida, última
do processo. Durante seis
meses, o sistema será
operado pela administra-
ção pública em conjunto
com a empresa responsá-
vel pela execução, e o
objetivo é verificar todo
o funcionamento da infra-
estrutura, incluindo reali-
zação de testes e ajustes.
Em Colatina, o município
aguarda a licença de ope-
ração pelo Instituto de
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos do Espírito
Santo (IEMA) para inici-
ar a operação da Estação
de Tratamento.

Recursos
compensatórios
Cerca de R$ 600 mi-

lhões serão destinados a
projetos e obras de esgo-
tamento sanitário e desti-
nação de resíduos sólidos
nos 39 municípios impac-
tados pelo rompimento da
barragem de Fundão. Os
recursos da Fundação
Renova para essas ações
são repassados por meio
do Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais
(BDMG) e do Banco de
Desenvolvimento do Es-
pírito Santo (Bandes).

Além do impacto po-
sitivo no meio ambiente,
as ações do Programa de
Saneamento contribuem
para que os municípios
alcancem as metas esta-
belecidas no novo Marco
Legal do Saneamento
Básico. Sancionado em
julho do ano passado pelo
governo federal, o marco
regulatório prevê a uni-
versalização dos serviços
de água e esgoto até 2033,
garantindo que 99% da
população brasileira te-
nha acesso a água potável
e 90% ao tratamento e a
coleta de esgoto.

Revitalização
do rio Doce
A coleta, o tratamento

do esgoto e a destinação
adequada dos resíduos só-
lidos são considerados

fundamentais para a revi-
talização do rio Doce. O
Comitê da Bacia Hidro-
gráfica (CBH–Doce)
aponta que 80% do esgo-
to doméstico gerado pelos
municípios ao longo da
bacia seguem diretamen-
te para o rio, sem nenhum
tratamento, poluindo os
cursos d’água. Ao mesmo
tempo, grande parte dos
resíduos sólidos urbanos
coletados são dispostos
em lixões, ocasionando
vários impactos ambien-
tais, como: proliferação de
vetores, poluição visual,
alteração da qualidade do
solo e das águas subterrâ-
neas, dentre outros.

A expectativa da Fun-
dação Renova é gerar um
impacto ambiental positi-
vo para toda a bacia, com
a redução da carga polui-
dora e ampliação da oxi-
genação da água. Nesse
sentido, os projetos de sa-
neamento devem promo-
ver a preservação de recur-
sos hídricos e melhorias na
qualidade de vida e na saú-
de da população.

Fundação Renova
A Fundação Renova é

uma entidade de direito
privado, sem fins lucrati-
vos, constituída com o ex-
clusivo propósito de gerir
e executar os programas e
ações de reparação e com-
pensação dos danos cau-
sados pelo rompimento da
barragem de Fundão.

A Fundação foi estabe-
lecida por meio de um Ter-
mo de Transação e de
Ajustamento de Conduta
(TTAC), assinado entre
Samarco, suas acionistas
Vale e BHP, os governos
federal e dos estados de
Minas Gerais e do Espíri-
to Santo, além de uma sé-
rie de autarquias, funda-
ções e institutos (como
Ibama, Instituto Chico
Mendes, Agência Nacio-
nal de Águas, Instituto
Estadual de Florestas, Fu-
nai, Secretarias de Meio
Ambiente, dentre outros),
em março de 2016.

Por Karoliny Siqueira
Foto: Edson Reis

Quando o assunto é a
promoção da cidadania,
a prefeitura da Serra pro-
cura estar cada vez mais
próxima dos moradores.
Essa semana, foi a vez da
população de Planalto
Serrano, Blocos A, B e
C, no distrito de Serra
Sede, ter acesso no pró-
prio bairro, a serviços
como atendimento e ori-
entação jurídica, infor-
mações sobre o CadÚni-
co e serviços de saúde,
como testes rápidos para
detecção de hipertensão
e diabetes.

Na quinta-feira, dia
1º de julho, na Associa-
ção Lar Semente do
Amor, em Planalto Ser-
rano - Bloco B, foram
oferecidos atendimentos
jurídicos e orientação de
CadÚnico. A diarista
Zaiene Lopes, de 24
anos, é moradora do
bairro desde que nasceu
e contou como foi a ex-
periência.

“Hoje eu vou fazer o
meu cadastro para dar
entrada no Bolsa Famí-
lia. Como eu fiquei de-
sempregada e tenho duas
meninas, uma filha de
sete e outra de três anos,
esse auxílio é muito im-
portante. Trazer esse ser-
viço aqui para o bairro
facilitou muito a minha
vida”, afirmou.

Na Emef João Cal-
mon, os serviços ofere-
cidos foram aferição de
pressão arterial, teste rá-
pido de glicemia e orien-
tação nutricional. Em
casos onde a pressão ar-
terial e o resultado do
teste de glicemia foram
alterados, as pessoas fo-
ram encaminhadas à
Unidade de Saúde (US).

Quem passou por lá
foi a dona de casa Irlan-
da de Jesus Reis, de 40
anos, moradora do bair-
ro há sete anos.

“Eu vi a divulgação
do serviço nas redes e re-

Serviços integrados
promovem cidadania
em Planalto Serrano

A ação integrada
oferece

atendimento e
orientação

jurídica,
informações e

serviços de saúde.

solvi passar para confe-
rir. Qualquer ação da
prefeitura é muito bem-
vinda aqui na comunida-
de. Essa da saúde foi
muito importante pra
mim, vi minha pressão e
glicose um pouco alta, já
conversei aqui com as
profissionais e vou pro-
curar o meu médico pra
saber o que está aconte-
cendo para tratar”, con-
cluiu.

Além dos serviços
citados, foram promovi-
dos momentos de cons-
cientização e empodera-
mento, com rodas de
conversa sobre imple-
mentação de hortas co-
munitárias e valorização
feminina. Haverá ainda
ações lúdicas, como re-
creação para as crianças.

Vale reforçar que
como Planalto Serrano é
dividido em três blocos,
a dinâmica de trabalho
foi organizada para aten-
der um bloco a cada dia.
Na quarta-feira (30), foi
a vez do Bloco A, nesta
quinta-feira (1º), o Blo-
co B e nesta sexta (02)
será a vez do Bloco C.

Agenda: - Sexta-fei-
ra, dia 2, Bloco C, das 8
às 12 horas, - Atendi-
mento e orientação jurí-
dica - Roda de Conver-
sa: Valorização Femini-
na. - Atrações culturais -
- Recreação para crian-
ças: praça. - Orientação
CadÚnico - Igreja em
frente ao Cmei. - Aferi-
ção de pressão arterial e
teste rápido de glicemia
- Igreja Assembleia de
Deus Ministério Missão
Bahia. - Roda de conver-
sa: implementação de
hortas comunitárias.
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Geral

Por Alexandre Araújo
Foto: Ícaro Mendes Gomes

A secretária municipal
de Educação de Linhares,
Maria Olímpia Dalvi
Rampinelli, foi eleita na
quarta-feira, dia 30, pre-
sidente da União dos Di-
rigentes Municipais do
Espírito Santo (Undime-
ES), para o biênio 2021-
2023. A eleição aconteceu
durante o XIV Fórum Es-
tadual da Undime, reali-
zado em Vitória.

Maria Olimpia assu-
me o cargo que era ocu-
pado anteriormente pelo
secretário de educação
do município de Jerôni-
mo Monteiro, Vilmar
Lugão de Britto. Duran-
te sua posse, a nova pre-
sidente parabenizou a
gestão de Vilmar pelo
trabalho realizado à fren-
te da entidade.

“Nosso maior desafio
será dar continuidade a
uma gestão que foi divi-
sora de águas, que fez
um trabalho corajoso e
que fez a Undime ser
protagonista e ouvida
nas principais discus-
sões de educação no es-
tado do Espírito Santo e
no âmbito nacional, so-
bretudo nos momentos
mais delicados da pande-
mia”, apontou a nova
presidente da Undime.

A secretária de Edu-
cação de Linhares tam-
bém destacou qual será o
foco do seu trabalho na
Undime Espírito Santo.
“A nossa gestão vai se
pautar na elevação da
qualidade da educação
em um diálogo com todos
os gestores da educação

Linhares elege secretária
presidente da Undime-ES
Secretária de
Educação de
Linhares é eleita
presidente da
Undime Espírito
Santo.

A secretária municipal de Educação de Linhares, Maria Olimpia Dalvi
Rampinelli, foi eleita para a presidência da Undime no Espírito Santo

TJES decreta prisão de
ex-primeira-dama de
Colatina Julia Deptulski

O Tribunal de Justi-
ça do Espírito Santo
(TJES) expediu na se-
gunda-feira, dia 28,
mandados de prisão em
desfavor da ex-primeira
dama de Colatina, Maria
Júlia Rosa Chaves Dep-
tulski por peculato, de
acordo com o Artigo 312
do Código Penal – Apro-
priar-se o funcionário
público de dinheiro, va-
lor ou qualquer outro
bem móvel, público ou
particular, de que tem a
posse em razão do car-
go, ou desviá-lo, em pro-
veito próprio ou alheio.

O Ministério Público
já havia apresentado de-
núncia contra a ex-pri-
meira-dama de Colatina
e ex-secretária de Assis-
tência Social, Maria Jú-
lia Rosa Chaves Deptul-
ski, por fraude em con-
tratos entre a prefeitura
e a Associação Damas de
Caridade de Colatina.

A ex-primeira dama
de Colatina e as outras
sentenciadas terão que
cumprir, cada uma, 7
anos e seis meses de re-
clusão. O regime para
início da pena, estabele-
cido pelo juiz Marcelo
Bressan foi o semiaber-
to. Os advogados recor-
reram à segunda instân-
cia, em 2019, onde foi
mantida a decisão, ou
seja, a mesma pena de 7
anos e 6 meses pelo cri-
me de peculato, “apro-
priação de desvio de di-
nheiro público”.

Na época, o advoga-

do da Maria Júlia Rosa
Chaves Deptulski recor-
reu da decisão ao inter-
por recurso especial jun-
to ao Superior Tribunal
de Justiça e recurso ex-
traordinário ao Supremo
Tribunal Federal. No en-
tanto, ainda no Tribunal
de Justiça do Espírito
Santo, o Desembargador
Willian Silva determi-
nou a prisão dos conde-
nados, uma vez que após
a segunda instância o
condenado já poderá
cumprir a prisão, ainda
que pendente o julga-
mento de outros recursos
das instâncias superio-
res.

Não caberá mais re-
cursos para a ex-primei-
ra Dama de Colatina,
Maria Júlia Rosa Chaves
Deptulski, todos foram
transitado em julgado.
Assim sendo, desde se-
gunda-feira, dia 28, está
decretada a prisão da ex-
primeira Dama de Cola-
tina. A prisão poderá
ocorrer a qualquer mo-
mento, sendo através da
Polícia Judiciária ou po-
derão se entregar por li-
vre e espontânea vonta-
de.

TJES expediu
mandados de

prisão para a ex-
primeira dama de

Colatina, Maria
Júlia Rosa Chaves

Deptulski por
peculato

pública do Estado, e,
principalmente com foco
na elevação da qualidade
do ensino. É isso que nós
propomos a fazer, e para
isso nós estamos esten-
dendo as mãos para todos
os municípios”, afirmou
a nova presidente.

O prefeito de Linha-
res, Guerino Zanon
(MDB), destacou a feli-
cidade em ter uma secre-
tária do município ocu-
pando um cargo tão im-
portante e reforçou o tra-
balho que vem sendo
desenvolvido nos últi-
mos anos por Maria
Olimpia e sua equipe.

“Talvez algumas pes-
soas não tenham a dimen-
são do que significa esse
feito para Linhares, asse-
guro que ele representa
muito, principalmente
por podermos comparti-
lhar as boas experiências
de Linhares e termos a
oportunidade de estar-
mos conectados com as
boas práticas educacio-
nais das 78 cidades capi-
xabas. Desde que assu-
miu a Educação de Li-
nhares, Maria Olimpia
tem atuado de forma

competente na defesa de
ações que se mostram
cada vez mais eficientes.
Mais que uma conquista
pessoal, essa é a conquis-
ta da educação de Linha-
res”, destacou Guerino.

O que é a Undime
A Undime é uma as-

sociação civil sem fins
lucrativos que tem a mis-
são de articular, mobili-
zar e integrar os dirigen-
tes municipais de educa-
ção, para construir e de-
fender a educação públi-
ca, sob a responsabilida-
de dos municípios, com
qualidade social. A Un-
dime é constituída por
Dirigentes Municipais
de Educação (DME) em
exercício, ou seja, pro-
fissionais que exercem a
função de secretário mu-
nicipal de educação.

Em cada estado, os
Dirigentes Municipais
de Educação (DME) se
organizam em seccio-
nais da Undime, as quais
podem se subdividir em
microrregionais, para in-
tensificar a comunicação
e acelerar processos de
mobilização. Além de
promover as ações da

Undime, as seccionais
devem trabalhar de for-
ma articulada com os
princípios e as diretrizes
da nacional.

Tem como objetivo
promover a ética, a cul-
tura de paz, a cidadania,
os direitos humanos, a
democracia e outros va-
lores universais; Defen-
der a educação básica de
qualidade como direito
público; propor mecanis-
mos para assegurar, pri-
oritariamente, a educação
básica numa perspectiva
municipalista, buscando
universalizar o atendi-
mento, o ensino de qua-
lidade e a escola pública;
Participar da formulação
de políticas educacionais,
fazendo-se representar
em instâncias decisórias,
acompanhando suas apli-
cações nos planos, pro-
gramas e projetos corres-
pondentes; Incentivar a
formação dos Dirigentes
Municipais de Educação
para que, no desempenho
de suas funções, contri-
buem decisivamente para
a melhoria da educação
pública; Lutar pela auto-
nomia municipal.
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Cidade

Por Julimar Rampinelli
Foto: Felipe Tozatto

Para alegria das
1.350 famílias assistidas
no Centro de Referência
e Assistência Social
(Cras) Rio Quartel, o
vice-prefeito Bruno Ma-
rianelli e a secretária
municipal de Assistência
Social, Luciana Manto-
vaneli Amorim, realiza-
ram na terça-feira, dia
29, a entrega das obras
de reforma e manuten-
ção da unidade. A ceri-
mônia também contou
com a presença dos ve-
readores Messias Cali-
man e Therezinha Verg-
na, lideranças comunitá-
rias, além de represen-
tantes de empresas par-
ceiras da região.

As intervenções no
local incluíram a recupe-
ração do forro de gesso,
manutenção dos siste-
mas elétrico e hidrossa-
nitário, reparo na estru-
tura de alvenaria e reves-
timento, além de nova
pintura. Com a conclu-
são dos trabalhos, os
atendimentos na unidade
seguem normalmente de
segunda a sexta-feira,
das 7 às 17 horas.

O vice-prefeito, Bru-
no Marianelli, destaca
que a entrega da reforma
do Cras Rio Quartel
mostra o compromisso
da administração com
esses espaços que são
considerados a porta de
entrada da Assistência
Social. “Por meio da re-
forma será possível ofe-
recer um atendimento
mais humanizado aos
idosos, crianças, adoles-
centes, jovens e adultos
em situação de vulnera-
bilidade social. Isso sig-
nifica que estamos forta-
lecendo e ampliando a
nossa política de assis-
tência no município”,
frisou o vice-prefeito.

Dona Mercedes Ca-
ron Vieira que é uma das
assistidas do Cras Rio
Quartel participou da
entrega e ficou muito
emocionada. “Estou
muito emocionada com
o novo Cras. O local está
mais bonito e colorido.
Só temos a agradecer a

Linhares faz a entrega das
obras do Cras Rio Quartel

Entrega das
obras de
reforma do
Centro de
Referência e
Assistência
Social (Cras)
Rio Quartel

Prefeitura entrega
obras de reforma
do Cras Rio
Quartel para
comunidade.

Prefeitura pelos traba-
lhos, pois considero o
CRAS como a minha se-
gunda casa”, disse a ido-
sa de 83 anos.

Já a coordenadora do
Cras Rio Quartel, Jaira
Helena Rossone Recla,
ficou muito feliz ao ver
seu novo ambiente de
trabalho mais aconche-
gante. “A reforma do
Cras Rio Quartel trouxe
ainda mais conforto, se-
gurança e acessibilidade
aos seus usuários. A es-
trutura ficou muito linda
e só nos resta zelar por
este espaço que é funda-
mental para promover
inclusão social entre os
mais vulneráveis”, des-
tacou a coordenadora.

“Com a reforma do

Cras estamos oferecendo
um espaço mais acolhe-
dor e seguro para nossos
usuários e servidores. Os
trabalhos são de extrema
importância para a co-
munidade, principal-
mente por conta desse
período pandêmico que
estamos vivendo”, con-
cluiu a secretária da pas-
ta, Luciana Mantovane-
li Amorim.

Equipe
A equipe do Cras S

Rio Quartel é composta
por 15 profissionais, de
diversas áreas, empenha-
dos em promover a in-
clusão social dos cida-
dãos assistidos e garan-
tir qualidade de vida a
eles. Além dos idosos, o
Centro de Referência

atende crianças, adoles-
centes, jovens e adultos
em situação de risco so-
cial. O atendimento é re-
alizado de segunda a
sexta-feira, das 7 às 17
horas.

Além de Cadastro
Único (CadÚnico), que
dá acesso a vários pro-
gramas sociais do Go-
verno Federal, o Centro
de Referência de Assis-
tência Social (Cras) Rio
Quartel ainda oferece
Programa de Atenção
Integral à Família, Ser-
viço de Convivência,
Oficinas Motivacionais,
entre outros. Qualquer
dúvida, os usuários de-
vem entrar em contato
pelos telefones: (27)
3373-0694 / 3372-2198.

Por Ívna Ferreira
Foto: Felipe Tozatto

A Prefeitura de Li-
nhares, por meio da Se-
cretaria de Obras e Ser-
viços Urbanos (Semob),
tem reforçado os servi-
ços de melhoria no sis-
tema de iluminação pú-
blica do município. Na
quinta-feira, dia 1º de
julho, as equipes de ma-
nutenção atuam na Re-
gião 4, que engloba os
distritos de Bebedouro e
Regência. Nesta sexta,
dia 2, é a vez de Povoa-
ção, Farias e Pontal re-
ceberem os serviços.

A Divisão do Sistema
de Iluminação da Prefei-
tura de Linhares divul-
gou o novo cronograma

Cronograma de manutenção do sistema
de iluminação pública de Linhares

para reforçar o atendi-
mento durante o mês de
julho. A medida garante
que, durante o período
noturno, os cidadãos te-
nham segurança e tran-
quilidade.

Conforme a Secreta-
ria de Obras e Serviços
Urbanos, somente no
período de janeiro a
maio deste ano, quase
4,5 mil procedimentos
de manutenção com tro-
ca de lâmpadas, relé e
reatores dos postes de
iluminação pública fo-
ram executados nos bair-
ros e nos distritos de Li-
nhares.

Na quinta, dia 1º
de julho, a Região
4 – que engloba
os distritos de
Bebedouro e
Regência –
receberam os
serviços.

Solicitações de repa-
ros na rede de ilumina-
ção pública devem ser
feitas pelo e-mail da Se-
msu com endereço ele-
trônico disponível no
site da prefeitura de Li-
nhares; pelos telefones
(27) 3372 2117 e 3371
3113, ou ainda no órgão
na Avenida Cerejeiras,
280, Edifício Prima Cit-
tá Business, Torre II, sala
610, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.
Na solicitação, o cidadão
deve informar o número
da luminária, endereço e
ponto de referência para
a realização do reparo.

Por Katler Dettmann

O município de Co-
latina vai inaugurou, na
manhã de quinta-feira,
dia 1º de julho, a base do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência
(Samu 192) com a entre-
ga de três ambulâncias
pelo Consórcio Cim No-
roeste. A cerimônia mar-
ca o início das ações com
a simulação de atendi-
mento, que aconteceu na
área do terminal de ôni-
bus, na avenida Delta.
Na sequência, as ambu-
lâncias percorreram a
cidade em desfile de
apresentação.

A base do serviço fi-
cará provisoriamente
instalada anexo ao setor
de frotas da prefeitura de
Colatina. A ação faz par-
te do Programa “Samu

Base do Samu 192
do ES em Colatina
foi inaugurada

Prefeitura de
Colatina inaugura

base
descentralizada
do Samu 192.

Na quinta-feira, dia 1º de julho, foi inaugurada
em Colatina a base descentralizada do Samu 192

para Todos”, do Gover-
no do Estado, visando o
fortalecimento da regio-
nalização e municipali-
zação do Sistema Único
de Saúde (SUS).

Samu 192
O Samu 192 faz par-

te da Rede de Urgência
e Emergência do Estado.
É um serviço de socorro
que funciona 24 horas,
por meio de orientações
e do envio de unidade
móvel e equipe capaci-
tada para a realização do
atendimento paramédi-
co. Sua finalidade é pres-
tar socorro à população
em casos de risco à vida.
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Política

Por Rafael Porto

O deputado federal
Felipe Rigoni (PSB) se
reuniu com o ministro da
Economia, Paulo Gue-
des, para dialogar sobre
a Reforma Administrati-
va. Em reunião realiza-
da com integrantes da
Frente Parlamentar pela
Reforma Administrativa,
Rigoni defendeu a inclu-
são de parlamentares,
juízes e militares na pro-
posta, que moderniza as
carreiras do funcionalis-
mo público brasileiro.

O deputado federal
capixaba é autor de
emendas que propõem
sete mudanças no texto
da Reforma, buscando
aperfeiçoar a proposta
original e abarcar mais
categorias nas novas re-
gras, incluindo parlamen-
tares, juízes e militares.
No encontro realizado
com a equipe econômica,
Rigoni defendeu maior
eficiência para o serviço
público e o combate aos
privilégios.

“Se conseguíssemos

Parlamentares, juízes e militares
pode entrar na Reforma diz Rogoni
Felipe Rigoni
articula inclusão
de parlamentares,
juízes e militares
na Reforma
Administrativa.

Deputado
capixaba
Felipe Rigoni
(PSB) se
reuniu com
ministro Paulo
Guedes e
integrantes de
Frente
Parlamentar

extinguir os supersalári-
os, fruto de pendurica-
lhos e verbas indenizató-
rias que extrapolam o
teto constitucional do
serviço público, pagan-
do mais de R$ 100 mil a
desembargadores, tería-
mos uma economia anu-
al de R$ 2,6 bilhões,
quase 10% dos gastos
com Bolsa Família em
2020 (R$ 29,4 bilhões)”,
exemplificou Felipe Ri-
goni.

“O Brasil é o país das
desigualdades, mas esta-
mos diante de uma opor-
tunidade histórica de
corrigir essas distor-
ções”, completou.

Propostas
Conheça as mudan-

ças propostas pelo depu-

tado: - 1) Pessoas técni-
cas em cargos técnicos,
- O texto atual da Refor-
ma Administrativa abre
brechas para que as in-
dicações políticas ga-
nhem força no serviço
público, permitindo pes-
soas não capacitadas nos
chamados cargos de “li-
derança e assessoramen-
to”. Pensando nisso, Ri-
goni apresentou uma
emenda para rejeitar as
mudanças no texto e pre-
servar áreas técnicas de
ingerência política.
- 2) Trabalho sob medi-
da, - O serviço público
brasileiro tem cargos e
funções muito pareci-
dos em órgãos total-
mente diferentes. Pela
lógica, havendo ociosi-
dade em um setor e
muita demanda em ou-
tro, bastaria remanejar
os trabalhadores, não é
mesmo? Infelizmente
não é assim. O excesso
de formalidade e a ex-
tensa burocracia do ser-
viço público acabam
desperdiçando talentos
e reduzindo a eficiência
do atendimento à popu-
lação. A emenda do de-
putado permite que essa
mobilidade aconteça.
- 3) Avaliação de desem-
penho, - Uma Reforma
Administrativa bem fei-
ta deve garantir a moder-
nização do serviço públi-
co no Brasil. Para isso, é
fundamental incentivar o
servidor a melhorar seu
desempenho. Rigoni
apresentou uma emenda
com esse objetivo. O
texto propõe diretrizes
para avaliação do traba-
lho dos profissionais,
além de estabelecer pra-
zos para que isso come-
ce a valer.
- 4) Fim dos supersalári-
os, - De um lado, mem-
bros do alto escalão do
serviço público chegam
a receber R$ 100 mil,

ultrapassando o teto
constitucional do funci-
onalismo. Do outro, mi-
lhões sobrevivem apenas
com um salário mínimo.
A emenda acaba com
essa disparidade e impe-
de o recebimento de ven-
cimentos acima do teto.
- 5) Mais transparência
no serviço público, - A
transparência é um dos
pilares da eficiência na
gestão pública. Rigoni
propõe que todo o gasto
com pessoal esteja dis-
ponível ao cidadão de
forma consolidada, obje-
tiva e atualizada. Sem
códigos, siglas ou barrei-
ras. Tudo simples e aces-
sível.
- 6) Políticos e militares
na reforma, - O Brasil
não pode ser o país dos
privilégios. Desde o iní-
cio do mandato, o parla-
mentar tem combatido as
distorções das altas esfe-
ras de poder. A Reforma
Administrativa é funda-
mental para a moderni-
zação do nosso país. Por
este motivo, deve valer
para todos, incluindo
políticos, juízes e milita-
res.
- 7) Reformulação de
carreiras, - Em muitas
carreiras, especialmente
aquelas com os maiores
salários do funcionalis-
mo, o topo da remunera-
ção salarial é atingido
com poucos anos de ser-
viço. O custo da folha
cresce rápido, o esforço
para chegar lá, nem tan-
to. Rigoni apresentou
emenda para estipular
que o valor inicial da re-
muneração seja de, no
máximo, 40% da remu-
neração final da carrei-
ra. A medida vale apenas
para os altos salários do
funcionalismo, criando
uma carreira com mais
etapas, valorizando o es-
forço de quem faz mais
com menos.
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Estado

Por Camila Soares

As academias estão
entre os segmentos mais
afetados pela pandemia
do novo Coronavírus
(Covid-19). Para o setor,
além da adaptação ao
mundo digital, uma série
de protocolos foi exigi-
da para que os ambien-
tes pudessem ser reaber-
tos sem colocar em ris-
co a saúde dos clientes e
dos profissionais.

Para auxiliar os em-
preendedores deste ramo,
o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empre-
sas do Espírito Santo (Se-
brae-ES) e a Associação
das Academias de Ginás-
tica do Estado (Acages),
se uniram para contribuir
com a retomada das ativi-
dades, garantindo o cum-
prindo das medidas de
prevenção à Covid-19.

“Entendemos que a
atividade física é funda-
mental para garantir a
saúde das pessoas, por
isso estamos orientando
os estabelecimentos em
relação ao cumprimento
de protocolos de segu-
rança. O objetivo desta
parceria é consolidar
protocolos que já estão
em andamento e orientar
quanto à possíveis me-
lhorias. Tudo isso reme-
te a um único resultado:
mais segurança para o
cliente e fidelização do
mesmo”, destaca o supe-
rintendente do Sebrae-
ES, Pedro Rigo.

As academias parcei-
ras do projeto serão vis-
toriadas por uma equipe
técnica e ao final do tra-
balho será emitido um
laudo técnico que apre-
sentará um raio x do
cumprimento dos proto-
colos. O estabelecimen-
to receberá ainda o Selo
Academia Segura.

“Essa parceria é ex-
tremamente importante.
Ter o Sebrae-ES chance-

Academias que
cumprirem

protocolos da
Covid-19 vão

receber selo de
identificação.

Certificação para
Academias cumprir
protocolos da Covid

lando a atuação das aca-
demias, é dizer para to-
dos que o seu empreen-
dimento trabalha dentro
das normas legais. O
selo é extremamente im-
portante para as acade-
mias, vai auxiliar para
que as pessoas retomem
o hábito de fazer ativida-
de física, sabendo que
estão seguras dentro da
academia, além de ser
uma mudança extraordi-
nária para o segmento”,
destaca o diretor de ma-
rketing da Acages, Mar-
cus Frizzera.

O empresário Bruno
Giacomelli, sócio da
Academia Helenus, em
Vitória, acredita que um
reconhecimento técnico
sobre a postura da aca-
demia em relação a Co-
vid-19 ajude a dar credi-
bilidade ao espaço.

“Eu acho importante
até para poder ajudar a
categoria a trabalhar com
mais segurança e os cli-
entes também percebe-
rem isso, que é algo fis-
calizado, que existe um
controle a respeito dos
protocolos. O Sebrae-ES
vem para somar e dar cre-
dibilidade a essa campa-
nha de academia saudá-
vel, tanto no quesito ati-
vidade física quanto de
higiene”, destaca. Para
Bruno, as mudanças pro-
movidas pela pandemia
tiveram um lado positivo.
“Depois que retornamos
as atividades, tivemos
que nos readaptar muito
e isso veio a beneficiar
com questões de higiene,
principalmente. Os clien-
tes estão satisfeitos”, fi-
naliza o empresário.

O deputado estadual
Renzo Vasconcelos
(Progressistas) entregou
na quinta-feira, dia 1º de
julho, ao conselheiro ad-
ministrativo da Coopera-
tiva Agrária de Cafeicul-
tores de São Gabriel
(Cooabriel), Antônio Jo-
aquim de Souza Neto
(Toninho), a ‘Comenda
Domingos Martins’.

A comenda é conce-
dida às personalidades e
instituições nacionais ou
estrangeiras que tenham
prestado relevantes ser-
viços à sociedade capi-
xaba. É a mais alta hon-
raria da Casa de Leis do
Estado.

Antônio Joaquim é
agropecuarista e tem 78
anos de idade. Sócio da
Cooabriel há 50 anos, foi
presidente da Cooperati-
va por mais de 26 anos e
atua na cooperativa por
38 anos. É casado com
Leontina Stein de Souza,
tem cinco filhos e 11 ne-
tos.

Com forte perfil de
liderança, foi ainda pre-
sidente do Sindicato Ru-
ral de São Gabriel da
Palha por oito anos, além
de fundador e primeiro
presidente do Sicoob
Norte Capixaba.

“Toninho é uma
grande líder e referência
em cooperativismo. À
frente da cooperativa,
fez grandes feitos a fa-
vor das famílias rurais
do Espírito Santo. Essa
homenagem é mais do
que merecida”, salientou
o deputado.

Renzo reforçou ainda
a importância do coope-
rativismo para a agrope-
cuária capixaba. “As co-
operativas têm um papel
importante na vida dos
trabalhadores e trabalha-
doras do campo. Elas ofe-
recem capacitação, forne-
cem assistência rural e
ajudam na comercializa-
ção de produtos. São fun-
damentais na vida dessas
pessoas”, finalizou.

Toninho é um dos
principais defensores do
café conilon no Espírito

Renzo entrega comenda
para Tonim da Cooabriel

A comenda é a
mais alta
honraria da
Assembleia
Legislativa do
Espírito Santo
(Ales)

Deputado Renzo
Vasconcelos
entrega Comenda
Domingos Martins
ao conselheiro
administrativo da
Cooabriel.

Santo. O ES é o maior
produtor brasileiro e re-
ferência mundial no cul-
tivo do conilon.

“Foi necessário ter
muita coragem para
acreditar no potencial do
conilon. Fui bastante cri-
ticado, mas atingi o meu
objetivo. Quando iniciei
minha missão na Cooa-
briel, a cooperativa ar-
mazenava 88 mil sacas.
E quando deixei o posto
de presidente esse núme-

ro saltou para mais de 1
milhão e meio de sacas.
Receber essa homena-
gem é uma honra para
mim e também para a
minha família, que sem-
pre me apoiou”, afirmou
Toninho.

O conselheiro admi-
nistrativo da Cooabriel
reúne outras homena-
gens em sua trajetória.
Possui os títulos de Ci-
dadão Gabrielense, Ci-
dadão Valeriense,

Cidadão Veneciano e
Cidadão Aguiabran-
quence. Na cidade de
Cachoeiro de Itapemi-
rim, onde nasceu, foi
condecorado com a Co-
menda Rubem Braga.

A entrega da Comen-
da Domingos Martins
foi realizada na sede da
Cooabriel, em São Ga-
briel da Palha, e contou
com a participação do
prefeito do município,
Tiago Rocha.

Por Marcos Sacramento
Foto: Tom Paparazzy

O Procon da Serra é
um dos muitos departa-
mentos da prefeitura que
tem contato direto com
a população, que muitas
vezes se encontra fragi-
lizada ou diante de pro-
blemas ao procurar o
poder público.

Em vista disso, é fun-
damental que os servido-
res e servidoras envolvi-
dos prestem um atendi-
mento de forma humani-
zada e com respeito às
diversidades raciais, re-
ligiosas, de gênero e de
orientação sexual.

A fim de contribuir
para a difusão da cultu-
ra da comunicação em-
pática e acessível a todas
as pessoas, o Procon Ser-
ra promove na segunda-
feira, dia 5, às 19 horas,
a palestra on-line “A Im-
portância do Atendimen-
to Humanizado no Setor
Público”.

Com mediação da di-
retora do Procon Serra,
Janaína Ferreira Pereira,
a palestra vai contar com
a participação da secre-
tária de Direitos Huma-

Palestra on-line vai abordar importância
do atendimento humanizado na Serra

nos e Cidadania, Graci-
meri Gaviorno, e da pro-
fessora universitária e
pesquisadora na área de
Linguística Forense Val-
deciliana da Silva Ra-
mos.

Completam o quadro
de palestrantes a secre-
tária-adjunta de Políticas
Públicas para as Mulhe-
res, Vanessa Santa Bár-
bara Rodrigues; a direto-
ra do Departamento de
Igualdade Racial da Se-

cretaria de Direitos Hu-
manos e Cidadania, No-
emi Dandara Rangel
Monteiro; e a chefe da
divisão da Promoção da
Igualdade de Gênero da
Secretaria de Políticas
Públicas para as Mulhe-
res, Layza Lima.

O evento será realiza-
do por meio do Google
Meet. Para participar,
basta acessar o link dis-
ponível no site da prefei-
tura da Serra.

O evento será realizado por meio do Google Meet
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Pela sétima vez o Diário

do Noroeste, nosso jornal

associado é novamente

lembrado em 1º lugar

pelos Colatinenses.
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Por Vera Caser

Cerca de duas em
cada dez pessoas que
contraíram o Covid-19
sentem os efeitos após a
doença. Para ajudá-las a
se reabilitar de maneira
mais rápida, evitando
sequelas do novo Coro-
navírus, uma parceria
entre o Sicoob ES e a
Santa Casa de Misericór-
dia de Vitória foi oficia-
lizada na quinta-feira,
dia 1º de julho. O obje-
tivo é disponibilizar o
atendimento por teleme-
dicina para os capixabas
que se recuperam do
problema.

O trabalho conjunto
vai oferecer mil atendi-
mentos gratuitos, por
meio do programa Pós-
Covid On, com fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos,
psicólogos e nutricionis-
tas. A equipe multipro-
fissional vai monitorar e
auxiliar os pacientes por
telefone, evitando que
precisem sair de casa.

Para receber o aten-
dimento, os interessados
devem ligar para o tele-
fone (27) 3500-1686.
Após a ligação, é feita
uma avaliação prévia
sobre as condições de
saúde do paciente  para
saber para qual profissi-
onal ele será encaminha-
do. Todos os procedi-
mentos são virtuais. Os
profissionais passam as
orientações e o tratamen-
to nas ligações telefôni-
cas e os pacientes fazem
as sessões em casa.

Saúde e qualidade de
vida

De acordo com o pre-
sidente do Sicoob ES,
Bento Venturim, a parce-
ria vai ao encontro da
missão de promover o
cooperativismo e o de-
senvolvimento social da
comunidade. Ele desta-
cou que a iniciativa vai
contribuir para que as
pessoas fortaleçam a sua
saúde e recuperem a sua
qualidade de vida.

“É mais um projeto
social que o Sicoob ES

Instituições oferecem
atendimentos gratuitos
para quem se recupera do covid

Atendimentos
multidisciplinares

são
disponibilizados

por meio de
parceria entre

Sicoob ES e
Santa Casa de

Vitória.

A parceria vai
ao encontro da
missão”, diz
Bento
Venturim,
presidente do
Sicoob ES

O Sicoob firma
parceria com a
Santa Casa para
oferecer
tratamentos para
evitar sequelas
pós-covid.

abraça, desta vez para
ajudar as pessoas a se
recuperar dos possíveis
efeitos colaterais em
quem teve o coronaví-
rus, como tontura, dis-
túrbios alimentares e
perda de massa muscu-
lar”, afirma.

Acompanhamento
e avaliação
O dirigente pontua

que a instituição finan-
ceira cooperativa vai dis-
ponibilizar os recursos
financeiros e a experiên-
cia em iniciativas de cu-
nho social para auxiliar
a Santa Casa nesse im-
portante trabalho.  Ao
final do acompanhamen-
to, o paciente passa por
uma nova avaliação, que
vai apontar os resultados
obtidos no decorrer do
tratamento.

O padre Evaldo Fer-
reira, responsável pelo
programa, afirma que
essa é uma iniciativa que
pretende ajudar as pes-
soas que tiveram a Co-
vid-19, mas que muitas
vezes não tem condições
de fazer um acompanha-
mento das possíveis se-
quelas da doença.

“O programa permi-
te levar tratamento para
o maior número de pes-
soas, de forma gratuita,
e com a comodidade de
não precisar sair de casa.
E o Sicoob Central ES
entendeu a importância
de ajudar essas pessoas
que precisam desse au-
xílio e abraçou esse pro-
jeto”, explicou.

Mais: Parceria entre
Sicoob ES e Santa Casa,
- O que é: programa gra-
tuito de telemedicina
para auxiliar pessoas que
tiveram o covid-19 na
luta contra sequelas da
doença, como perda de
massa muscular, dificul-
dade de fala e perda de

memória.
- Como participar:

basta ligar para o telefo-
ne (27) 3500-1686, -
Profissionais envolvi-
dos: fisioterapeutas, fo-
noaudiólogos, psicólo-
gos, nutricionistas.

- Número de atendi-
mentos a serem realiza-
dos: mil atendimentos
gratuitos.

Sicoob
O Sicoob é uma ins-

tituição financeira coo-
perativa que tem cerca
de 5 milhões de coope-
rados, e está presente em
todos os Estados brasi-
leiros e no Distrito Fede-
ral.

Oferece todos os ser-
viços tipicamente bancá-
rios, como conta corren-
te, crédito, investimento,
cartões, previdência,
consórcio, seguros, co-
brança bancária, paga-
mentos por cartão de cré-
dito e débito e pagamen-
tos online, e é a única
instituição financeira
presente em mais de 300
municípios.

É formado por apro-
ximadamente 370 coo-
perativas singulares, 16
cooperativas centrais e
pelo Centro Cooperativo
Sicoob (CCS), que é
composto por uma con-
federação e um banco
cooperativo, além de
processadora e bandeira
de cartões, administra-
dora de consórcios, en-
tidade de previdência
complementar, segura-
dora e um instituto vol-
tado para o investimen-
to social. Ocupa a segun-
da colocação entre as
instituições financeiras
com maior número de
agências no Brasil, se-
gundo ranking do Banco
Central, com 3.480 pon-
tos de atendimento.

Com operação no Es-
pírito Santo, no Rio de
Janeiro e na Bahia, o Si-
coob ES tem mais de 400
mil associados. São sete
as cooperativas filiadas:
Norte, Leste Capixaba,
Centro-Serrano, Sul-Ser-
rano, Sul, Sul-Litorâneo
e Sicoob Credirochas.

Por Ívna Ferreira
Foto: Divulgação

O Núcleo de Atenção
e Promoção à Saúde
(Naps) – órgão vincula-
do à Secretaria de Saú-
de de Linhares – promo-
ve nesta sexta-feira, dia
2, uma ação educativa,
alusiva à campanha “Ju-
lho Amarelo”, que visa
combater e prevenir as
hepatites virais e outras
Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs).

Das 8 às 12 horas, em
próximo do Mercado
Municipal, no Centro, o
ônibus da saúde estará
estacionado e quem pas-
sar pelo local poderá re-
alizar testes rápidos para
a detecção de ISTs: HIV,
Sífilis, Hepatites B e C;
aferir pressão arterial,
além de verificar a gli-
cemia capilar.

Na ocasião também
haverá distribuição de
insumos: preservativos
masculino, feminino e
gel lubrificante, distri-
buição de kits e panfle-
tos educativos, e orien-
tação sobre a temática.

De acordo com a di-
retora do Naps, Kessy

Naps realiza ação em
combate às hepatites
virais no Julho Amarelo

Julho Amarelo:
Naps realiza ação

em combate às
hepatites virais.

Ação alusiva à campanha “Julho Amarelo”
próximo do Mercado Municipal de Linhares

Bonicenha Brunetti, as
ISTs estão entre os pro-
blemas de saúde pública
mais comuns no Brasil e
no mundo. “O mês de
julho foi adotado pelo
Ministério da Saúde e
pelo Comitê Estadual de
Hepatites Virais como o
mês de luta e prevenção
às hepatites virais, que
também são classifica-
das como infecções se-
xualmente transmissí-
veis. As ISTs aumentam
em até 18 vezes a chan-
ce de infecção pelo HIV/
Aids, por exemplo”, des-
taca.

 As hepatites
São doenças silenci-

osas que nem sempre
apresentam sintomas,
mas, quando esses apa-
recem, podem ser cansa-
ço, febre, mal-estar, ton-
tura, enjoo, vômitos, dor
abdominal, pele e olhos
amarelados, urina escu-
ra e fezes claras.

Para evitar a trans-
missão da hepatite B e C,
a orientação é o uso de
preservativos em todas
as relações sexuais; exi-
gência de materiais este-
rilizados ou descartáveis
em estúdios de tatuagem
e piercings; não compar-
tilhamento de instru-
mentos de manicura e
pedicura; não comparti-
lhamento de lâminas de
barbear ou depilar de
outras pessoas; não com-
partilhamento de agu-
lhas, seringas e equipa-
mentos para drogas ina-
ladas.

Diante deste cenário,
o acesso ao teste rápido
constitui-se no primeiro
passo para o diagnóstico
precoce da doença e sua
prevenção, pois possibi-
lita interromper a cadeia
de transmissão.


