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Comunidade de Juncado passa a contar com 
unidade de pronto atendimento em Saúde

R$
 1

,0
0

Espaço foi inaugurado ontem (15), com uma extensão da 
farmácia básica e o serviço de uma ambulância exclusiva 
para transporte de pacientes.  (pág. 05)

A UPA também está disponível para o atendimento especializado de pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus. 
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A Quatro MãosEsclarecimento
O jornal Cor-

reio do Estado di-
vulgou, na edição 
dessa quarta-feira 
(15), uma reporta-
gem sobre a dis-
puta eleitoral em 
Linhares. Na maté-
ria, citamos alguns 
pré-candidatos que 
podem concorrer à 
prefeitura, dentre 
eles, Lucas Scara-
mussa. No entanto, 
o jornal divulgou 
que Lucas estava 
sem partido, mas o 
correto é que ele é 
filiado ao DC.  

Registro pela
internet

Foi registrado em 
Vitória o primeiro 
bebê cuja certidão 
de nascimento foi 
feita de maneira to-
talmente digital. A 
conselheira de Éti-
ca do Sinoreg-ES, 
Nelisa Galante ex-
plica que os pais 
não precisaram ir 
até o cartório em 
nenhum momen-
to. “Tudo foi feito 
pela rede mundial 
de computadores. 

O pai assinou o 
registro usando o 
Certificado Digi-
tal. Após o registro 
pronto, um colabo-
rador do cartório 
levou a certidão de 
nascimento até o 
pai e o pai entregou 
a certidão de nasci-
do vivo – DNV, ao 
colaborador para 
que o documento 
fosse devidamente 
arquivado em car-

tório”, detalhou a 
conselheira.  

Registro pela
internet II

Para as pessoas 
que pretendem 
realizar o registro 
de forma digital, 
é preciso entrar 
em contato com o 
Cartório de Regis-
tro Civil do local 
do nascimento ou 
do local de domi-

cílio dos pais e, 
se informar qual 
é o procedimento 
para o registro ele-
trônico.   

Fogos de artifício: 
cadastro entra em 

vigor
Foi publicada 

no Diário Oficial 
do Estado (DIO/
ES) dessa quar-
ta-feira (15) a Lei 
11.150/2020, que 

DIVULGAÇÃO

Repórter de Plantão

Gostou Não Gostou

De saber que 
cerca de 304 
exemplares já 

retornaram às prate-
leiras da Biblioteca 
Municipal de Linha-
res, por meio da cam-
panha de devolução 
de livros. A ação visa 
recuperar os exempla-
res durante a pande-
mia do novo corona-
vírus sem qualquer 
cobrança de multa.

De saber que a 
Covid-19 deve 
ser a princi-

pal causa de mortes 
no Espírito Santo em 
2020. A previsão é do 
secretário de Estado 
da Saúde, Nésio Fer-
nandes, que durante 
coletiva de imprensa, 
na segunda (13), afir-
mou que o coronaví-
rus já causou mais de 
2 mil óbitos.

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) realizou, na última sexta-feira (10), uma reunião para discutir protocolos 
sanitários necessários para o retorno gradual de algumas atividades esportivas e do Centro de Treinamento Jayme 
Navarro de Carvalho. 

obriga os comer-
ciantes de fogos de 
artifício e explosi-
vos com potência 
similar a identifi-
carem seus clien-
tes por meio de ca-
dastro, com envio 
das informações 
às polícias civil e 
militar. A lei esta-
dual é de autoria 
do deputado Eni-
valdo dos Anjos 
(PSD) e já está em 
vigor.

Informações
No cadastro de-

vem constar os nú-
meros do CPF e da 
carteira de identi-
dade, além do en-
dereço do cliente, 
com respectivo 
comprovante. Os 
dados devem ser 
enviados às polí-
cias civil e militar 
i m e d i a t a m e n t e 
após a venda. A 
norma prevê mul-
ta de R$ 3,5 mil 
para os estabele-
cimentos que des-
cumprirem a legis-
lação. Em caso de 
reincidência, o va-
lor será dobrado.

R$ 12 milhões para 
escolas

A Secretaria da 
Educação (Sedu) irá 
repassar mais de R$ 
12 milhões em re-
cursos financeiros 
para as escolas da 
Rede se prepararem 
para a volta às aulas 
presenciais. Serão 
adquiridos itens de 
prevenção e contro-
le da transmissão 
do novo Coronaví-
rus (Covid-19). O 
recurso será repas-
sado aos conselhos 
de escola, por meio 
da conta do Pro-
grama Estadual de 
Gestão Financeira 
Escolar (Progefe). 
A Portaria Nº 078 
foi publicada no 
Diário Oficial des-
sa quarta-feira (15). 
Essa medida é para 
preparar as escolas 
para que, quando 
retornarem às ati-
vidades presenciais 
(ainda não há data 
definida para o re-
torno), elas já este-
jam equipadas e de 
acordo com o que 
determinam os pro-
tocolos sanitários.
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A Justiça Fede-
ral no Espírito 
Santo indeferiu 

o pedido da minera-
dora Samarco e man-
teve a proibição, por 
tempo indeterminado, 
da pesca de qualquer 
natureza, salvo a des-
tinada à pesquisa cien-
tífica, na região da foz 
do Rio Doce, entre a 
Barra do Riacho, em 
Aracruz, até Degredo/
Ipiranguinha, em Li-
nhares, litoral norte do 
Espírito Santo.

A ação, movida pelo 
Ministério Público Fe-
deral em fevereiro de 
2016, destaca que a 

pesca na região impac-
tada pelos rejeitos do 
desastre socioambien-
tal causado pelo rom-
pimento da Barragem 
de Fundão, em Maria-
na (MG), pode aumen-
tar os danos ao meio 
ambiente, trazer riscos 
à saúde da população 
e à sobrevivência da 
vida marinha.

Na decisão, a Justi-
ça considerou que, “ao 
contrário do argumen-
to de base invocado 
pela Samarco, não se 
extrai dessa manifes-
tação oficial da Anvisa 
(Nota Técnica Anvisa 
n. 8/2019) uma afirma-

JUSTIÇA

OPERAÇÃO ANA JÚLIA

Interdição continua valendo da 
Barra do Riacho, em Aracruz, até 
Degredo/Ipiranguinha, em Linhares, 
litoral norte do Espírito Santo.

Polícia prende três mulheres por 
práticas criminosas em Linhares

Justiça mantém proibição da 
pesca na foz do Rio Doce

Prisões foram realizadas em Bebedouro e nos bairros 
Planalto e Shell. Suspeitas têm envolvimento com o 
tráfico de drogas e lesão corporal.  

As três mulheres foram interrogadas na Delegacia Regional de Linhares. 

TATIANE SERAFIM 

CAROLINE PEREIRA

ção categórica quanto 
à segurança do consu-
mo de peixes e crustá-
ceos capturados na foz 
do Rio Doce e região 
costeira adjacente, de-
pois de a área ter sido 
atingida pelos rejeitos 
da barragem de Fun-
dão”.

A Justiça destacou, 
ainda, que a fiscaliza-
ção quanto ao cum-
primento da medida 
de interdição da pesca 
decretada, ainda pro-
visoriamente, cabe ao 
Ibama, ao ICMBio e ao 
Iema, nos termos de 
suas respectivas atri-
buições.

A Polícia Civil 
realizou nes-
sa quarta-fei-

ra (15), em Linhares, 
uma operação batiza-
da de “Ana Júlia”, com 
o objetivo de localizar 
e cumprir mandados 
de prisão de mulheres 
envolvidas em crimes. 

Durante as ativi-
dades, os policiais 
prenderam, na região 
de Bebedouro, uma 
mulher 26 anos, com 

mandado de prisão 
pela prática de tráfi-
co de entorpecentes 
e associação para o 
tráfico. Outra equipe 
se dirigiu à região do 
bairro Planalto, onde 
foi localizada e pre-
sa uma mulher de 28 
anos, com mandado 
de prisão em aber-
to por crime de lesão 
corporal. 

A polícia também 
realizou a operação 

no bairro Shell e pren-
deu uma mulher de 
18 anos de idade, com 
mandado de prisão 
pela prática de crime 
de tráfico de entorpe-
centes. 

As três mulheres 
foram interrogadas 
na Delegacia Regional 
de Linhares e encami-
nhadas ao Presídio de 
Colatina, e lá perma-
necem à  disposição 
da Justiça.
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Jaguaré é destaque 
em gestão digital

Uma iniciativa 
audaciosa da 
Prefeitura de 

Jaguaré, iniciada no 
primeiro semestre de 
2019, já é realidade 
e faz do município 
um dos primeiros do 
Espírito Santo e do 
Brasil a implantar a 
tramitação e o geren-
ciamento, de forma 
eletrônica, de todos os 
seus processos admi-
nistrativos, gerando 
agilidade, economia e 
eficiência na tramita-
ção dos mesmos.

O Projeto foi de-
senvolvido pela Se-
cretaria Municipal 
de Administração e 
Finanças e pela Con-
troladoria Geral, ten-
do sido regulamen-
tado pelo Decreto nº 
097, de 05 de junho de 
2019. Posteriormen-
te, em parceria com 
a E&L Produções de 
Software, empresa 
que presta serviço ao 
município e também 
interessada em de-
senvolver o projeto, a 
ideia passou a ganhar 
forma e se tornar rea-
lidade.

De acordo com o 
prefeito Rogério Fei-
tani, a mobilização 
interna e o treina-
mento dos servidores 
foram fundamentais 
para o êxito do pro-
jeto. “Realizamos um 
amplo programa de 
treinamento e capaci-
tação com servidores 
de todas as secreta-
rias. Muitas ativida-
des coordenadas via 
um grupo de whatsa-
pp”. 

O secretário de Ad-
ministração do muni-
cípio, Valmir Rosa, 
destaca que a tramita-
ção dos processos de 
forma eletrônica já é 
uma realidade em Ja-
guaré e os benefícios 
são muitos. “Quando 
o processo era físico, 
de sua abertura, pro-
tocolo até a chegada 
ao destino, o tempo 
médio era de 3 a 5 
dias, dependendo da 
quantidade de pro-
cessos. Com a gestão 
digital, o processo 
chega ao destinatário 
no mesmo instante 
e a solução também 
pode ser quase que 
imediata”, afirma 
Valmir.

Todos os docu-
mentos são valida-
dos via sistema de 
assinatura digital, 
que confere mais ve-
locidade, segurança 
e confiabilidade aos 
processos, e podem 

Município implantou a tramitação e o gerenciamento, de forma 
eletrônica, de todos os seus processos administrativos. 

Tramitação dos processos de forma eletrônica já é uma realidade em Jaguaré. 

MIChELLE CREMASCO

ser acompanhados 
e localizados em to-
das as suas etapas 
de maneira simples e 
rápida pelo sistema, 
também informan-
do ao requerente via 
e-mail, em tempo real 
o seu andamento e os 
documentos que por 
ventura foram gera-
dos e estão apensados 
ao mesmo. 

O prefeito Rogério 
Feitani destaca que 
a iniciativa não teve 
custos para o caixa 
da prefeitura, pois 
foi feito em parceira 
com uma empresa 
de tecnologia que já 
é prestadora de servi-
ços da administração 
municipal. Outro fato 
destacado por Feitani 
foi que durante a qua-
rentena da Pandemia, 
as secretarias e os di-
versos setores da pre-
feitura continuaram 
funcionando normal-
mente, permitindo 

ao servidor trabalhar 
“home office”. 

Destacou também 
a transparência na 
demonstração dos 
gastos efetuados pelo 
município no com-
bate à pandemia via 
portal eletrônico da 
prefeitura. Clicando 
no link “Gastos com 
COVID 19” o cidadão 
acessa todas as infor-
mações e documen-
tos que compõe cada 
processo. “São mui-
tos aspectos positivos 
para apresentar ainda 
mais quando falamos 
de administração pú-
blica onde normal-
mente a burocracia é 
um obstáculo. Redu-
zimos tempo, aumen-
tamos a eficiência, 
melhoramos os resul-
tados e ainda estamos 
economizando recur-
sos públicos com a 
redução significativa 
do uso de papel”, fi-
naliza Feitani.  

GERAL

PREGÃO ELETRÔNICO FMS
Nº 015/2020.

O Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Linhares-ES torna público, que realizará  
licitação na modalidade de PREGÃO ELE-
TRÔNICO FMS Nº 015/2020, do tipo menor 
preço por item,  para Registro de Preços, vi-
sando a aquisição de material de consumo 
(pneus), destinados a frota oficial da Central 
de Transportes da Secretaria Municipal de 
Saúde. Limite de acolhimento e Abertu-
ra das propostas: Limite de acolhimento e 
Abertura das propostas: 30/07/2020 às 08h. 
Inicio da disputa: 30/07/2020 às 09h. O Edi-
tal poderá ser lido e obtido nos sítios oficias 
do Banco do Brasil -  www.licitacoes-e.com.
br - e da Prefeitura Municipal de Linhares 
–www.linhares.es.gov.br  - licitações. 
Cód. CidadES Contratações: 
2020.042E0500001.02.0010
Linhares, 15 de julho de 2020.

Gesiani Araújo Pereira 
Pregoeira Oficial

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE LINHARES
Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida
Acham-se neste Cartório, na Av. Comendador Rafael, 1440, 
Centro – Linhares/ES, CEP: 29.900-052, Tel: (27) 3264-1091, títu-
los de responsabilidade das seguintes pessoas:

* DEBORA SILVA PEREIRA POIANI 14364256706 - CNPJ: 
32.741.048/0001-47 - Protocolo: 349513.
* DEBORA SILVA PEREIRA POIANI 14364256706 - CNPJ: 
32.741.048/0001-47 - Protocolo: 349514.
* NATALINO GONCALVES - CNPJ: 33.231.552/0001-60 - Pro-
tocolo: 349507.
 
Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-as para os fins 
de direito e não sendo atendida a presente até o dia 17/07/2020, 
notifico-a(s) do protesto.

Linhares-ES, 15 de julho de 2020.

Helvecio Lacerda Junior – Tabelião Interino
Site: www.1oficiolinhares.com.br

Expediente: Seg. a Sex. de 09:00 às 18:00

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 
DE NOTAS DO DISTRITO DE BEBEDOURO

Faço saber que pretendem se casar: 
1. JOSÉ DOS SANTOS FONTOURA, brasileiro, na-
tural de Prado-BA, solteiro, pedreiro, com quarenta e nove 
(49) anos de idade, residente na Rua José Joaquim dos San-
tos, S/n, Bebedouro, Linhares/ES e MARIA COSTA DOS 
ANJOS, brasileira, auxiliar de produção, natural de Alco-
baça-BA, solteira, com quarenta e três (43) anos de idade, 
residente na Rua José Joaquim dos Santos, S/n, Bebedouro, 
Linhares/ES.
2. 1. JOÃO FILIPE PACHECO DA SILVA, brasilei-
ro, natural de Linhares-ES, solteiro, autônomo, com vin-
te e cinco (25) anos de idade, residente na Avenida João 
da Hora Borges, S/n, Bebedouro, Linhares-ES e JANIELE 
SANTOS NEPOMUCENO, brasileira, autônoma, natural 
de Canavieiras-BA, solteira, com vinte e sete (27) anos de 
idade, residente na Avenida João da Hora Borges, S/n, Be-
bedouro, Linhares-ES.

Se alguém souber de algum impedimento, queira acusá-lo 
na forma da lei.
Linhares, 15de julho de 2020.

ROMEU CARIDADE COTTA
Oficial de Registro

TAMANHONI AGRONEGÓCIOS
(27) 99970-9420

COMUNICADO
“AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA” torna 
público que Obteve da SEMAMA, através do Pro-
cesso nº 006511/2018, a Licença Municipal de Ope-
ração (LMO) N°014/2020 para atividade de Posto de 
revenda de combustível, troca de óleo e lavagem de 
veículos. 

TAMANHONI AGRONEGÓCIOS
(27) 99970-9420

COMUNICADO
“ADELAIR JOSÉ FABRIS” torna público que Reque-
reu a SEMAMA, através do Processo nº 1371/2019, 
Licença Municipal Regularização / Ampliação (LMR) 
para atividade de Secagem mecânica de grãos asso-
ciada a pilagem no Mun. de Rio Bananal – ES. 
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Comunidade de Juncado passa a contar com 
unidade de pronto atendimento em Saúde

A comunidade 
de Juncado, 
no interior de 

Sooretama, terá mais 
acesso aos serviços de 
saúde da rede muni-
cipal. Ontem (15), foi 
inaugurada a unidade 
de pronto atendimen-
to (UPA) da localida-
de, que  funciona de 
segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. 

Segundo a prefei-
tura, a UPA realizará 
todos os atendimen-
tos de pacientes de 
qualquer localidade 
do interior do muni-
cípio e, para isso, as 
equipes têm o apoio 
de uma ambulância 
exclusiva. 

Anteriormente, as 
pessoas da localidade 
eram encaminhadas 
ao Pronto Atendimen-
to 24 horas da sede do 
município. Agora, a 

UPA do Juncado dará 
mais agilidade aos 
atendimentos de ur-
gência e emergência 
dos pacientes que re-
sidem na zona rural.

O espaço conta com 
dois leitos de observa-
ção, leito de repouso, 
sala de enfermagem, 
sala de curativos, sala 
de eletrocardiograma, 
consultório médico 
e leito de isolamento 
para pacientes com 
suspeita de Covid-19.

Também funcio-
na na localidade uma 
extensão da Farmá-
cia Básica, na qual os 
pacientes poderão 
retirar seus remédios 
das 13h às 17h, direta-
mente com um farma-
cêutico que atenderá 
no local.

Casos de coronavírus
A UPA também 

Espaço foi inaugurado ontem (15), com uma extensão da farmácia básica 
e o serviço de uma ambulância exclusiva para transporte de pacientes. 

A UPA também está disponível para o atendimento especializado de pacientes com suspeita de infecção 
pelo coronavírus. 

DIVULGAÇÃO/PMS

está disponível para 
o atendimento espe-
cializado de pacientes 
com suspeita de infec-
ção pelo coronavírus. 
A unidade conta com 
equipamento de oxi-
gênio, leito de isola-
mento e obedece todo 
o protocolo médico 
necessário para esse 
tipo de atendimento.

Apoio da ambulância
Para solicitar o ser-

viço da ambulância, 
que encaminhará o 
paciente para a Uni-
dade Juncado, o tele-
fone de contato é (27) 
99622-9852. Após as 
17h ou caso o aten-
dimento precise ser 
realizado no Pronto 
Atendimento 24 ho-
ras, o paciente deve 
ligar para a Central de 
Ambulâncias no nú-
mero (27) 99898-0430.

O ministro da In-
fraestrutura , 
Tarcísio Freitas, 

autorizou o desenvol-
vimento e a conclusão 
das obras do Porto da 
Imetame, em Aracruz. 
O ministro assinou 
termo aditivo do con-
trato e anunciou que o 
aviso seria publicado 
no Diário Oficial da 
União (DOU) dessa 
quarta-feira (15). “Está 
resolvido, sem proble-
mas”, garantiu Tarcí-
sio Freitas em reunião 
remota.

Segundo o Presi-

dente da Imetame, 
Gilson Pereira, a pri-
meira fase da obra do 
porto terá investimen-
to de R$ 1,2 bilhão. 
Além disso, o projeto 
vai possibilitar cerca 
de 400 empregos di-
retos e receber navios 
com calado de até 16 
metros. 

Pereira projetou a 
conclusão do projeto 
em três anos, a partir 
de todas as confirma-
ções do ministro Tar-
císio Freitas de que a 
cessão de áreas one-
rosas pertencentes à 

Empresa teve autorização para iniciar 
trabalhos no segundo semestre deste ano. 

Obras de R$ 1 bi em porto vão criar 
até 400 empregos diretos em Aracruz

O porto da Imetame consolidará Aracruz como um polo portuário capixaba

DIVULGAÇÃO/O PETRÓLEO

União - consideradas 
necessárias para os in-
vestimentos previstos 
para o terminal - será 
solucionada junto à 
Secretaria do Patrimô-
nio da União (SPU).

O porto da Imeta-
me consolidará Ara-
cruz como um polo 
portuário capixaba. O 
local prestará serviços 
logísticos que envol-
vem off-shore, car-
ga geral, container e 
granéis sólido, líquido 
e gasoso.

Com informações 
da Folha Vitória.

CIDADES
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Decisão sobre cobertura de planos para 
testes de Covid-19 sai nesta quinta (16)
Justiça derrubou a decisão que obrigava os 
planos de saúde a realizarem o teste, mas 
última palavra será dada pela ANS. 

Enquanto a ANS não decide sobre o assunto, os testes IgA, IgC e IgM continuam obrigatórios em algumas 
situações clínicas. 

DIVULGAÇÃO/SESA

A Agência Nacio-
nal de Saúde 
S u p l e m e n t a r 

(ANS) pode decidir, 
na manhã desta quin-
ta-feira (16), se o tes-
te para detecção de 
Covid-19 continua no 
rol de procedimentos 
obrigatórios dos pla-
nos de saúde. Os exa-
mes foram incluídos 
no dia 29 de junho, por 
causa de uma decisão 
judicial.

A liminar, no en-
tanto, foi derrubada 
pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Re-
gião (TRF5), a pedido 
da própria ANS. A 
agência informou que 
entrou com o recurso 
porque há risco para 
os beneficiários quan-
do se incorporam no-
vas tecnologias sem 
uma devida análise 
criteriosa.

“Estudos e análises 
de diversas sociedades 
médicas e de medicina 
diagnóstica mostram 
controvérsias técnicas 
em relação aos resulta-
dos desse tipo de exa-
me e a possibilidade 
de ocorrência de alto 
percentual de falso-ne-
gativo. Suscitam dú-
vidas também quanto 
ao uso desses exames 
para o controle epide-
miológico da covid-19. 
A decisão do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região, portanto, 
visa a proteger os in-
divíduos e promover a 
saúde pública num ce-
nário ainda incerto em 
relação à pandemia”, 
diz nota da ANS.

A agência infor-
mou que, indepen-
dentemente das de-
cisões judiciais, já faz 
avaliações técnicas 

sobre a incorporação 
de testes sorológicos 
para o novo coronaví-
rus no rol de procedi-
mentos.

Enquanto a direto-
ria colegiada da ANS 
não decide sobre o 
assunto, os testes IgA, 
IgC e IgM continuam 
obrigatórios em algu-
mas situações clíni-
cas, como gripe com 
quadro respiratório 
agudo (com febre, 
tosse, dor de garanta, 
coriza ou dificuldade 
respiratória) e síndro-
me respiratória agu-
da grave (dificuldade 
para respirar, pressão 
persistente no tórax, 
saturação de oxigênio 
menor que 95% em ar 
ambiente ou colora-
ção azulada nos lábios 
e rosto).

Com informações 
da Agência Brasil.

SAÚDE

As 35 unidades 
de saúde de 
Linhares conti-

nuam aplicando a va-
cina contra gripe para 
quatro grupos priori-
tários, que ainda não 
atingiram a meta de 
90% preconizada pelo 
Ministério da Saúde. 
São eles: gestantes, 
crianças, adultos entre 
55 e 59 anos e puérpe-
ras, aquelas que tive-
ram bebês nos últimos 
45 dias. As salas de va-
cinação funcionam de 
segunda a sexta-feira.

A cobertura vacinal 
foi atingida em mais 
de 90% nos grupos dos 
trabalhadores de saú-
de, dos idosos e pro-
fessores, por exemplo. 
Agora, a orientação da 
secretaria municipal 
de Saúde, é que as uni-
dades de saúde sigam 
fazendo busca ativa 
nos grupos prioritários 
que ainda não atingi-

ram a meta, citados 
acima.

A diretora da Vigi-
lância Epidemiológi-
ca, Jackelene Ramos, 
esclarece que “o per-
centual de 90% não 
foi atingido de forma 
homogênea, conside-
rando-se a distribuição 
entre os grupos priori-
tários e entre os bair-
ros do município”.

“Mas em alguns 
grupos a vacinação 
ficou bem abaixo do 
esperado, como para 
as crianças, gestantes, 
adultos de 55 a 59 anos 
e puérperas”, pontua 
Jackelene. “Para ven-
cermos este desafio, 
contamos com o apoio 
e o compromisso de 
todos envolvidos.”

Jackelene alerta que 
as pessoas nos grupos 
de risco são mais vul-
neráveis a complica-
ções decorrentes da 
gripe. A vacina dimi-

Meta de vacinação em crianças, gestantes, adultos de 55 a 59 anos e puérperas está abaixo do ideal. 

Vacinação contra gripe continua em 
Linhares para quatro grupos prioritários

As salas de vacinação em Linhares funcionam de segunda a sexta-feira.

DIVULGAÇÃO/PML 

nui as internações pela 
doença e, portanto, 
evita sobrecarga de 
atendimentos em tem-
pos de epidemia da 
Covid-19.

Com doses da va-
cina em estoque, a 
Prefeitura de Linhares 
abriu a imunização 
para cerca de 2 mil 
funcionários de super-
mercados do municí-
pio.

Públicos prioritários 
para vacinação con-
tra a gripe este ano:

– Pessoas de 60 anos 
ou mais
– Trabalhadores da 
saúde
– Profissionais das 
forças de segurança e 
salvamento
– Pessoas com doen-
ças crônicas não 
transmissíveis e ou-
tras condições clíni-
cas especiais
– Adolescentes e jo-

vens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioe-
ducativas
– População privada 
de liberdade e fun-
cionários do sistema 
prisional
– Caminhoneiros

– Motoristas e cobra-
dores de transporte 
coletivo
– Portuários
– Povos indígenas
– Crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos 
de idade

– Pessoas com defi-
ciência, gestantes e 
puérperas até 45 dias
– Adultos de 55 a 59 
anos de idade
– Professores das es-
colas públicas e pri-
vadas
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Campeã capixaba de fisiculturismo, Daí 
Buzatto se prepara para novo desafio

No ano em que 
completa 10 
anos dedi-

cados à malhação, a 
personal trainer Daí 
Buzatto, de Linha-
res, que já conquis-
tou a Copa Capixa-
ba de fisiculturismo,  
flerta agora com o 
Carnaval. Sua boa 
forma física e expe-
riência como atleta 
fizeram com que 
algumas escolas de 

samba de São Paulo 
mirassem a linha-
rense para compor o 
time de beldades de 
2021. Daí também 
vislumbra a possibi-
lidade de participar 
de um concurso de 
musas. 

I n f l u e n c i a n d o 
muitas pessoas com 
sua rotina nas redes 
sociais, a personal 
trainer afirma que 
é maravilhoso pode 

A moradora de Linhares foi convidada para 
compor o time de beldades do Carnaval 2021 
de São Paulo. 

A personal trainer Daí Buzatto em campeonatos de fisiculturismo

DIVULGAÇÃO

inspirar pessoas. 
Ela, que treina de 
segunda a domingo, 
entende que conse-
guiria deixar o cor-
po perfeito para o 
Carnaval. “Só a pos-
sibilidade de ser co-
gitada para um time 
de musas já me dei-
xa muito envaideci-
da”, diz. 

Devido à sua de-
dicação, Daí afirma 
que não teria pro-

AÇÃO SOCIAL E ESPORTES

Zoonoses de Aracruz promove 
adoção de animais

Com o objetivo de 
incentivar a ado-
ção de animais, 

o Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) de 
Aracruz, ligado à Se-
cretaria de Saúde, quer 
oferecer um lar respon-
sável para cães e gatos. 
Hoje, o CCZ conta com 
três cães e nove gatos 

para adoção, todos sem 
raça definida (SRD).

De acordo com o 
médico veterinário do 
CCZ, Sidnei Bernardo 
Gaspar, o recolhimento 
de animais pelo órgão 
é efetuado de manei-
ra seletiva. “Avaliamos 
criteriosamente cada 
encaminhamento, re-

Atualmente, três cães e nove gatos estão disponíveis para adoção. 

O interessado em adotar um animal deve entender que esta decisão constitui um ato de responsabilidade 
e um compromisso.  

DIVULGAÇÃO/PMA

clamação ou solicitação 
em relação aos riscos 
de transmissão de zoo-
noses, demanda de res-
ponsabilidade do CCZ. 
Em alguns casos espe-
cíficos, o centro pode 
recolher animais consi-
derados de relevância 
para a saúde pública, 
definidos na Portaria de 

Consolidação Nº5, de 
28 de setembro de 2017 
e pela Portaria MS/GM 
nº 1.138, de 23 de maio 
de 2014”, informa o 
profissional.

Amanda Lacerda, 
Oficial de Controle Am-
biental do CCZ, explica 
como os bichinhos en-
tram para o programa 
de adoção. “Os animais 
de relevância para a 
saúde pública são re-
colhidos e, após o pe-
ríodo de observação, se 
forem considerados cli-
nicamente sadios e sem 
risco à saúde humana, 
estão aptos a serem 
adotados. Ao entrarem 
para o programa de 
adoção recebem os cui-
dados básicos como va-
cinas, tratamento con-
tra pulga e carrapatos 
e vermífugo, enquanto 
esperam por um cuida-
dor e um novo lar”, ex-
plica Amanda.

O abandono e os 
maus tratos de animais, 

tanto silvestres quanto 
domésticos, constituem 
crime previsto pela Lei 
Federal nº 9.605/98, po-
dendo levar o infrator a 
pena que inclui deten-
ção de três meses a um 
ano e o pagamento de 
multa.

Saiba como adotar um 
animal

O interessado em 
adotar um animal deve 
entender que esta de-
cisão constitui um ato 
de responsabilidade e 
um compromisso por 
toda a vida do animal. 
O cuidador deve pos-
suir mais de 18 anos e 
comparecer ao CCZ, de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h 
às 16h. O órgão está lo-
calizado à Rodovia Pro-
jetada Aracruz-Guara-
ná, no bairro Vila Nova, 
próximo ao Senai.

Para adotar, a pessoa 
passa por uma entrevis-
ta realizada pela equipe 

do CCZ. A avaliação 
tem por finalidade veri-
ficar se o candidato está 
apto a adotar um ani-
mal de companhia. Este 
cuidado minimiza as 
chances de frustrações 
com os animais, devo-
luções e futuro abando-
no.

Após a aprovação, 
serão apresentados os 
animais que tenham o 
perfil ideal para cada 
família. Os adotantes 
recebem também infor-
mações a respeito da 
posse/guarda respon-
sável e demais orien-
tações sobre o animal. 
O processo inclui a 
apresentação dos docu-
mentos de identidade, 
CPF e comprovante de 
residência e a assina-
tura de um termo de 
transferência/responsa-
bilidade. Mais informa-
ções pelo telefone: (27) 
3270-7480 ou através do 
email semsa.ccz@ara-
cruz.es.gov.br.

blema algum em 
construir um corpo 
específico para o 
Carnaval, que se-
ria diferente de um 
projeto para cam-
peonatos de fisicul-
turismo. Com pla-
nos para se tornar 
cada vez mais uma 
musa referência o 
Carnaval, esta pode 
ser uma porta de en-
trada para Daí ala-
vancar seus planos. 
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