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

Secretária Maria Olimpia Dalvi Rampinelli foi
eleita presidente da Undime-ES. - Geral, página 4
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Distritos de Bebedouro e Regência receberam
os serviços de iluminação. - Cidade, página 5
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Linhares faz a entrega das
obras do Cras Rio Quartel

O vice-prefeito Bruno Marianelli na entrega das obras de reforma do Cras Rio Quartel para a comunidade. - Cidade, página 5
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Novo agendamento para
a D1 e D2 no site da Serra
Novo
agendamento
para primeira e
segunda dose da
Covid-19 nesta
sexta, dia 2.
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 Coronavírus (Covid-19) paras as
dose um (D1), dois (D2)
e a gripe Influenza
(H1N1).
As doses que imunizarão contra o novo Coronavírus serão ofertadas 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; pessoas com deficiência
(D1); além das pessoas
que já estão no prazo
para receber a D2.
Agora, quem está
com a caderneta de vacinação parada, aguardando a dose da Influenza, o
agendamento será aberto
às 20 horas. Então, fiquem ligados: pessoas
com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, até 45 dias após
o parto, idosos com 60
anos ou mais, forças de
segurança e salvamento /
forças armadas, professores, caminhoneiros, portuários, trabalhadores da
Saúde, funcionários do
sistema prisional.
A aplicação das doses agendadas na sexta
vai acontecer na segunda (5) e terça (6), nas
Unidades de Saúde (US)
da Serra. É preciso estar
atento ao intervalo das
vacinas. Caso já tenham

A secretaria de
Saúde abrirá,
às 18 horas, a
agenda para
Covid-19, e às
20 horas, para
Influenza
tomado a vacina contra
a Covid-19, é necessário
respeitar o intervalo de
14 dias para tomar a va-

cina contra a gripe e demais vacinas.
Tanto para Covid-19
quanto para Influenza o

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

Mais de 19 mil capixabas não
tomaram a D2 da AstraZeneca
Com nova
atualização, mais
de 19 mil
capixabas ainda
não retornaram
para a segunda
dose da
AstraZeneca.
Por: Syria Luppi (*)
De acordo com a
nova atualização realizada pela Secretaria da
Saúde (Sesa), por meio
do Programa Estadual de
Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis
(PEI),
19.029 capixabas ainda
não retornaram aos serviços de saúde para a
complementação do esquema vacinal da Covishield
(Fiocruz/
Oxford), também conhecida como AstraZeneca.
Os dados são referentes aos esquemas superiores a 85 dias, ou seja,
após 12 semanas, de cidadãos que receberam a
primeira dose (D1) entre
janeiro até o dia 24 de
abril deste ano.
Segundo a coordena-

dora do PEI, Danielle
Grillo, o Estado junto
aos municípios tem semanalmente realizado
trabalho conjunto com o
objetivo de diminuir
esse número para garantir a eficácia da vacina e
a cobertura vacinal ideal.
“Mandamos semanalmente aos municípios a listagem nominal
para que seja feita a busca 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 disponibilizados no sistema”, disse
Danielle Grillo.
Com a complementação total das mais de 19
mil doses em atraso, o
Estado passaria da cobertura vacinal da D2 de
13,65% para 14,11% dados desta quinta-feira,
dia 1ª, no Painel de Vacinação do Espírito Santo.
A coordenadora ressaltou que as estratégias
têm auxiliado na redução 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 chegamos a registrar uma redução de aproximadamente 50%, com pouco
mais de 8 mil pessoas
que ainda não havia recebido a segunda dose.
Com o vencimento de
novos esquemas, muitos
acabaram não se atentando à data correta para
o seu retorno”, explicou.
Ainda segundo Danielle Grillo, independentemente do tempo, o importante é fazer a complementação. “O importante sempre é não deixar de
receber a segunda dose,
independentemente se
está há 85 ou mais dias.
Procure o serviço de saúde e garanta a vacinação.
O Estado tem enviado regularmente os imunizantes destinados exclusivamente às segundas doses
em tempo oportuno para
que todos possam receber”.

Esquemas das vacinas
para a imunização
contra à Covid-19
Programa Nacional
de Imunização, do Ministério da Saúde, conta
com quatro vacinas disponibilizadas para a
imunização contra à Covid-19 no Brasil: Covishield
(Fiocruz/
Oxford), Coronavac (Sinovac/ Butantan), Comirnaty (Pfizer/ BioNTech) – sendo ambas de
esquemas com duas doses e, recentemente, a
Janssen (Johnson & Johnson), com esquema de
dose única.
Com a retomada da
produção da vacina da
Coronavac e conseguinte retorno da distribuição
aos estados, o Espírito
Santo conseguiu zerar a
distribuição aos municí-

pios capixabas dos esquemas em atraso, desde a última segunda-feira (28). Para Coronavac,
o intervalo entre a primeira 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 estipulado pelo fabricante, de
12 semanas.
(*) Kárita Iana,
Luciana Almeida,
Thaísa Côrtes, Danielly Schulthais e Ana
Cláudia dos Santos
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ETEs concluídas na bacia
do rio Doce em 3 municípios

Serviços integrados
promovem cidadania
em Planalto Serrano
Por Karoliny Siqueira
Foto: Edson Reis
Quando o assunto é a
promoção da cidadania,
a prefeitura da Serra procura 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 próprio bairro, a serviços
como atendimento e orientação jurídica, informações sobre o CadÚnico e serviços de saúde,
como testes rápidos para
detecção de hipertensão
e diabetes.
Na quinta-feira, dia
1º de julho, na Associação Lar Semente do
Amor, em Planalto Serrano - 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 experiência.
“Hoje eu vou fazer o
meu cadastro para dar
entrada no Bolsa Família. Como eu fiquei desempregada e tenho duas
meninas, uma filha de
sete e outra de três anos,
esse auxílio é muito importante. Trazer esse serviço aqui para o bairro
facilitou muito a minha
vida”, afirmou.
Na Emef João Calmon, os serviços oferecidos foram aferição de
pressão arterial, teste rápido de glicemia e orientação nutricional. Em
casos onde a pressão arterial e o resultado do
teste de glicemia foram
alterados, as pessoas foram encaminhadas à
Unidade de Saúde (US).
Quem passou por lá
foi a dona de casa Irlanda de Jesus Reis, de 40
anos, moradora do bairro há sete anos.
“Eu vi a divulgação
do serviço nas redes e re-

A ação integrada
oferece
atendimento e
orientação
jurídica,
informações e
serviços de saúde.
solvi passar para conferir. Qualquer ação da
prefeitura é muito bemvinda aqui na comunidade. Essa da saúde foi
muito importante pra
mim, vi minha pressão e
glicose um pouco alta, já
conversei aqui com as
profissionais e vou procurar o meu médico pra
saber o que está acontecendo para tratar”, concluiu.
Além dos serviços
citados, foram promovidos momentos de conscientização e empoderamento, com rodas de
conversa sobre implementação de hortas comunitárias e valorização
feminina. Haverá ainda
ações lúdicas, como recreação para as crianças.
Vale reforçar que
como Planalto Serrano é
dividido em três blocos,
a dinâmica de trabalho
foi organizada para atender um bloco a cada dia.
Na quarta-feira (30), foi
a vez do Bloco A, nesta
quinta-feira (1º), o Bloco B e nesta sexta (02)
será a vez do Bloco C.
Agenda: - Sexta-feira, dia 2, Bloco C, das 8
às 12 horas, - Atendimento e orientação jurídica - Roda de Conversa: Valorização Feminina. - Atrações culturais - Recreação para crianças: praça. - Orientação
CadÚnico - Igreja em
frente ao Cmei. - Aferição de pressão arterial e
teste rápido de glicemia
- Igreja Assembleia de
Deus Ministério Missão
Bahia. - Roda de conversa: implementação de
hortas comunitárias.

Obras de
esgotamento
sanitário são
concluídas em
três municípios da
bacia do rio Doce.
Por Brunela Alves
Foto: Divulgação
Os municípios de São
José do Goiabal e Sem Peixe, em Minas Gerais, e
Colatina, no estado do Espírito Santo, são os primeiros a concluir obras de esgotamento sanitário com
recursos compensatórios
da Fundação Renova. O investimento total, da ordem
de R$ 8,6 milhões faz parte de um pacote de cerca
de R$ 600 milhões para
projetos e obras de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos nos
39 municípios impactados
pelo rompimento da barragem de Fundão e vão contribuir para a melhora da
qualidade da água da bacia do rio Doce. Ao todo,
as obras concluídas vão beneficiar 132,4 mil pessoas.
Além da disponibilização dos recursos, a
Fundação Renova fornece capacitação e apoio
técnico aos servidores
desses municípios.
No âmbito do Programa de Coleta e Tratamento 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 Goiabal, as obras financiadas
pela Fundação Renova tiveram início em abril de
2019 e incluíram redes
coletoras, além de interceptores, execução de
uma nova estação elevatória de esgoto e melhorias
na estação elevatória de
esgoto final. Com os recursos do programa também foram elaborados
projetos de sistemas de esgotamento sanitário para
as comunidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das
Palmeiras, Messias Gomes 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 diretamente até 5 mil moradores na sede, população
estimada até o final de
plano de projeto, e contou também com recursos

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 gerado em São José do Goiabal era lançado in natura
em pontos distintos de
córregos do município,
que estão localizados na
bacia do rio Doce. Embora existisse rede coletora
e interceptores implantados na sede, esses dispositivos apresentavam problemas operacionais que
demandavam reparos e
até mesmo substituição
em sua maior extensão. O
sistema contava, ainda,
com duas estações elevatórias e uma Estação de
Tratamento de Esgoto
(ETE), que estava inoperante e com dimensões insuficientes para atender à
vazão de projeto.
Em Colatina, no Espírito Santo, as obras de
construção da Estação de
Tratamento de Esgoto no
bairro Barbados (ETE
Barbados) também foram
concluídas. O projeto de
saneamento que beneficiará mais de 125 mil habitantes demandou investimentos de aproximadamente R$ 2 milhões. Com
a ETE, o esgoto doméstico do município passará
por processos de tratamento antes de retornar
ao meio ambiente. O projeto 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 milhões dos recursos previstos pela Fundação Renova em redes coletoras, no
sistema de esgotamento
sanitário da sede e em projetos no distrito de São
Bartolomeu, no vilarejo de
São Paulino e em toda a
zona rural. O projeto prevê 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 administração pública em conjunto
com a empresa responsável pela execução, e o
objetivo é verificar todo
o funcionamento da infraestrutura, incluindo realização de testes e ajustes.
Em Colatina, o município
aguarda a licença de operação pelo Instituto de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito
Santo (IEMA) para iniciar a operação da Estação
de Tratamento.
Recursos
compensatórios
Cerca de R$ 600 milhões serão destinados a
projetos e obras de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos
nos 39 municípios impactados pelo rompimento da
barragem de Fundão. Os
recursos da Fundação
Renova para essas ações
são repassados por meio
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) e do Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).
Além do impacto positivo no meio ambiente,
as ações do Programa de
Saneamento contribuem
para que os municípios
alcancem as metas estabelecidas no novo Marco
Legal do Saneamento
Básico. Sancionado em
julho do ano passado pelo
governo federal, o marco
regulatório prevê a universalização dos serviços
de água e esgoto até 2033,
garantindo que 99% da
população brasileira tenha 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 sólidos são considerados

fundamentais para a revitalização do rio Doce. O
Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH–Doce)
aponta que 80% do esgoto doméstico gerado pelos
municípios ao longo da
bacia seguem diretamente 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 ambientais, como: proliferação de
vetores, poluição visual,
alteração da qualidade do
solo e das águas subterrâneas, dentre outros.
A expectativa da Fundação Renova é gerar um
impacto ambiental positivo para toda a bacia, com
a redução da carga poluidora e ampliação da oxigenação da água. Nesse
sentido, os projetos de saneamento devem promover a preservação de recursos hídricos e melhorias na
qualidade de vida e na saúde da população.
Fundação Renova
A Fundação Renova é
uma entidade de direito
privado, sem fins lucrativos, constituída com o exclusivo propósito de gerir
e executar os programas e
ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da
barragem de Fundão.
A Fundação foi estabelecida por meio de um Termo 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 Espírito Santo, além de uma série de autarquias, fundações e institutos (como
Ibama, Instituto Chico
Mendes, Agência Nacional de Águas, Instituto
Estadual de Florestas, Funai, Secretarias de Meio
Ambiente, dentre outros),
em março de 2016.
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Linhares elege secretária
presidente da Undime-ES
Secretária de
Educação de
Linhares é eleita
presidente da
Undime Espírito
Santo.

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

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, presidente da União dos Dirigentes Municipais do
Espírito Santo (UndimeES), para o biênio 20212023. A eleição aconteceu
durante o XIV Fórum Estadual da Undime, realizado em Vitória.
Maria Olimpia assume o cargo que era ocupado anteriormente pelo
secretário de educação
do município de Jerônimo Monteiro, Vilmar
Lugão de Britto. Durante sua posse, a nova presidente parabenizou a
gestão de Vilmar pelo
trabalho realizado à frente da entidade.
“Nosso maior desafio
será dar continuidade a
uma gestão que foi divisora de águas, que fez
um trabalho corajoso e
que fez a Undime ser
protagonista e ouvida
nas principais discussões de educação no estado do Espírito Santo e
no âmbito nacional, sobretudo nos momentos
mais delicados da pandemia”, apontou a nova
presidente da Undime.
A secretária de Educação de Linhares também 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

A secretária municipal de Educação de Linhares, Maria Olimpia Dalvi
Rampinelli, foi eleita para a presidência da Undime no Espírito Santo
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 estendendo as mãos para todos
os municípios”, afirmou
a nova presidente.
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon
(MDB), destacou a felicidade em ter uma secretária do município ocupando um cargo tão importante e reforçou o trabalho que vem sendo
desenvolvido nos últimos anos por Maria
Olimpia e sua equipe.
“Talvez algumas pessoas não tenham a dimensão do que significa esse
feito para Linhares, asseguro que ele representa
muito, principalmente
por podermos compartilhar as boas experiências
de Linhares e termos a
oportunidade de estarmos conectados com as
boas práticas educacionais das 78 cidades capixabas. Desde que assumiu a Educação de Linhares, 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 conquista da educação de Linhares”, destacou Guerino.
O que é a Undime
A Undime é uma associação civil sem fins
lucrativos que tem a missão de articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação, para construir e defender a educação pública, sob a responsabilidade dos municípios, com
qualidade social. A Undime é constituída por
Dirigentes Municipais
de Educação (DME) em
exercício, ou seja, profissionais que exercem a
função de secretário municipal de educação.
Em cada estado, os
Dirigentes Municipais
de Educação (DME) se
organizam em seccionais da Undime, as quais
podem se subdividir em
microrregionais, para intensificar a comunicação
e acelerar processos de
mobilização. Além de
promover as ações da

Undime, as seccionais
devem trabalhar de forma articulada com os
princípios e as diretrizes
da nacional.
Tem como objetivo
promover a ética, a cultura de paz, a cidadania,
os direitos humanos, a
democracia e outros valores universais; Defender a educação básica de
qualidade como direito
público; propor mecanismos para assegurar, prioritariamente, a educação
básica numa perspectiva
municipalista, buscando
universalizar o atendimento, o ensino de qualidade e a escola pública;
Participar da formulação
de políticas educacionais,
fazendo-se representar
em instâncias decisórias,
acompanhando suas aplicações nos planos, programas e projetos correspondentes; Incentivar a
formação dos Dirigentes
Municipais de Educação
para que, no desempenho
de suas funções, contribuem decisivamente para
a melhoria da educação
pública; Lutar pela autonomia municipal.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(TJES) expediu na segunda-feira, dia 28,
mandados de prisão em
desfavor da ex-primeira
dama de Colatina, Maria
Júlia Rosa Chaves Deptulski por peculato, de
acordo com o Artigo 312
do Código Penal – Apropriar-se o funcionário
público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou
particular, de que tem a
posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
O Ministério Público
já havia apresentado denúncia contra a ex-primeira-dama de Colatina
e ex-secretária de Assistência Social, Maria Júlia Rosa Chaves Deptulski, por fraude em contratos 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 reclusão. O regime para
início da pena, estabelecido pelo juiz Marcelo
Bressan foi o semiaberto. Os advogados recorreram à segunda instância, em 2019, onde foi
mantida a decisão, ou
seja, a mesma pena de 7
anos e 6 meses pelo crime de peculato, “apropriação de desvio de dinheiro público”.
Na época, o advoga-

TJES expediu
mandados de
prisão para a exprimeira dama de
Colatina, Maria
Júlia Rosa Chaves
Deptulski por
peculato
do da Maria Júlia Rosa
Chaves Deptulski recorreu da decisão ao interpor recurso especial junto ao Superior Tribunal
de Justiça e recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal. No entanto, ainda no Tribunal
de Justiça do Espírito
Santo, o Desembargador
Willian Silva determinou a prisão dos condenados, uma vez que após
a segunda instância o
condenado já poderá
cumprir a prisão, ainda
que pendente o julgamento de outros recursos
das instâncias superiores.
Não caberá mais recursos para a ex-primeira Dama de Colatina,
Maria Júlia Rosa Chaves
Deptulski, todos foram
transitado em julgado.
Assim sendo, desde segunda-feira, dia 28, está
decretada a prisão da exprimeira Dama de Colatina. A prisão poderá
ocorrer a qualquer momento, sendo através da
Polícia Judiciária ou poderão se entregar por livre e espontânea vontade.
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Linhares faz a entrega das
obras do Cras Rio Quartel
Na quinta-feira, dia 1º de julho, foi inaugurada
em Colatina a base descentralizada do Samu 192

Base do Samu 192
do ES em Colatina
foi inaugurada
Por Katler Dettmann
O município de Colatina vai inaugurou, na
manhã de quinta-feira,
dia 1º de julho, a base do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência
(Samu 192) com a entrega de três ambulâncias
pelo Consórcio Cim Noroeste. A cerimônia marca o início das ações com
a simulação de atendimento, que aconteceu na
área do terminal de ônibus, na avenida Delta.
Na sequência, as ambulâncias percorreram a
cidade em desfile de
apresentação.
A base do serviço ficará provisoriamente
instalada anexo ao setor
de frotas da prefeitura de
Colatina. A ação faz parte do Programa “Samu

Prefeitura de
Colatina inaugura
base
descentralizada
do Samu 192.
para Todos”, do Governo do Estado, visando o
fortalecimento da regionalização e municipalização do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Samu 192
O Samu 192 faz parte 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 capacitada para a realização do
atendimento paramédico. Sua finalidade é prestar socorro à população
em casos de risco à vida.

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

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

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 Marianelli e a secretária
municipal de Assistência
Social, Luciana Mantovaneli Amorim, realizaram na terça-feira, dia
29, a entrega das obras
de reforma e manutenção da unidade. A cerimônia também contou
com a presença dos vereadores Messias Caliman e Therezinha Vergna, lideranças comunitárias, além de representantes de empresas parceiras da região.
As intervenções no
local incluíram a recuperação do forro de gesso,
manutenção dos sistemas elétrico e hidrossanitário, reparo na estrutura de alvenaria e revestimento, além de nova
pintura. Com a conclusão dos trabalhos, os
atendimentos na unidade
seguem normalmente de
segunda a sexta-feira,
das 7 às 17 horas.
O vice-prefeito, Bruno 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 reforma será possível oferecer um atendimento
mais humanizado aos
idosos, crianças, adolescentes, jovens e adultos
em situação de vulnerabilidade social. Isso significa que estamos fortalecendo e ampliando a
nossa política de assistência no município”,
frisou o vice-prefeito.
Dona Mercedes Caron 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

Prefeitura pelos trabalhos, pois considero o
CRAS como a minha segunda casa”, disse a idosa 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 aconchegante. “A reforma do
Cras Rio Quartel trouxe
ainda mais conforto, segurança e acessibilidade
aos seus usuários. A estrutura ficou muito linda
e só nos resta zelar por
este espaço que é fundamental para promover
inclusão social entre os
mais vulneráveis”, destacou a coordenadora.
“Com a reforma do

Cras estamos oferecendo
um espaço mais acolhedor e seguro para nossos
usuários e servidores. Os
trabalhos são de extrema
importância para a comunidade, principalmente por conta desse
período pandêmico que
estamos vivendo”, concluiu a secretária da pasta, Luciana Mantovaneli Amorim.
Equipe
A equipe do Cras S
Rio Quartel é composta
por 15 profissionais, de
diversas áreas, empenhados em promover a inclusão social dos cidadãos assistidos e garantir qualidade de vida a
eles. Além dos idosos, o
Centro de Referência

atende crianças, adolescentes, jovens e adultos
em situação de risco social. O atendimento é realizado de segunda a
sexta-feira, das 7 às 17
horas.
Além de Cadastro
Único (CadÚnico), que
dá acesso a vários programas sociais do Governo Federal, o Centro
de Referência de Assistência Social (Cras) Rio
Quartel ainda oferece
Programa de Atenção
Integral à Família, Serviço de Convivência,
Oficinas Motivacionais,
entre outros. Qualquer
dúvida, os usuários devem entrar em contato
pelos telefones: (27)
3373-0694 / 3372-2198.

Cronograma de manutenção do sistema
de iluminação pública de Linhares
Na quinta, dia 1º
de julho, a Região
4 – que engloba
os distritos de
Bebedouro e
Regência –
receberam os
serviços.
Por Ívna Ferreira
Foto: Felipe Tozatto
A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Semob),
tem reforçado os serviços de melhoria no sistema de iluminação pública do município. Na
quinta-feira, dia 1º de
julho, as equipes de manutenção atuam na Região 4, que engloba os
distritos de Bebedouro e
Regência. Nesta sexta,
dia 2, é a vez de Povoação, Farias e Pontal receberem os serviços.
A Divisão do Sistema
de Iluminação da Prefeitura de Linhares divulgou o novo cronograma

para reforçar o atendimento durante o mês de
julho. A medida garante
que, durante o período
noturno, os cidadãos tenham segurança e tranquilidade.
Conforme a Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, somente no
período de janeiro a
maio deste ano, quase
4,5 mil procedimentos
de manutenção com troca de lâmpadas, relé e
reatores dos postes de
iluminação pública foram executados nos bairros e nos distritos de Linhares.

Solicitações de reparos na rede de iluminação pública devem ser
feitas pelo e-mail da Semsu com endereço eletrônico disponível no
site da prefeitura de Linhares; pelos telefones
(27) 3372 2117 e 3371
3113, ou ainda no órgão
na Avenida Cerejeiras,
280, Edifício Prima Cittá Business, Torre II, sala
610, de segunda a sextafeira, 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.
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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

Por Rafael Porto
O deputado federal
Felipe Rigoni (PSB) se
reuniu com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, para dialogar sobre
a Reforma Administrativa. Em reunião realizada com integrantes da
Frente Parlamentar pela
Reforma Administrativa,
Rigoni defendeu a inclusão de parlamentares,
juízes e militares na proposta, que moderniza as
carreiras do funcionalismo 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 regras, incluindo parlamentares, 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

extinguir os supersalários, fruto de penduricalhos e verbas indenizatórias que extrapolam o
teto constitucional do
serviço público, pagando mais de R$ 100 mil a
desembargadores, teríamos uma economia anual de R$ 2,6 bilhões,
quase 10% dos gastos
com Bolsa Família em
2020 (R$ 29,4 bilhões)”,
exemplificou Felipe Rigoni.
“O Brasil é o país das
desigualdades, mas estamos diante de uma oportunidade histórica de
corrigir essas distorções”, completou.
Propostas
Conheça as mudanças propostas pelo depu-

tado: - 1) Pessoas técnicas em cargos técnicos,
- O texto atual da Reforma Administrativa abre
brechas para que as indicações políticas ganhem força no serviço
público, permitindo pessoas não capacitadas nos
chamados cargos de “liderança e assessoramento”. Pensando nisso, Rigoni apresentou uma
emenda para rejeitar as
mudanças no texto e preservar áreas técnicas de
ingerência política.
- 2) Trabalho sob medida, - O serviço público
brasileiro tem cargos e
funções muito parecidos em órgãos totalmente diferentes. Pela
lógica, havendo ociosidade em um setor e
muita demanda em outro, bastaria remanejar
os trabalhadores, não é
mesmo? Infelizmente
não é assim. O excesso
de formalidade e a extensa burocracia do serviço público acabam
desperdiçando talentos
e reduzindo a eficiência
do atendimento à população. A emenda do deputado permite que essa
mobilidade aconteça.
- 3) Avaliação de desempenho, - Uma Reforma
Administrativa bem feita deve garantir a modernização do serviço público 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 trabalho dos profissionais,
além de estabelecer prazos para que isso comece a valer.
- 4) Fim dos supersalários, - De um lado, membros do alto escalão do
serviço público chegam
a receber R$ 100 mil,
cyan magenta amarelo preto

ultrapassando o teto
constitucional do funcionalismo. Do outro, milhões sobrevivem apenas
com um salário mínimo.
A emenda acaba com
essa disparidade e impede o recebimento de vencimentos 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 disponível ao cidadão de
forma consolidada, objetiva e atualizada. Sem
códigos, siglas ou barreiras. Tudo simples e acessível.
- 6) Políticos e militares
na reforma, - O Brasil
não pode ser o país dos
privilégios. Desde o início do mandato, o parlamentar tem combatido as
distorções das altas esferas de poder. A Reforma
Administrativa é fundamental para a modernização do nosso país. Por
este motivo, deve valer
para todos, incluindo
políticos, juízes e militares.
- 7) Reformulação de
carreiras, - Em muitas
carreiras, especialmente
aquelas com os maiores
salários do funcionalismo, o topo da remuneração salarial é atingido
com poucos anos de serviço. O custo da folha
cresce rápido, o esforço
para chegar lá, nem tanto. Rigoni apresentou
emenda para estipular
que o valor inicial da remuneração seja de, no
máximo, 40% da remuneração final da carreira. A medida vale apenas
para os altos salários do
funcionalismo, criando
uma carreira com mais
etapas, valorizando o esforço de quem faz mais
com menos.
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Renzo entrega comenda
para Tonim da Cooabriel
Deputado Renzo
Vasconcelos
entrega Comenda
Domingos Martins
ao conselheiro
administrativo da
Cooabriel.
O deputado estadual
Renzo Vasconcelos
(Progressistas) entregou
na quinta-feira, dia 1º de
julho, ao conselheiro administrativo da Cooperativa Agrária de Cafeicultores de São Gabriel
(Cooabriel), Antônio Joaquim de Souza Neto
(Toninho), a ‘Comenda
Domingos Martins’.
A comenda é concedida às personalidades e
instituições nacionais ou
estrangeiras que tenham
prestado relevantes serviços à sociedade capixaba. É a mais alta honraria 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 Cooperativa por mais de 26 anos e
atua na cooperativa por
38 anos. É casado com
Leontina Stein de Souza,
tem cinco filhos e 11 netos.
Com forte perfil de
liderança, foi ainda presidente do Sindicato Rural 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 favor das famílias rurais
do Espírito Santo. Essa
homenagem é mais do
que merecida”, salientou
o deputado.
Renzo reforçou ainda
a importância do cooperativismo para a agropecuária capixaba. “As cooperativas têm um papel
importante na vida dos
trabalhadores e trabalhadoras do campo. Elas oferecem capacitação, fornecem assistência rural e
ajudam na comercialização de produtos. São fundamentais na vida dessas
pessoas”, finalizou.
Toninho é um dos
principais defensores do
café conilon no Espírito

A comenda é a
mais alta
honraria da
Assembleia
Legislativa do
Espírito Santo
(Ales)
Santo. O ES é o maior
produtor brasileiro e referência mundial no cultivo do conilon.
“Foi necessário ter
muita coragem para
acreditar no potencial do
conilon. Fui bastante criticado, mas atingi o meu
objetivo. Quando iniciei
minha missão na Cooabriel, a cooperativa armazenava 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 homenagem é uma honra para
mim e também para a
minha família, que sempre me apoiou”, afirmou
Toninho.
O conselheiro administrativo da Cooabriel
reúne outras homenagens em sua trajetória.
Possui os títulos de Cidadão Gabrielense, Cidadão Valeriense,

Cidadão Veneciano e
Cidadão Aguiabranquence. Na cidade de
Cachoeiro de Itapemirim, onde nasceu, foi
condecorado com a Comenda Rubem Braga.
A entrega da Comenda Domingos Martins
foi realizada na sede da
Cooabriel, em São Gabriel da Palha, e contou
com a participação do
prefeito do município,
Tiago Rocha.

Palestra on-line vai abordar importância
do atendimento humanizado na Serra
Por Marcos Sacramento
Foto: Tom Paparazzy

O Procon da Serra é
um dos muitos departamentos da prefeitura que
tem contato direto com
a população, que muitas
vezes se encontra fragilizada ou diante de problemas ao procurar o
poder público.
Em vista disso, é fundamental que os servidores e servidoras envolvidos prestem um atendimento de forma humanizada e com respeito às
diversidades raciais, religiosas, de gênero e de
orientação sexual.
A fim de contribuir
para a difusão da cultura da comunicação empática e acessível a todas
as pessoas, o Procon Serra promove na segundafeira, dia 5, às 19 horas,
a palestra on-line “A Importância do Atendimento Humanizado no Setor
Público”.
Com mediação da diretora do Procon Serra,
Janaína Ferreira Pereira,
a palestra vai contar com
a participação da secretária de Direitos Huma-

O evento será realizado por meio do Google Meet
nos e Cidadania, Gracimeri Gaviorno, e da professora universitária e
pesquisadora na área de
Linguística Forense Valdeciliana da Silva Ramos.
Completam o quadro
de palestrantes a secretária-adjunta de Políticas
Públicas para as Mulheres, Vanessa Santa Bárbara Rodrigues; a diretora do Departamento de
Igualdade Racial da Se-

cretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Noemi Dandara Rangel
Monteiro; e a chefe da
divisão da Promoção da
Igualdade de Gênero da
Secretaria de Políticas
Públicas para as Mulheres, Layza Lima.
O evento será realizado por meio do Google
Meet. Para participar,
basta acessar o link disponível no site da prefeitura da Serra.

Certificação para
Academias cumprir
protocolos da Covid
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 exigida para que os ambientes pudessem ser reabertos sem colocar em risco a saúde dos clientes e
dos profissionais.
Para auxiliar os empreendedores deste ramo,
o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) e a Associação
das Academias de Ginástica do Estado (Acages),
se uniram para contribuir
com a retomada das atividades, garantindo o cumprindo das medidas de
prevenção à Covid-19.
“Entendemos que a
atividade física é fundamental para garantir a
saúde das pessoas, por
isso estamos orientando
os estabelecimentos em
relação ao cumprimento
de protocolos de segurança. O objetivo desta
parceria é consolidar
protocolos que já estão
em andamento e orientar
quanto à possíveis melhorias. Tudo isso remete a um único resultado:
mais segurança para o
cliente e fidelização do
mesmo”, destaca o superintendente do SebraeES, Pedro Rigo.
As academias parceiras do projeto serão vistoriadas por uma equipe
técnica e ao final do trabalho será emitido um
laudo técnico que apresentará um raio x do
cumprimento dos protocolos. O estabelecimento receberá ainda o Selo
Academia Segura.
“Essa parceria é extremamente importante.
Ter o Sebrae-ES chance-

Academias que
cumprirem
protocolos da
Covid-19 vão
receber selo de
identificação.
lando a atuação das academias, é dizer para todos que o seu empreendimento trabalha dentro
das normas legais. O
selo é extremamente importante para as academias, vai auxiliar para
que as pessoas retomem
o hábito de fazer atividade física, sabendo que
estão seguras dentro da
academia, além de ser
uma mudança extraordinária para o segmento”,
destaca o diretor de marketing da Acages, Marcus Frizzera.
O empresário Bruno
Giacomelli, sócio da
Academia Helenus, em
Vitória, acredita que um
reconhecimento técnico
sobre a postura da academia em relação a Covid-19 ajude a dar credibilidade ao espaço.
“Eu acho importante
até para poder ajudar a
categoria a trabalhar com
mais segurança e os clientes também perceberem isso, que é algo fiscalizado, que existe um
controle a respeito dos
protocolos. O Sebrae-ES
vem para somar e dar credibilidade a essa campanha de academia saudável, tanto no quesito atividade física quanto de
higiene”, destaca. Para
Bruno, as mudanças promovidas 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 clientes estão satisfeitos”, finaliza o empresário.
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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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Instituições oferecem
atendimentos gratuitos
para quem se recupera do covid
O Sicoob firma
parceria com a
Santa Casa para
oferecer
tratamentos para
evitar sequelas
pós-covid.
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 Coronavírus, uma parceria
entre o Sicoob ES e a
Santa Casa de Misericórdia de Vitória foi oficializada na quinta-feira,
dia 1º de julho. O objetivo é disponibilizar o
atendimento por telemedicina para os capixabas
que se recuperam do
problema.
O trabalho conjunto
vai oferecer mil atendimentos gratuitos, por
meio do programa PósCovid On, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
psicólogos e nutricionistas. A equipe multiprofissional vai monitorar e
auxiliar os pacientes por
telefone, evitando que
precisem sair de casa.
Para receber o atendimento, os interessados
devem ligar para o telefone (27) 3500-1686.
Após a ligação, é feita
uma avaliação prévia
sobre as condições de
saúde do paciente para
saber para qual profissional ele será encaminhado. Todos os procedimentos são virtuais. Os
profissionais passam as
orientações e o tratamento nas ligações telefônicas e os pacientes fazem
as sessões em casa.
Saúde e qualidade de
vida
De acordo com o presidente do Sicoob ES,
Bento Venturim, a parceria vai ao encontro da
missão de promover o
cooperativismo e o desenvolvimento social da
comunidade. Ele destacou 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

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
abraça, desta vez para
ajudar as pessoas a se
recuperar dos possíveis
efeitos colaterais em
quem teve o coronavírus, como tontura, distúrbios alimentares e
perda de massa muscular”, afirma.
Acompanhamento
e avaliação
O dirigente pontua
que a instituição financeira cooperativa vai disponibilizar os recursos
financeiros e a experiência em iniciativas de cunho social para auxiliar
a Santa Casa nesse importante trabalho. Ao
final do acompanhamento, o paciente passa por
uma nova avaliação, que
vai apontar os resultados
obtidos no decorrer do
tratamento.
O padre Evaldo Ferreira, responsável pelo
programa, afirma que
essa é uma iniciativa que
pretende ajudar as pessoas que tiveram a Covid-19, mas que muitas
vezes não tem condições
de fazer um acompanhamento das possíveis sequelas da doença.
“O programa permite levar tratamento para
o maior número de pessoas, 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 auxílio e abraçou esse projeto”, explicou.
Mais: Parceria entre
Sicoob ES e Santa Casa,
- O que é: programa gratuito de telemedicina
para auxiliar pessoas que
tiveram o covid-19 na
luta contra sequelas da
doença, como perda de
massa muscular, dificuldade de fala e perda de

memória.
- Como participar:
basta ligar para o telefone (27) 3500-1686, Profissionais envolvidos: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas.
- Número de atendimentos a serem realizados: mil atendimentos
gratuitos.
Sicoob
O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa que tem cerca
de 5 milhões de cooperados, e está presente em
todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal.
Oferece todos os serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento,
cartões, previdência,
consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos online, e é a única
instituição financeira
presente em mais de 300
municípios.

É formado por aproximadamente 370 cooperativas singulares, 16
cooperativas centrais e
pelo Centro Cooperativo
Sicoob (CCS), que é
composto por uma confederação e um banco
cooperativo, além de
processadora e bandeira
de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência
complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as
instituições financeiras
com maior número de
agências no Brasil, segundo ranking do Banco
Central, com 3.480 pontos de atendimento.
Com operação no Espírito Santo, no Rio de
Janeiro e na Bahia, o Sicoob ES tem mais de 400
mil associados. São sete
as cooperativas filiadas:
Norte, Leste Capixaba,
Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo
e Sicoob Credirochas.

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

Naps realiza ação em
combate às hepatites
virais no Julho Amarelo
Por Ívna Ferreira
Foto: Divulgação
O Núcleo de Atenção
e Promoção à Saúde
(Naps) – órgão vinculado à Secretaria de Saúde de Linhares – promove nesta sexta-feira, dia
2, uma ação educativa,
alusiva à campanha “Julho 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 passar pelo local poderá realizar testes rápidos para
a detecção de ISTs: HIV,
Sífilis, Hepatites B e C;
aferir pressão arterial,
além de verificar a glicemia capilar.
Na ocasião também
haverá distribuição de
insumos: preservativos
masculino, feminino e
gel lubrificante, distribuição de kits e panfletos educativos, e orientação sobre a temática.
De acordo com a diretora do Naps, Kessy

Julho Amarelo:
Naps realiza ação
em combate às
hepatites virais.
Bonicenha Brunetti, as
ISTs estão entre os problemas 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 classificadas como infecções sexualmente transmissíveis. As ISTs aumentam
em até 18 vezes a chance de infecção pelo HIV/
Aids, por exemplo”, destaca.
As hepatites
São doenças silenciosas que nem sempre
apresentam sintomas,
mas, quando esses aparecem, podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor
abdominal, pele e olhos
amarelados, urina escura e fezes claras.
Para evitar a transmissão da hepatite B e C,
a orientação é o uso de
preservativos em todas
as relações sexuais; exigência de materiais esterilizados ou descartáveis
em estúdios de tatuagem
e piercings; não compartilhamento de instrumentos de manicura e
pedicura; não compartilhamento de lâminas de
barbear ou depilar de
outras pessoas; não compartilhamento de agulhas, seringas e equipamentos para drogas inaladas.
Diante deste cenário,
o acesso ao teste rápido
constitui-se no primeiro
passo para o diagnóstico
precoce da doença e sua
prevenção, pois possibilita interromper a cadeia
de transmissão.

