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O MDB de Linhares 
oficializou na noite de 
terça-feira, dia 15, o 
nome de Guerino Zanon 
como pré-candidato a 
reeleição para a Prefeitura 
do município; ele terá 
como companheiro de 
chapa  Bruno Marianelli 
da coligação com o 
Republicanos. PÁG. 03

Inaugurado mais 9 quilômetros de pista dupla na 
BR-101 ES/BA pelo Governo Federal PÁG. 03
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Mariana e Maurinho 
comemoraram oito 
anos de matrimônio. 
PÁG. 08
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PANORAMA
O diretor da rede Globo, 
participou do “Roda Viva” 
da TV Cultura de São Paulo.
PÁG. 02

Chegada da 
primavera acende 
alerta para 
aumento de casos 
de catapora

PÁG. 07

PÁG. 03

Qual a relação 
do terçol com 
a inflamação 
crônica das 
pálpebras

•• Talita Casagrande toda 
bela e charmosa. Pág. 05

FOTO: Divulgação

Iniciativa do Sebrae dá visibilidade aos 
pequenos produtores de orgânicos

•• Com objetivo de fomentar a competitividade e o desenvolvimento sustentável de pequenos negócios agrícolas, o Sebrae selou mais uma parceria com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O projeto intitulado “Produtos Agroalimentares Diferenciados” ou PADs, vai dar mais visibilidade, 
incentivando o consumo de alimentos não convencionais. PÁG. 04

Guerino Zanon é confirmado como pré-
candidto a reeleição e Bruno Marianelli 
será seu companheiro de chapa

FOTO: Reprodução/YouTube
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Cartilha do magistrado II

Concessão da TV Globo

Concessão da TV Globo II

Lucros cessantes

Honorários contratuais

Congresso afrouxa
Concessão da TV Globo III

Apoio do Poder Público Hotel Fazenda China 
Park
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OCDE e o PIB

Positivo para covid-19

Uso não autorizado de fotos

Marca

Novo Código Florestal

Código de Trânsito

Pré-candidato a vereador deve excluir de redes sociais comentários ofensivos 
contra concorrente. O juiz de Direito Marcos Alexandre Santos Ambrogi, de 
Mauá/SP, afirmou que o cidadão disposto a se eleger “não deveria perder tempo 
com provocações em redes sociais”. O doutor agora vai determinar também o 
que deve ou não falar um candidato? Valha-nos Deus.

Evidentemente que não é agradável a ninguém ser insultado, seja pelas redes 
sociais, seja pessoalmente. Mas quem se dispõe a entrar na vida pública, sabe que 
essas coisas acontecem. E para todos os excessos, há meios legais de cobrar uma 
reparação. O que não dá é para juiz determinar o que fica ou não, a seu alvedrio.

O diretor da rede Globo, José Bonifá-
cio de Oliveira Sobrinho, o Boni, par-
ticipou na ultima segunda-feira (14), 
do “Roda Viva” da TV Cultura de São 
Paulo comandado por Vera Magalhães, 
quando disse que “Jair Bolsonaro não 
vai cassar a concessão TV Globo, que 
vence em 2022”. O fato ocorreu ao 
vivo, pois o programa vai ao ar na TV 
Cultura, no site da emissora, no canal 
do YouTube e nas redes sociais Twit-
ter, Facebook, e Linkedin.

“Cassação de empresa de TV e rádio 
no Brasil só aconteceu na ditadura. 
Não acho possível cassar a TV Globo 
pela penetração que tem, pelo respei-
to que as pessoas têm, pelos serviços 
que prestou ao Brasil. Mas seria uma 
coisa no Brasil pior que uma revolução. 
Quem tentasse cassar a Globo estaria 
jogando para perder, porque o valor 
que o entretenimento e a informação 
têm para o público é inestimável,” disse 
Boni.

A União deve pagar lucros cessantes por 
atraso em obra decorrente de ato ilíci-
to de auditor fiscal. O Tribunal Regional 
Federal -TRF da 4ª região considerou 
comprovado que empreendimento só foi 
entregue depois do contratado devido a 
atos de corrupção do servidor, que exigia 
propina para desobstruir a obra, configu-
rando frustração da parte autora.

A 3ª turma do Supremo Tribunal de 
Justiça - STJ entendeu que é possível a 
inclusão do valor relativo a honorários 
advocatícios contratuais na execução 
de contrato de locação em shopping 
center. O colegiado deu provimento ao 
recurso de uma empreendedora de um 
shopping para cobrar honorários do 
locatário de uma das lojas que desistiu 
do negócio antes da inauguração.

Agora que a Lava Jato foi derrotada, o 
Congresso Nacional se prepara para 
subverter a lei da lavagem de dinhei-
ro, a fim de que nunca mais exista algo 
semelhante à Lava Jato. Diz o Estadão: 
“Rodrigo Maia criou uma comissão de 
juristas para sugerir mudanças na lei 
de lavagem de dinheiro, em vigor des-
de 1998. A discussão ocorre após a Lava 
Jato enquadrar diversos políticos por 
esse crime, tendo como base repasses 
de empresas durante campanhas elei-
torais (...).

O objetivo da comissão da Câmara é 
delimitar o crime de lavagem, estabe-
lecendo parâmetros para definir se a 
tipificação penal inclui o caixa 2 das 
campanhas e abordar novas soluções 
tecnológicas (como o uso de criptomo-
edas para ocultar bens), além de tratar 
do pagamento de honorários advocatí-
cios. Na prática, os ajustes podem levar 
a um ‘afrouxamento’ na atual aplicação 
da lei.”

Boni disse também que Jair Bolsonaro 
não está em guerra contra a impren-
sa. É pior do que isso: “A primeira coi-
sa que temos que considerar é que a 
guerra não é contra a imprensa, não 
é contra a TV, é contra a democracia. 
Porque essas pessoas só estão comba-
tendo a televisão e a imprensa porque 
aí reside o pilar de defesa da demo-
cracia”, disse ele. A informação é da 
Redação Brasil de 15.09.2020, do site O 
Antagonista.

Para o empresário Gustavo Gui-
marães, que é Presidente da ABIH 
(Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis), a recuperação da eco-
nomia capixaba poderia ser mais 
ágil se o poder público tivesse mais 
ação em favor do setor.
“Devemos pensar que o setor de tu-
rismo contribui com quase 10% do 
PIB no Espírito Santo, é muita coisa 
e isso sem uma contrapartida do 
setor público. Numa pesquisa feita 
com um portal de reservas de nível 
nacional, 20 cidades destinos são 
apontadas e nenhuma do Espírito 
Santo aparece. Isso porque não há 
investimento na promoção do tu-
rismo para que resulte em conhe-
cimento do turista pelo destino ca-
pixaba, e isso é muito sério, assim 
levaremos muito mais tempo que 
o necessário para a recuperação”, 
ressalta Gustavo Guimarães, que é 
hoteleiro em Guarapari e dirigente 
da entidade que compõe a catego-
ria do turismo no Espírito Santo.

O maior e mais completo equipa-
mento hoteleiro do Espírito San-
to está nas montanhas e com um 
enorme complexo de lazer e en-
tretenimento, tais como teleférico, 
trenzinho (que leva a fazendinha), 
pedalinho, pesque pague, parque 
aquático externo com toboáguas, 
centro termal com piscinas gran-
des, ofurôs e sauna, cinema e uma 
qualificada equipe de recreadores 
que faz a alegria das crianças. Tudo 
isso num espaço bem aberto com 
mais de 200 mil metros quadrados 
de área livre e verde de encher os 
olhos dos frequentadores.
Suas suítes de luxo são disputadas 
pelos casais em lua de mel, além 
dos variados tipos de chalés com 
ou sem banheiras de hidromassa-
gem.

Ao refletir sobre os exames da OAB, a 
advogada Ana Tereza Basilio, sócia do 
escritório Basilio Advogados e vice-
-presidente da OAB/RJ, ressalta que a 
função mais relevante do exame é “a 
de assegurar a qualidade mínima es-
perada de futuros advogados, que vão 
atender a população, em suas necessi-
dades jurídicas.”

A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico - OCDE 
melhorou sua estimativa para a eco-
nomia mundial. A queda do PIB global 
em 2020 deve ser de 4,5%, e não mais 
de 6%. O relatório foi mais animador 
também com a economia brasileira. A 
expectativa agora é de um tombo de 
6,5% (antes era de 7,4%). Para o ano que 
vem, a OCDE projeta um aumento do 
PIB brasileiro de 3,6%, mas pode ser 
pior do que isso, se não houver uma 
vacina contra a Covid-19.

O presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral - STF ministro Luiz Fux testou 
positivo na última segunda-feira para 
a covid-19. A suspeita é de que o pre-
sidente do STF possa ter contraído o 
coronavírus em almoço de confra-
ternização familiar no último sábado. 
Ocorre, no entanto, que de sábado 
para segunda-feira ele esteve com 
quase todos os ministros do STF e al-
guns do STJ.

A 3ª turma do Supremo Tribunal de 
Justiça – STJ manteve a condenação 
da empresa Oi pelo uso, sem autori-
zação, de fotos em cartões telefônicos 
que retratavam monumentos da ci-

dade de São Borja/RS. A empresa e o 
município foram condenados pelo TJ/
RS, solidariamente, a pagar indeniza-
ção de R$ 20 mil por danos morais ao 
autor das imagens.

Empresas são condenadas por venda 
de produtos imitando a marca “Hello 
Kitty”. Justiça de São Paulo julgou 
procedente ação da detentora de 
exploração da marca no Brasil, para 

retirar de circulação produtos fabri-
cados e colocados à venda pelas rés, 
com as características da marca, mas 
sem autorização para a comerciali-
zação.

A 1ª seção do Supremo Tribunal de 
Justiça - STJ julgará como repetitivo 
a possibilidade de se reconhecer a 
retroatividade de normas não expres-
samente retroativas da lei 12.651/12 
(novo Código Florestal) para alcançar 
situações consolidadas sob a égide da 
legislação anterior. A usina recorrente 
busca que o STJ fixe a impossibilidade 
de se impor a obrigação de reflorestar 
nos casos em que o desmate se deu na 
conformidade com a lei do tempo de 
sua ocorrência, nos exatos termos do 
art. 68 do Código Florestal de 2012.

A Câmara federal deve votar hoje, 
quinta-feira (17) o projeto do Execu-
tivo que altera o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). O texto foi aprovado 
pela Câmara em julho, mas sofreu al-
terações no Senado. Os senadores in-
cluíram na proposta trecho que torna 
infração grave o ato de transportar 
ou manter embalagem não lacrada de 
bebida alcoólica no veículo, exceto no 
porta-malas. O Senado também rejei-
tou uma parte do projeto de lei que 
flexibilizava a pena para motoristas 
embriagados que tenham provocado 
acidente grave. Pelo novo texto, man-
tém-se a prisão nestes casos.
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Gurgel e a retomada 
do turismo

• Itamar Gurgel

É urgente e necessária esta 
retomada, mesmo que com os 
devidos cuidados, seguindo 
alguns protocolos importan-
tes que, talvez, muitos de nós 
não estamos atentos. Verdade 
é também que muitas ações 
de alguns governos não foram 
corretas, muitos destes diri-
gentes, mais preocupados em 
fazer politicagem, se preocupa-
ram mais com o isolamento so-
cial do que com os atendimen-
tos devidos aos que realmente 
precisaram dos cuidados.

Nós, que trabalhamos no 
segmento do turismo, temos 
otimismo de que o setor será 
um dos mais importantes na 
retomada da economia brasi-
leira, mesmo porque dentro da 
cadeia produtiva do turismo há 
uma enormidade de atividades 
profissionais e econômica que 
com seu crescimento puxará 
outras atividades.

Na visão do empresário Val-
deir Nunes, o “China”, idealiza-
dor, construtor e administrador 
do Hotel Fazenda China Park, e 
Presidente do Montanhas Con-
vention Bureau, o setor de tu-
rismo, em especial nas monta-
nhas capixabas, vai muito bem.

“Eu já dizia isso desde o iní-
cio da pandemia, que nossas 
montanhas iriam sair na fren-
te, pois estamos em vantagem 

em relação a outras regiões do 
Espírito Santo e até mesmo do 
Brasil. Pensem comigo, temos 
uma rede hoteleira que não 
deixa a desejar aos demais ho-
téis de ponta em outros desti-
nos no Brasil, no Espírito Santo 
temos os melhores equipamen-
tos hoteleiros, temos belezas 
naturais, gastronomia de qua-
lidade, agroturismo, que é o 
berço desta atividade no país, 
e estamos num raio de menos 
de uma hora de determina-
das praias e capital e pra ou-
tras cidades da Grande Vitória, 
a pouco mais de uma hora. Se 
observarmos e compararmos 
a outros destinos semelhantes 
no Brasil, não precisamos de 
tanta gente para encher nossos 
hotéis, pousadas e restauran-
tes. Assim ajudaremos a puxar 
a economia capixaba mais rá-
pido do que muitos imaginam”, 
afirma China.

Com uma rede hoteleira de 
menor porte (não menos qua-
lificada), como outros destinos 
semelhantes: Gramado-Canela 
e Campos do Jordão, as monta-
nhas capixabas deverão sofrer 
menos impacto, pois não pre-
cisa que uma multidão se des-
loque para lá. Poucas centenas 
já enchem os hotéis, pousadas, 
restaurantes e propriedades 
rurais, isso já vem provocando 
uma positiva recuperação eco-
nômica para o setor.
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Inaugurado mais 9 quilômetros 
de pista dupla na BR-101 ES/
BA pelo Governo Federal

Também foram entregues os viadutos de Guarapari (km 335) e de Amarelos (km 321)

Guerino Zanon é confirmado como pré-
candidto a reeleição e Bruno Marianelli 
será seu companheiro de chapa

Negociação de Débitos 
Federais de Pequeno Valor

Qual a relação do terçol 
com a inflamação 
crônica das pálpebras

Mais nove quilômetros dupli-
cados na BR-101, no estado do Es-
pírito Santo, foram entregues à 
população terça-feira, 15. Os no-
vos trechos estão entre os quilô-
metros 314 e 323, entre as cidades 
capixabas Viana e Guarapari. O 
Secretário-Executivo do Ministério 
da Infraestrutura (MInfra), Marcelo 
Sampaio, participou da cerimônia 
de liberação do tráfego na rodovia, 
acompanhado pelo diretor do De-
partamento de Transporte Rodovi-
ário, Guilherme Bianco, do diretor 
da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), Alexandre Porto, 
e do governador do Estado do Espí-
rito Santo, Renato Casagrande.

“Parceria é a palavra. Esse tra-
balho não seria possível sem a 
atuação conjunta dos governos 
federal e estadual, parlamento e 
setor privado”, afirmou Sampaio. 
“É uma satisfação estar aqui neste 

dia, coroando todo o esforço, todo 
o engajamento para preservar vi-
das. Porque quando falamos em 
duplicação, falamos em reduzir o 
número de acidentes, o número de 
fatalidades dos acidentes. E essa é 
a missão do Governo Federal: ga-
rantir a segurança viária no Brasil”, 
completou o secretário.

O novo trecho da BR-101/ES/
BA possui pista duplicada em cada 
sentido, separadas por canteiro 
central ou barreira de segurança 
de concreto. Com a nova entrega, 
ao todo, dos 30 quilômetros que li-
gam as cidades de Viana e Guara-
pari, 24 km já foram duplicados. O 
resultado é mais conforto e segu-
rança para os motoristas que trafe-
gam pelo novo traçado da rodovia, 
considerada um importante corre-
dor rodoviário para a logística de 
transporte no país.

Também foram inaugurados os 

viadutos localizados no trevo de 
Guarapari (km 335) - com a elimi-
nação do cruzamento em nível - e 
no distrito de Amarelos (km 321), 
que liga as rodovias ES-388 e ES-477.

DUPLICAÇÃO - O investimento 
nas obras de modernização da BR-
101/ES/BA foi de R$ 150 milhões por 
meio da Eco101, do grupo EcoRo-
dovias, responsável por adminis-
trar 475,9 km do trecho capixaba da 
BR-101, que vai do trevo de acesso 
ao município de Mucuri, no Sul da 
Bahia, até a divisa com o Rio de 
Janeiro. Durante a execução das 
obras, foram gerados cerca de 400 
novos postos de trabalho diretos e 
indiretos.

As obras de melhoria ao longo 
da rodovia continuam. No último 
mês, foi iniciada a duplicação de 22 
quilômetros da BR-101, entre Gua-
rapari e Anchieta, entre o km 335 e 
o km 457,7.

 Mariana Martins Barros

Desde ontem, 16, as pessoas físicas, 
microempresa ou empresa de pequeno 
porte que possuem débito de pequeno 
valor, ou seja, cujo valor corresponda 
a até 60 (sessenta) salários mínimos na 
data da adesão, podem negociar com a 
Receita Federal o pagamento de acordo 
com o Edital de Transação por Adesão 
nº 1, publicado em agosto.

A proposta destina-se aos débitos 
que estão sendo discutidos adminis-
trativamente e traz a possibilidade de 
descontos progressivos que podem 
chegar a de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o valor do principal, da multa, 
dos juros e dos demais encargos. Além 
dos descontos, há possibilidade de par-
celamento da dívida em até 52 meses. 
Para aderir à negociação, o contribuin-
te terá que pagar um valor de entrada, 
que também poderá ser parcelado em 
até 8 meses.

Trata-se de uma modalidade de 
transação tributária para extinção de 
débitos vencidos até 31 de dezembro de 
2019, com exceção daqueles apurados 
de acordo com o regime do Simples 
Nacional.

O próprio contribuinte poderá ade-
rir ao acordo eletronicamente, através 
do site da Receita Federal, até o dia 
29 de dezembro de 2020, optando por 
uma das condições propostas para de-
terminação do percentual do desconto 
e número de parcelas.

A medida visa à redução de litígios 

administrativos, que somam o valor 
aproximado de R$ 10,7 bilhões, de for-
ma consensual, e impedir que a conta 
chegue ao Poder Judiciário. Vale regis-
trar que a União Federal é a maior li-
tigante do país e os resultados das co-
branças judiciais são muito inferiores 
aos desejáveis. A medida também en-
contra respaldo no anseio de mudança 
do relacionamento entre Fisco e con-
tribuinte, conferindo-se maior grau de 
transparência e mútuas concessões em 
benefício da recuperação do crédito de 
uma forma que o contribuinte tenha 
condições de pagamento.

Essa mudança de paradigma teve 
perceptível evolução ao longo deste 
ano, quando se tornou ainda mais ne-
cessário o investimento em políticas 
públicas de saúde, ao mesmo tempo 
em que a capacidade financeira dos 
contribuintes, principalmente as pes-
soas físicas, microempresas e as em-
presas de pequeno porte, teve uma 
grave redução.

Os contribuintes interessados assu-
mirão compromissos perante a Receita 
Federal no ato do acordo, motivo pelo 
qual é necessário analisar criteriosa-
mente a adesão à proposta.

No mais, espera-se que os contri-
buintes recobrem o fôlego para o mais 
breve aquecimento da economia com 
a geração e manutenção de empregos.

Mariana Martins Barros, sócia de 
Carlos de Souza Advogados, especiali-
zada em Direito Tributário

Segundo Dra. Tatiana Nahas, of-
talmologista especializada em Do-
enças da Pálpebra e Cirurgia Plás-
tica Ocular, o terçol é exatamente 
uma infecção que ocorre nas bor-
das das pálpebras, como consequ-
ência da inflamação crônica causa-
da pela blefarite ou meibomite. 

“O terçol é uma condição auto-
limitada, ou seja, sua resolução é 
espontânea. Entretanto, quando o 
organismo isola o terçol através de 
uma cápsula fibrosa, evolui para 
um calázio, sendo esse, portanto, 
secundário ao terçol”, explica Dra. 
Tatiana.

O MDB de Linhares oficia-
lizou na noite de terça-feira, 
dia 15, o nome de Guerino Za-
non como pré-candidato a 
reeleição para a Prefeitura 
do município; ele terá como 
companheiro de chapa  Bruno 
Marianelli da coligação com 
o Republicanos. Bruno é  for-
mando em Administração pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV-
-SP) e foi secretário municipal 
de Finanças e Planejamento e 
ainda  presidente do Conselho 
Administrativo do Instituto de 
Previdência dos Servidores do 
Estado do Espírito Santo (IPA-
JM).

A convenção do partido 
aconteceu de forma virtual por 
causa da pandemia do corona-
virus, e foi transmitida através 
da plataforma zoom e do canal 
do MDB Linhares no Youtube.

Ao se pronunciar Guerino 
Zanon enfatizou o desejo de ver 
a cidade continuar no ritmo 
que tem caminhado, de pro-

Evolução do terçol
“O calázio é a evolução de um 

terçol que não sumiu de forma es-
pontânea. Quando ele obstrui as 
glândulas de meibômio, a secreção 
fica retida, levando à formação de 
uma massa ou de um nódulo de te-
cido inflamado, nas bordas da pálpe-
bra”, reforça a especialista. 

Mas, atenção! Dermatite se-
borreica, acne rosácea, alta con-
centração de gorduras no sangue, 
leishmaniose, tuberculose, imuno-
deficiência, carcinoma, estresse, 
tracoma, traumas e cirurgias na re-
gião das pálpebras são as outras ori-
gens possíveis de um calázio. 

Calázio ou Terçol
Em geral, o calázio tende a ser 

maior, menos dolorido e com uma 
apresentação menos aguda que o 
terçol. Os sintomas mais comuns de 
um terçol são vermelhidão, calor no 
local, inchaço e sensibilidade.

Como tratar
Ao apresentar os sintomas, o 

ideal é procurar um oftalmologista. 
A maioria dos pacientes responde 

bem ao tratamento clínico do terçol, 
com resolução completa da con-
dição, que tende a desaparecer em 
questão de dias ou de semanas. 

“Entretanto, em alguns casos a 
lesão se torna crônica e o tratamen-
to clínico não resolve. Daí surge o 
calázio, uma lesão encapsulada, cujo 
tratamento é cirúrgico”, cita a médi-
ca.

“A raiz de tudo isso, no entanto, 
está na inflamação crônica das pál-
pebras, como a blefarite e a meibo-
mite. A secreção natural da glândula 
de Meibômio se torna espessa du-
rante a inflamação e seu conteúdo 
funciona como uma rolha no ducto 
da glândula. Isso obstrui a saída da 
secreção, que se acumula e origina 
o terçol”, reforça Dra. Tatiana.

Os pacientes que já apresentam 
dermatite seborreica e acne rosácea 
são fortes candidatos a apresenta-
rem blefarite e meibomite. Assim 
como têm uma hipersecreção das 
glândulas sebáceas da pele e das 
pálpebras, que são as glândulas de 
meibômio.

A relação do terçol com a blefarite é quase íntima! Isso porque a blefarite, como também a 
meibonite, ocorrem devido à inflamação das glândulas de meibômio, são responsáveis por 

secretar substâncias que fazem parte do filme lacrimal. Quando há muita inflamação, o risco 
de ter uma infecção secundária a essa inflamação é muito maior.

gresso, e destacou, também, a 
posição que hoje o município 
conseguiu, “graças ao avanço 
coordenado que conseguimos 
implantar”.

Também na terça-feira, dia 
15, o partido Republicanos re-
alizou sua convenção e oficia-
lizou, além da pré-candidatura 
de Bruno Marianelli na chapa 
de Guerino Zanon, seus 21 no-

mes para concorrer  a vereador 
que são: Bel, Catatau, Daniel 
Porto, Claudinha, Dim Guerra, 
Derlim, Edmar Vitorazzi, Esté-
fano Silote, França, Geruza Gai-
gher, Jaja, Jean Menezes, Josi, 
Leidiane, Luciano Máximo, 
Manchinha, Marcelle Miranda, 
Paulo da Farmácia, Sargento 
Rosemberg, Tadeuzinho e Va-
nusa Almeida.
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“Fina Estampa”, novela de Aguinal-
do Silva, chega ao fim nesta sexta-
-feira, 18, coincidência, no dia em 
que a televisão brasileira completa 
70 anos.
No início da paralisação de quase 
tudo, foi a primeira produção anun-
ciada e antecipada pela coluna, a 
fim de socorrer a Globo.

A decisão por “Fina Estampa”, esco-
lhida por ter uma história leve, bem 
temperada e pegada de humor, tam-
bém apresentou outras curiosidades. 
Entre as tantas, promover “a volta” 
de José Mayer (foto) e porque foi 
escrita por Aguinaldo Silva, demitido 
um ou dois meses antes, após mais 
de 50 anos de casa.

Dentro do SBT, depois de tantas e outras, já não existe tanta certeza 
sobre a realização do reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”, aquele 
que a Glenda Kozlowski desistiu de fazer.
Tudo bem que a pandemia tem comprometido a sua produção, mas 
a falta de vontade em fazer acontecer começa a preocupar. Também 
já não existe tanta certeza em contar com Aline Riscado para a sua 
apresentação. Está estranho. Então é isso. Domingo tem mais. Tchau!

Particularidades Obras do acaso

C´est fini

Record prepara série sobre rotina de médicos

•  O primeiro capítulo da repri-
se de “Floribella” deixou a Band 
em quarto lugar no ranking de 
audiência em São Paulo...
•  ... Fechou com 1,77, entre 
20h25 e 21h05. Na faixa de 
confronto: Globo, 33,96; Record, 
8,21; SBT, 7,38; Cultura, 0,74, e 
Rede TV!, 0,24.
•  A propósito de Band, de acor-
do com o seu pessoal, a execu-
tiva Luciana Dias, hoje, é peça 
fundamental nos seus bastido-
res...
•  ... É quem solta e manda 
prender.
•  SBT estreou ontem as trans-
missões do futebol, considerado 

um golaço nos seus bastidores...
•  ... Porém, para outubro, a ex-
pectativa é de ventos não mui-
to favoráveis. Alguns dos seus 
setores terão que diminuir de 
tamanho...
•  ... E por aí, claro, o risco de 
demissões.
•  Em São Paulo, dois profissio-
nais da rádio Bandeirantes pedi-
ram demissão...
•  ... O comentarista Bernardo 
Ramos e o repórter Rafael Be-
lattini...
•  ... Há a desconfiança de um 
novo ataque da concorrência...
•  ... A começar, pela CNN Bra-
sil/Transamérica. 

Bate – Rebate

O Núcleo de Reportagens Especiais da 
Record começou a trabalhar no projeto de 
uma série em cinco episódios, que vai acom-
panhar a rotina dos médicos em um hospital 
de São Paulo.

O projeto ainda está sendo fechado pela 
área de reportagens especiais e daí não existir 
nem mesmo os nomes daqueles que estarão 
diretamente envolvidos na sua realização. A 
previsão de estreia é para o primeiro semes-
tre de 2021.

Pelo que foi possível apurar, este trabalho 
não ficará limitado aos procedimentos tradi-
cionais. Respeitando sempre os espaços, a 
proposta é também abordar um pouco da vida de cada um, o lado familiar, a preocupa-
ção com os companheiros de trabalho e o aspecto social, entre outros.

Vale lembrar que num momento como agora, em plena pandemia, o trabalho dos 
profissionais da saúde, em convívio diário com os tantos perigos, deve ser destacado 
e valorizado.

Todas as homenagens e reconhecimentos à categoria sempre serão muito válidos.

Iniciativa dá visibilidade aos 
pequenos produtores de orgânicos
O PADs está em execução em Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Após coletar informações o 
projeto vai mapear cadeias produtivas para conectá-las com os consumidores

Com objetivo de fomentar a 
competitividade e o desenvolvi-
mento sustentável de pequenos 
negócios agrícolas, o Sebrae selou 
mais uma parceria com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa). O projeto intitu-
lado “Produtos Agroalimentares 
Diferenciados” ou PADs, vai dar 
mais visibilidade, incentivando o 
consumo de alimentos não con-
vencionais, tais como orgânicos 
e agroecológicos (frutas, verduras 
e hortaliças). Também serão con-
templados alimentos com qualida-
de diferenciada e tipicidade, como 
por exemplo um doce de umbu 
artesanal produzido no interior do 
nordeste brasileiro.

Inicialmente o PADs está em 
execução em três estados: Alagoas, 
Sergipe e Pernambuco. Os lugares 
foram escolhidos em razão do po-
tencial gastronômico e turístico 

dessas regiões, além da carência 
de políticas públicas voltadas para 
inovação na agricultura. O plano de 
trabalho do PADs prevê ações como 
levantar informações sobre a pro-
dução, a distribuição e o consumo 
desses alimentos, bem como a cria-
ção de ferramentas para conectar 
estes segmentos e dar maior visibi-
lidade aos produtos.

Após o levantamento, serão im-
plementadas dinâmicas voltadas 
a promover maior conectividade 
e proximidade entre produção, 
mercado e consumo, consideran-
do os diversos atores (agricultores, 
associações, cooperativas, agen-
tes ATER, agroindústrias, varejo de 
produtos agrícolas e de gêneros 
alimentícios, estabelecimentos de 
alimentação fora do lar, consumi-
dor final) e os vários fatores que in-
terferem nessa relação. Em termos 
de resultados, será organizado um 

banco de dados georreferenciados 
e integrados, criando um espaço 
para fortalecer redes de produção 
e consumo, na forma de mapas de 
oportunidades em plataformas di-
gitais.

Para a analista da unidade de 
competitividade do Sebrae, New-
man Costa, o mapeamento das 
informações irá possibilitar a re-
alização de ações de estratégia 
e de inteligência, que irão moti-
var a inovação no agro brasileiro. 
“O PADs nos traz a oportunidade 
de rastrear e conhecer melhor a 
riqueza da nossa agricultura. O 
Brasil é referência mundial pela 
diversidade de alimentos produ-
zidos, nesse contexto os pequenos 
negócios têm papel fundamental 
na garantia da segurança alimen-
tar da população, na geração de 
emprego e no fortalecimento da 
economia”, afirma.

A analista acrescenta que por 
mais que a produção seja vasta, 
ainda há dificuldades de conexão 
entre produtores e consumidores. 
Por esse motivo, há uma impor-
tância ainda maior de concentrar 
as informações em mapas de in-
teligência. “A busca por produtos 
alimentares diferenciados, típicos 
e locais, tem crescido em todas 
as regiões brasileiras. Percebe-
mos uma modificação nos hábitos, 
dando preferência para orgânicos 
e da terra. Por isso, o Sebrae en-
tende que é cada vez mais impor-
tante apoiar iniciativas que deem 
visibilidade para esses pequenos 
produtores”, finaliza.

De acordo com o chefe geral da 
Embrapa Alimentos e Territórios, 
João Flávio, o projeto do PADs irá 
beneficiar os pequenos negócios 
ao facilitar a comunicação entre 
produtores e consumidores. “A 

parceria é extremamente positi-
va devido à complementaridade 
das duas instituições. A Embrapa 
de um lado gerando e aplicando 
conhecimento que possui e o Se-
brae de outro proporcionando a 
conexão tão grande que tem com 
o mercado. Com essas duas frentes 
vamos alcançar o objetivo do pro-
jeto que é conectar os produtores 
de alimentos diferenciados com 
os consumidores e revendedores. 
Além disso, o projeto nasce em 
um contexto que cada vez mais as 
pessoas buscam alimentos através 
de aplicativos. Com a criação da 
plataforma digital do PADs, vamos 
possibilitar que milhares de pes-
soas tenham acesso a alimentos 
especiais, com características de 
produção e regionalidade que os 
tornam únicos. Sem dúvida, isso 
vai potencializar o crescimento 
dos pequenos negócios”, analisa.

FOTO: Divulgação

A 
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“O que é um amigo? Uma única alma habitando 
dois corpos.” 

>> Aristóteles

Pedra Azul Pescaria

Casa de Shows em Guarapari

Chef Fera

Condolências

Campo de Lavandas

Curado

Pinel

Café Especial

Encontrinho Fit

Théo está Chegando

No Copa

Na Bahia

O advogado Thiago Pandini 
também aproveita a quase 
despedida do inverno para 
subir as montanhas capixa-
bas. Passou dias de descanso 
em Pedra Aazul ao lado da 
avó, a querida Dilene Durão.

O boa praça José Mauro Fan-
toni aproveita a pandemia 
para exercitar o seu mais 
predileto passatempo: pes-
car! Percorre os principais 
roteiros de pescaria do Esta-
do e do Brasil.

O empresário Itagildo Marques está com as atenções volta-
das para mais um empreendimento que promete ser a sensa-
ção do verão capixaba: uma casa de shows que será o point 
dos chiques e famosos do Espírito Santo. Depois eu dou mais 
detalhes!

O querido chef Filipe Caliman está com tudo e não está pro-
sa. Acabou de estrear mais uma de suas criações no cardápio 
da Meat Burger: nuggets de frango que vem acompanhados 
de molho especial da casa. Aprovadíssimos.

As condolências de Lá&Cá à 
querida amiga Ana Maria Pa-
raíso Dalvi, aos filhos Daniela 
e Gustavo, e demais familia-
res pela passagem de Janerci 
José Dalvi, o Caverone. Força 
e fé a todos neste momento.

Juliana Agrizzi ao lado de 
Teo, Camila Cipriano com 
Pablo Pedroni, Brunella Ce-
olin com Orlando Rossetto 
Júnior, e Jovânia Moro com 
Dório Magnago passaram 
o fim de semana em Pedra 
Azul, nas montanhas capixa-
bas. Visitaram e posaram nos 
famosos campos de lavanda 
da região.

O médico Rogério de Oliveira 
já está em casa, devidamen-
te curado do novo coronaví-
rus e recebendo o carinho e 
atenção especiais da esposa 
Jussara Carvalho de Oliveira 
e dos filhos Mariana e Júlio. 
Mais saúde para o Rogério.

Na última Lá&Cá, o colunis-
ta que vos fala ficou pinel e 
trocou as bolas: o médico 
Guilherme Campelo não ce-
lebrou idade nova. A namo-
rada dele, Ariela Brasil, ape-
nas anunciava um novo ciclo 
de relacionamento na vida 
dos dois. Pardon!

A empresária Viviane Pian-
na celebrou o dia do clien-
te com uma ação super es-
pecial: um café da manhã 
preparado pela chef Ariela 
Brasil para as duas multi-
marcas – feminina e mascu-
lina – que ela tem no centro 
de Linhares.

Num encontrinho bem fit na 
hora do almolço na salade-
ria de Lay Alves uma reunião 
de belas em plena segundo-
na de muito calor: Emmilly 
Pianna, Nathaly Gomes Or-
letti, Camila Broges e Janize 
Fioretti.

Poliana Giacomin e Felipe 
Fantin estão em contagem 
regressiva para a chegada 
do primeiro herdeiro, Théo. 
No último fim de semana a 
família passou momentos de 
descanso na Ilha de Guriri.

Raqui Pioli, especialista em 
harmonização facial, vive na 
ponte aérea Vitoria x Rio de 
Janeiro. Nesta semana ela 
em mais uma viagem de co-
nhecimento ela ficou hospe-
dada no luxuoso Copacaba-
na Palace.

O cabeleireiro e maquiador 
das chiques e famosas de 
Linhares, Neggo Reymond, 
também resolveu recarregar 
as energias. Foi descansar 
num dos paraísos do sul da 
Bahia: Caraíva. Está certinho!

•• O corretor Magno Borges já está em contagem regressiva para o fim de 
semana

 

BELA Foto: divulgação

 

FIM DE SEMANA Foto: divulgação

•• Talita Casagrande toda bela e charmosa posando no restaurante mais 
encantador de Vitória, o grego Alas, que tem uma vista deslumbrante de Vitorinha
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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

INQUÉRITO 
EPIDEMIOLÓGICO
Na primeira etapa do Inquérito Epi-
demiológico no sistema prisional, fo-
ram realizados 1.830 testes rápidos 
do novo Coronavírus (Covid-19) em 
internos, servidores penitenciários 
e profissionais de saúde de todas as 
unidades prisionais do Espírito Santo. 

A iniciativa do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Justiça (Sejus), 
em conjunto com a Secretaria da Saú-
de (Sesa), Universidade Federal do Es-
pírito Santo (Ufes) e Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN), buscou identifi-
car a realidade da doença no sistema 
prisional para avaliação das medidas 
de prevenção, controle e tratamento 

adotados.O estudo indica uma pre-
valência de 31,6% entre internos do 
sistema prisional, com a testagem de 
844 presos. Desses, 267 tiveram re-
sultados positivos, sendo 81 casos ati-
vos – os demais já estavam curados. 
Prevalência indica a proporção de ca-
sos existentes numa determinada po-
pulação em um determinado período.

RETOMADA ECONÔMICA RENOVA PAGA EXPOSIÇÃO DO CIEE

PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
As inscrições para o II Encontro 
Capixaba de Pesquisa em Educa-
ção Ambiental (ECPEA) 2020 estão 
abertas. Voltado para estudantes, 
pesquisadores, professores e de-
mais educadores ambientais, o en-
contro será realizado de 23 a 25 de 
setembro de forma virtual devido às 
medidas de prevenção ao novo Co-
ronavírus (Covid-19). As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas 
pelo site https://www.ecpea.com.
br/.Com o tema “(Re)Pensando as 
Políticas Públicas em Educação Am-
biental”, a segunda edição do even-
to é fruto da parceria entre o Ins-
tituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (Iema), por meio 
da Gerência de Educação Ambiental 
(GEA), com o Laboratório de Edu-
cação Ambiental (LabEA/CEUNES) 
da Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes). O objetivo do ECPEA é 
reunir e dar visibilidade acadêmica 
e social aos atores e grupos en-
volvidos na pesquisa em Educação 
Ambiental no Estado e proporcionar 
a troca de conhecimentos entre os 
grupos locais e de outras regiões. 
Objetiva-se, ainda, fortalecer a for-
mação de pesquisadores e educa-
dores ambientais no Espírito Santo, 
especialmente na região norte do 
Estado.

Um exercício de paciência. 
Missão de persistência. Uma 
vida de mais renúncias. Essas 
três frases servem para circuns-
crever nossas vidas no amanhã. 
O biólogo e pesquisador Átila Ia-
marino dá a dica: “não tem volta 
mágica para 2019 sem vírus. É 
uma adaptação pragmática para 
2021 com ele.” Portanto, deve-
mos já começar a gigantesca 
tarefa de fazer as mudanças que 
se fizerem necessárias para con-
vivermos com os dias futuros. 
Urge termos consciência dessa 
necessidade. Não se espere pela 
volta pura e simples aos dias de 
ontem, com a manutenção de 
velhas regras, padrões de com-
portamento, atitudes e gostos.

A reforma na área dos cos-
tumes é uma das mais árduas. 
Afinal, costume faz parte da tra-
dição, carrega o dna de todo um 
processo civilizatório. Mas há de 
se compreender que a vida se-
gue seu curso e avança na estei-
ra das descobertas e inovações 
resultantes das pesquisas nas 
áreas da biologia, biomedicina, 
inteligência artificial etc. Por-
tanto, qualquer arranjo no sen-
tido de salvaguardar a integri-
dade da vida é e será bem-vinda, 
principalmente se olharmos um 
pano de fundo cheio de amea-
ças.

Como lembram os cientistas, 
o nosso foco será sempre o dos 
impulsos inatos aos seres vivos. 
Analisando as reações do com-
portamento, Pavlov se vale do 
exemplo da ameba para expli-
car os reflexos do ser humano. A 
ameba foge do perigo, absorve 
alimentos, multiplica-se, forma 
quistos dentro dos quais se mul-
tiplica em um enxame de pe-
quenas amebas. Por aí, podemos 
ter a primeira resposta para a 
questão da metáfora de guerra, 
tão do gosto dos indivíduos. As 
pessoas, como as amebas, pro-
curam evitar o perigo e preser-
var sua espécie. Se um vírus, um 
Covid qualquer, aparece de re-
pente ameaçando o fluxo vital, 
o ser vivo tenta dele se afastar, 
matando-o ou tomando as pre-
cauções para que ele desapare-
ça.

A natureza procura conser-
var a vida, de acordo com dois 
grandes princípios: o do soma e 
o do gérmen. O primeiro, o indi-
víduo, conduz o segundo, a es-
pécie; o primeiro é mortal, des-
contínuo, e o segundo é imortal, 
contínuo. Para preservar o indi-
víduo do aniquilamento, antes 
que tenha cumprido a tarefa de 
transmitir o gérmen da espécie, 
a natureza o dotou de dois me-
canismos especiais; e da mesma 
forma, para a preservação da es-
pécie, proporcionou dois meca-

nismos. Os primeiros são os im-
pulsos combativo e nutritivo; os 
segundos, sexual e paternal. Eis 
a base do argumento que sus-
tenta a tese de que haveremos 
de adotar o pragmatismo para 
prolongar nossa preservação. A 
adaptação à realidade dos ciclos 
de vida é condição sine qua non.

Dito isto, emergem as ques-
tões: que mudanças, que novos 
costumes adotar, quais as esfe-
ras que deverão ser mais impac-
tadas, a individual ou a coleti-
va? Com perdão dos amigos da 
área biomédica, arrisco a inferir 
que o rol de adaptações assu-
mirá uma proporção circular, 
sistêmica, abrangente, na medi-
da em que os elos da cadeia da 
saúde de um povo abrigam mu-
danças nos padrões e normas 
governamentais, atitudes pes-
soais e comportamentos coleti-
vos. Entidades e pessoas físicas 
deverão entrar na composição, 
operando as políticas de saúde, 
com maior controle de cuidados 
sanitários, programas intensi-
vos de prevenção, inserção de 
uma visão interdisciplinar, ca-
paz de contemplar o Todo e não 
apenas as partes.

É claro que uma eficaz re-
volução de costumes depende 
da chave da porta do futuro: a 
educação. Por isso, o sistema 
educacional, a partir do ensino 
de base até os níveis superiores, 
haverá de focar as políticas de 
prevenção e mudança de hábi-
tos, o que implicará modelagem 
inovadora nas áreas dos diverti-
mentos, conservação ambiental, 
educação, mobilidade urbana, 
segurança pública, manifesta-
ções coletivas, como eventos de 
massa. A grita será barulhenta, 
prevendo-se, desde já, um dis-
curso crítico aos governantes, 
que estariam fazendo censura, 
opressão à liberdade de mani-
festação etc. Mas não se faz re-
forma sem ponto e contraponto.

Como fortaleza de defesa de 
uma nova ordem mundial no 
campo sanitário, será necessá-
ria a chegada ao poder de um 
núcleo com novas visões, olhar 
de estadista, empreendedoris-
mo e coragem para enfrentar os 
infortúnios. Só assim a Huma-
nidade será capaz de implantar 
um regramento que garanta a 
sobrevivência da espécie, com 
destaque para a vida saudável 
do planeta, o que exigirá forte 
intervenção nas políticas pre-
servacionistas e de melhor dis-
tribuição de renda. A continuar 
a imensa disparidade de clas-
ses, os grupos mais poderosos 
haverão de dar o tom maior e, 
nesse caso, a orquestra mundial 
ameaça continuar bastante de-
safinada.

•• A vice-governadora do Espírito 
Santo, Jaqueline Moraes, promo-
veu, terça-feira, 15,  uma reunião 
para articular estratégias interse-
toriais voltadas para a Primeira In-
fância Capixaba. A ação aconteceu 
no Palácio da Fonte Grande com 
a participação da primeira-dama 
do Estado, Virgínia Casagrande. Os 
participantes debateram a impor-
tância dos núcleos técnicos pela 
primeira infância criados através 
de Portarias em cada Secretaria. Os 
representantes dos órgãos também 
apresentaram sugestões de novas 
temáticas que deverão estar no 
Pepi e saíram com a tarefa de criar 
projetos e novas ações com foco na 
primeira infância

O Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo (TCE-ES) realiza nes-
ta quinta-feira (17), o Webinário de 
Orientações Técnicas sobre “Limite 
Mínimo Constitucional de Aplicação 
da Educação e os Impactos da Co-
vid-19”. A transmissão será pelo 
canal da Escola de Contas Públi-
cas (ECP) no YouTube, a partir das 
14 horas. O evento é uma parceria 
da Escola de Contas Públicas com 
Associação dos Municípios do Espí-
rito Santo (Amunes). A abertura será 
feita pelo presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), conselheiro Rodrigo Cha-
moun, seguido do presidente da 
Amunes, Gilson Daniel.

A Secretaria de Desenvolvimento 
(Sedes), em parceria com a Agên-
cia de Desenvolvimento das Micro 
e Pequenas Empresas e do Em-
preendedorismo (Aderes) e o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), 
promove um webinar com o tema 
“Ações para a retomada econômi-
ca dos pequenos negócios”. Even-
to on-line é gratuito e será reali-
zado na próxima terça-feira (22), 
às 17 horas. A palestrante convi-
dada será a secretária-adjunta da 
Secretaria de Desenvolvimento 
da Indústria, Comércio, Serviço e 
Inovação (SDIC) e subsecretária 
de Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas, Empreende-
dorismo e Artesanato (Sempe), do 
Ministério da Economia, Antonia 
Tallarida, que vai apresentar as 
medidas adotadas pelo Governo 
Federal para apoiar as micro e 
pequenas empresas na retomada 
econômica pós-pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19).

A Fundação Renova começou a pa-
gar indenizações para os casos de 
difícil comprovação de danos cau-
sados pelo rompimento da barra-
gem de Fundão, em Mariana (MG). 
O primeiro pagamento, a uma arte-
sã de Baixo Guandu (ES), foi feito 
em um novo sistema indenizatório, 
instituído a partir da decisão da 
12ª Vara Federal após rodadas de 
negociação junto à representante 
legal das Comissões de Atingidos 
do município capixaba e de Naque 
(MG). A operação desse novo sis-
tema começou em agosto, com a 
implementação de uma platafor-
ma on-line que atende categorias 
informais e com difícil compro-
vação de danos. A plataforma foi 
denominada Portal do Advogado e 
está disponível no site da Funda-
ção Renova (www.fundacaorenova.
org). Por enquanto, o acesso está 
liberado para representantes dos 
moradores das duas localidades 
que já tiveram as ações coletivas 
analisadas pela Justiça.

O Centro de Integração Empresa-
-Escola (CIEE) realizará de 09 
a 13 de novembro de 2020, a 
Expo CIEE de forma 100% on-
-line. Serão cinco dias de evento 
24 horas por dia, com diversão, 
games, vagas de estágio e jovem 
aprendiz, palestras e muito mais. 
As inscrições iniciam em outubro, 
por meio do link: https://www.ex-
pociee.com.br/virtual. O CIEE é 
uma entidade beneficente e de 
assistência social, que possibilita 
aos adolescentes e jovens o in-
gresso no mundo do trabalho, por 
meio dos programas de estágio e 
jovem aprendiz. A Expo CIEE foi 
criada para reforçar ainda mais 
o impacto social do CIEE na vida 
profissional e acadêmica dos jo-
vens. O evento é 100% gratuito 
e totalmente democrático, abra-
çando todas as idades, classes 
sociais, raças e gêneros. Este 
ano, será realizada uma primeira 
edição virtual, atendendo os jo-
vens de todo o País.

NOSSAS VIDAS NO AMANHÃ

Gaudêncio Torquato

jornalista, é professor titular da USP, 
consultor político e de comunicação
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CANTINHO DA REFLEXÃO
*Monsenhor Jonas Abid

www.cancaonova.com.br

Recorra à intercessão 
de Maria!

* Fundador da Comunidade Canção Nova, presidente 
da Fundação João Paulo II, e reitor do Santuário do 
Pai das Misericórdias

CAN

O Filho de Deus se fez 
homem no seio da virgem 
Maria para poder nos sal-
var. Ela foi a intermediá-
ria, abriu-se um caminho, 
uma ligação entre a Terra 
e o Céu. Esse caminho não 
foi desfeito, Deus não volta 
atrás. Ela fez a interligação 
para que Seu Filho viesse 
ao mundo, se encarnasse, 
nascesse, chegasse a cruz 
e pudesse nos salvar. E Ele 
nos concede essa grande 
graça.

Assim como ela foi o 
meio para que Jesus vies-
se nos salvar, Ela agora é 
o meio para que nós che-
guemos até Jesus. Esse é o 
meio para que nossa ora-
ção abale o Céu e a graça 
aconteça. A cura, a liber-
tação, a solução vem de 
Deus, mas Maria está aí 
como a nossa intercesso-
ra.

Claro, o único media-
dor entre o Céu e a Terra 
é Jesus, mas a mediadora 
entre Jesus e a Terra foi 
Ela, porque concebeu e 
gerou Jesus no seu ventre, 
por obra do Espírito San-
to. Não houve intervenção 
de nenhum outro homem.

O sangue que foi der-
ramado na cruz foi dado 
por Maria, porque Jesus 
nunca teria sangue huma-
no para derramar por nós. 

Nem tudo são flores na temporada mais bonita do ano. A transição climática é a fase 
mais propícia para crescimento de registros de doenças provocadas por vírus e bactérias. 

“Vacinação é a forma mais eficaz de prevenção”, orienta especialista

Começa no próximo dia 
22, a estação mais florida do 
ano, a primavera. Responsável 
por deixar as paisagens ainda 
mais bonitas, a temporada 
que se estende até o final de 
outubro, também esconde um 
vilão: a proliferação de vírus e 
bactérias, causadores de do-
enças como roséola, eritema 
infeccioso, escarlatina e a te-
mida catapora.

Grande vilã da tempora-
da, estudos mostram que no 
Brasil, entre os meses de se-
tembro e outubro, há um au-
mento no número de casos de 
varicela, ou catapora, como 
é popularmente conhecida. A 
varicela é causada pelo vírus 
Varicela-Zoster e considerada 
uma doença da infância. No 
Brasil apenas 10% da popula-
ção com mais de 25 anos de 
idade não teve a doença.

Entre 2012 a 2017 foram no-
tificados 602.136 casos de va-
ricela, no Brasil, embora, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde (MS), não existam da-
dos consistentes sobre a real 
incidência da doença, por-
que apenas os casos graves, 
internados e óbitos são no-
tificados, mas estima-se que 
ocorram cerca de 3 milhões 
de casos, em média, todos os 
anos.

A varicela, costuma apre-
sentar um curso benigno, 
mas em adultos apresente um 
maior potencial de letalidade, 
o qual pode ser até 40 vezes 
maior do que em crianças. O 
número de hospitalizações 
é maior em crianças, por ser 
mais frequente na população 
infantil, mas proporcional-
mente, os adultos apresentam 
maior risco de evoluir com 
complicações, hospitalização 
e óbito.

Geralmente se manifes-
ta com queixas gerais, como 
febre, dor de cabeça, mal es-
tar geral e as características 
lesões de pele que aparecem 

Chegada da primavera acende alerta 
para aumento de casos de catapora

Os índices da catapora no Brasil

Ele pode porque recebeu 
esse sangue de Maria e 
isso é biologicamente cer-
to, a mãe que dá o sangue. 
Claro, no caso humano é 
o sangue do pai e da mãe. 
Mas o pai de Jesus é o Pai 
Eterno.

Portanto, todo sangue 
derramado por nós na 
cruz quem deu a Jesus foi 
Maria. Deus já abriu essa 
ligação, e nós podemos 
usar dela. Ela está sendo 
clara conosco, e nos diz: 
“Meu filho, minha filha, 
recorra. Você apenas não 
tem a graça de ver, mas eu 
estou com você. E saiba: 
quando a dor for maior, 
quando o sofrimento pa-
recer insuportável, é es-
pecialmente nessas horas 
que eu me faço presente e 
estou visitando você”.

como uma mácula averme-
lhada e evoluem para vesícu-
las. Pode-se observar lesões 
em diferentes fases em todo 
o corpo. “É muito importante 
procurar atendimento médico 
já no início dos sintomas para 
obter as orientações quanto 
ao isolamento, cuidados ge-
rais e terapêutica, mas tam-
bém para a detecção precoce 
de complicações, que possam 
ocorrer”, alerta a pediatra, 
médica do Grupo Sabin, Silva-
na Fahel.

A especialista explica, ain-
da, que uma etapa muito im-
portante de cuidado com o 
paciente é evitar o contágio 
de outras pessoas. “A cata-
pora é altamente contagiosa. 
É imprescindível restringir o 
paciente de locais públicos, 
até que todas as lesões este-
jam cicatrizadas, o que pode 
persistir até duas semanas. 
Roupas, mãos, toalhas, itens 
de uso pessoal e objetos que 
possam estar contaminados, 
devem ser higienizados cons-

tantemente”, reforça.
A vacina varicela zoster é 

a melhor forma de se evitar 
a catapora, afirma a Dra. Ana 
Rosa Santos, infectologista e 
gerente de imunizações do 
Grupo Sabin. O esquema de 
vacinação começa aos 12 me-
ses de vida, com duas doses 
com intervalo de três meses. 
“Em situações de risco, como 
surto em escolas, creches ou 
domicílio, deve-se realizar 
a vacina a partir de 9 meses 
de idade, como um bloqueio. 
Para todas as crianças que fi-
zerem a vacina precocemen-
te, nessas situações de surto, 
o esquema vacinal aos 12 me-
ses de duas doses, deverá ser 
mantido, reforça a médica. 
Todas as crianças, adolescen-
tes e adultos suscetíveis (que 
não tiveram catapora) devem 
ser vacinados e, pode-se tam-
bém fazer a vacinação pós-
-exposição, até 72 horas após 
o primeiro contato com uma 
pessoa doente”, orienta a es-
pecialista.

De acordo com análise divul-
gada pelo Ministério da Saúde, as 
internações por catapora estão 
concentradas em crianças de 1 a 
4 anos de idade, em crianças com 
menos de 1 ano e de 5 a 9 anos de 
idade, respectivamente. Embo-
ra o maior número absoluto de 
hospitalizações seja observado 
entre crianças, grupo em que se 
espera o maior número de casos 
da doença, proporcionalmente, 

os adultos apresentam maior ris-
co de evoluir com complicações, 
hospitalização e óbito.

No Brasil, entre 2012 a 2017 fo-
ram notificados 602.136 casos de 
varicela, a região sul notificou o 
maior número com 199.057 (33 %) 
dos casos, seguindo a região su-
deste com 189.249 (31,4%), enquan-
to a região norte notificou apenas 
40.325 (6,6%).
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“Eu gosto de delicadeza. Seja nos gestos, nas palavras, 
nas ações, no jeito de olhar, no dia-a-dia e até no que não 

é dito com palavras, mas fica no ar…” 
>> Manuel-Bandeira

Bom dia, Delma, bom dia
Carlos Brandão

Essa coluna é publicada todas as quintas e domingos

Fotos: Divulgação

•• Bruna Alencar e Linnaldo Borges, que são médicos em Cuiabá, 
Mato Grosso, no casamento intimista de Virgínia Caiado e Leonardo 
Macal, em Brasília, no último sábado , com essa vista incrível do lago 
Paranoá, cenário de importantes acontecimentos na capital federal.

•• O final de semana de Fabio e Flávia Dalvi foi em Pedra Azul, onde 
comemoraram 17 anos de casados. Lá foram recebidos por Martinha 
e Walter José Piana para degustar um bom vinho. Desse encontro 
também participaram Marcia e Elcio Alves.

>> Regina Rigoni e Bruno So-
eiro deixaram Laura com os 
avós, Graça e Luiz Rigoni no 
final de semana e foram curtir 
um pouco o Sul da Bahia para 
sair da pandemia.

>> “As ruas da cidade já es-
tão com movimento quase 
normal”. A observação é de 
um Guarda de Trânsito, de-
pois de advertir um motorista 
que estacionava em lugar não 
permitido, o que, por sinal, é 
comum em Linhares.

>> Marcelo Bensabat, presi-
dente da Associação Atlética 
Banco do Brasil- AABB Linha-
res está avisando que o bar 
daquela agremiação agora 
está entregue ao Tio Naldo, 
“com muitos petiscos saboro-
sos”.

>> Nosso respeitoso abraço e 
toda consideração a dona Nil-
ceia Alves, que domingo com-
pletou 97 anos de vida e con-
tinua com o vigor de sempre, 
para felicidade de todos.

Pesquisa mostra que os planos 
de saúde médicos perderam 
254.545 beneficiários de abril a 
julho deste ano, de acordo com 
dados do IESS - Instituto de Es-
tudos de Saúde Suplementar. 
Em abril, eram 47.013.307 be-
neficiários, frente a 46.758.762 
em julho.

Vanessa Bianchi Pandolfi com-
pletou idade nova no último 
sábado e comemorou ao lado 
do marido, Andre Pádua, com 
familiares e amigos íntimos, e 
participação especial do cantor 
Filipe Fantin.

Na radioativa Guarapari Gorete 
e Clóvis Dadalto ao lado de Te-
rezinha e João Batista Carrero 
estão rindo à toa, porque a cida-
de começa a receber turistas, as 
praias estão cheias de banhis-
tas e os restaurante voltando 
com força. Que beleza!

Planos de Saúde

4.0 da Vanessa

Na radioativa

Vereadora Marcelle

Marcelle Miranda 
Bonomo, atual 

primeira dama da 
Câmara Municipal 

de Linhares resolveu 
testar o prestígio 

nas urnas, com 
apoio de Ricardinho 

Bonomo, seu marido. 
Ela é pré candidata 
a vereadora. A lista 
está bem gordinha 

de candidatos. Vamos 
ver quem chega lá.

•• Laryssa 
Armani, Marina 
Reale, Roberta 
Ceolim e Dayla 
Meneghel 
brindando a vida.
Beleza pura


