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NÃO HÁ VAGAS
N

ão se trata de alarmar a
população trazendo um
título deste. Mas é preciso compreender que a
situação está no limite. As 9 vagas de
Unidade de Terapia Intensiva da Santa
Casa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim estão ocupadas por pacientes com a Covid-19. As 20 vagas de UTI
do Hospital Infantil ‘Francisco de Assis’
no bairro Aquidaban também estão ocupadas. A Santa Casa a de Guaçuí desde
segunda, 15, não tem mais leito de UTI
vago e o Hospital Evangélico Litoral Sul,
em Itapemirim das 20 vagas, 19 estão
ocupadas. A quarentena entra em vigor
nesta quinta, 18, são 14 dias, para afastar
as pessoas e evitar que peguem a doença e não encontre vagas em um leito
de terapia intensiva.
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EDITORIAL

Coragem
Governador

Ao Governo do Estado
do Espírito Santo não há
outra alternativa que anunciar a quarentena de 14
dias no Estado para tentar
frear o coronavírus que já
ceifou milhares de vidas e
acendeu o sinal de alerta
com a ocupação de mais
de 90% dos leitos disponíveis ao tratamento intensivo da Covid-19. Estamos no
risco extremo, precisamos
nos distanciar cada vez
mais.
Não resta a menor dúvida que a imposição desta
quarentena que inicia nesta quinta, 18 ao se atingir
o ponto mais complexo da
pandemia no estado é um
corajoso gesto de liderança de Renato Casagrande
diante do negacionismo
do governo federal que
atropela o debate público.
“Chegamos a esta situação por algumas razões:
demora na vacinação, falta
de coordenação nacional,
nova variantes do vírus e o
negacionismo do governo
federal”.
Para o governador, a
vida tem de ser o principal
fator a ser considerado. É
uma decisão difícil de ser
tomada em tempo hábil,
não mais tempo a perder.
O governador ao anunciar medidas mais duras no
ES demonstra que não está
disposto juntamente com
as autoridades estaduais
a pagar o preço da omissão diante da iminência
de um colapso do sistema
de saúde e por mais que
pareça um sacrifício para
todos, a sociedade civil
precisa encarar mais este
obstáculo.
O sistema hospitalar
chegando ao seu limite
com mais de 90% dos leitos
de UTI ocupados no Estado
o risco extremo atingiu o
Estado. Qual a alternativa
do líder, se não há tratamento precoce para a doença, faltam profissionais

EXPEDIENTE

Opinião

www.espiritosantonoticias.com.br

de saúde nos hospitais,
os que estão trabalhando
estão no limite, a vacina
ainda não chegou para
todos a população não
faz o dever de casa como
deveria.
Só tem uma forma de
proteção nesta altura, não
pegar a doença, e para
isso, tem de haver consciência coletiva, manter
o distanciamento social,
fazer o uso de máscaras
todos os dias, manter as
medidas de higiene sempre e evitar aglomerações
é cada um por si.
Não há como negar
que a pandemia não afeta
o trabalho e a renda das
pessoas e todos sabemos
que os prejuízos atingem
em cheio, principalmente
os menores, sem contar os
que perderam os empregos, a classe artística, o
setor de eventos, e tantos
outros. Porém, sem vida,
sem saúde e sem força de
trabalho não há geração
de renda.
Os 14 dias a serem
atravessados no Espírito
Santo é um deserto que
temos de atravessar juntos, e mesmo que haja uma
campanha contrária e acusações políticas nocivas,
é preciso reconhecer que
o governador não tomou
esta decisão sozinho.
Participaram ao vivo,
além de toda imprensa
estadual, devidamente respeitada, em momento algum agredida, o presidente da Assembleia do ES,
Erick Musso, o presidente
do Tribunal de Justiça do
ES – Ronaldo Gonçalves
de Souza, a ProcuradoraGeral do Ministério Público
do Estado, Luciana Gomes
Ferreira de Andrade e o
presidente do Tribunal de
Contas do Estado, Rodrigo
Chamoun, o discurso afinado entre os poderes
deveria seguir de modelo
ao Brasil.
Contato Comercial:
(28) 99883-7453
Editora: Luciana Maximo
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Articulista: Fabiani Taylor
Repórter: Luciana Maximo
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Todos os dias pela manhã e tarde a avó do cantor Derik
Ramos, Madalena lê a Bíblia e ora por toda família e pelo
mundo, é emocionante vê-la clamando pelo mundo todo para
que essa doença pare de fazer a humanidade sofrer

A Fiocruz entregou hoje o primeiro lote de vacinas contra a
Covid-19 fabricado pela instituição. Foram liberadas 500 mil
doses do imunizante e até sexta-feira (19/3) serão entregues
ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do
Ministério da Saúde mais 580 mil doses

Muita coragem do governador Renato
Casagrande anunciar uma quarentena
de 14 dias para tentar frear o Coronavírus.
Ele teve o aval do TJES, TCES, MPES e as
igrejas, unidos pela vida.
O governador do Estado do Espírito Santo
Renato Casagrande convocou todas as
autoridades do ES para participarem da
coletiva de imprensa onde anunciou a
quarentena de 14 dias. A decisão não é dele,
é da sociedade capixaba.

A vereadora de Anchieta Márcia Cypriano
fez duras críticas à administração que
efetuou pagou recentemente a empresa
que fez a reforma do calçadão e a mesma
já apresenta mais de 150 rachaduras.

Diagramação:
Rony Mothé - (28) 99924.2080
Revisão:
Luciana Maximo

frente ao Supermercado Campeão, no
Centro de acesso ao Bar do Bagre).
CNPJ: 23.401.491/0001-88
INSC. MUNICIPAL: 0000030368

Rua Hermínia Clemente Gonçalves, Nº
1776, Bairro Limão, Piúma/ES (Rua em

Os artigos são de inteira responsabilidade do autor, o jornal não responde pela opinião dos articulistas

Saúde
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LOTADAS
Não há mais vagas em UTI’s
em quatro hospitais dos cinco
no Sul do ES

da Redação

UTI’s SEM VAGAS

O

Sul do Estado do Espírito Santo está
chegando ao seu limite em se tratando
de vagas para Unidade de Terapia
Intensiva – UTI, nos hospitais de referência para tratamento da Covid-19. Dos cinco hospitais
estaduais filantrópicos que oferecem vagas intensivas,
quatro já estão com 100 % de ocupação: o Hospital
Evangélico Litoral Sul, a Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeiro de Itapemirim, a Santa Casa de Guaçuí e o
Hospital Materno infantil ‘Francisco de Assis’ (Hifa), no
bairro Aquidaban.
De acordo com Reportagem especial veiculada nesta quarta-feira, 17, no Portal Em Off o Hospital
Materno Infantil ‘Francisco de Assis’ (Hifa), no bairro
Aquidabam, em Cachoeiro de Itapemirim, referência
para o tratamento da Covid-19 passa pelo pior momento
da pandemia do novo Coronavírus. Há mais de uma
semana está com 100% dos leitos de UTI ocupados e
mais de 90% de ocupação o das enfermarias e sem profissionais disponíveis para ampliação de leitos. Colapso.
“Temos a maior estrutura de combate à Covid-19 do
sul do estado e o momento é de colapso por conta
do número de pessoas contaminadas. Se não houver
medidas dos governos para reduzir aglomerações, reuniões, festas… vamos entrar em nível de desassistência”,

avaliou o superintendente do Hifa, Jaílton Pedroso. O
Hifa conta com 90 leitos para pacientes infectados com
o novo coronavírus.
A assessoria de imprensa do Hospital Evangélico
Litoral Sul – referência também no tratamento da
Covid-19 informou que atualmente a instituição possui
20 leitos de UTI destinados à Covid-19. Desses 20 leitos,
nesta quarta, 17/3/2021, às 16h27, 19 estão ocupados. O
HELS possui capacidade para atender mais pacientes e,
por isso, está em negociação com o governo, para abrir
mais 10 leitos de UTI Covid e 40 leitos de retaguarda
(enfermaria), sendo 20 para casos confirmados e 20
para casos suspeitos.
“Até o momento não há fila de espera para nossa UTI e a capacidade máxima de atendimento do
Evangélico Litoral Sul para Covid é de 20 pessoas na
UTI”, informou a assessoria.
Na Santa Casa Cachoeiro, os nove leitos de UTI
existentes estão ocupados, assim como os seis de
enfermaria. Na Unimed, dos 20 leitos de UTI, 17 estão
com pacientes e das 51 enfermarias, 44 estão em uso.

Só em Calçado

O Hospital de São José do Calçado que abriu 22
leitos de UTI nesta segunda-feira (15), está com 30% de
ocupação, ou seja, das 30 vagas existentes, nove estão
com pacientes.

Saúde
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QUARENTENA

Governo e prefeitos

Governador se reúne com prefeitos,
Ministério Público e Tribunal de Contas
sobre a Quarentena
Assessoria de Comunicação

O

governador do Estado, Renato Casagrande,
realizou, nesta quarta-feira (17), uma reunião
com prefeitos e representantes do Tribunal
de Contas do Estado (TCE) e do Ministério
Público Estadual (MPES) para tratar das medidas qualificadas
do decreto que instituiu a quarentena de 14 dias no Espírito
Santo, visando o enfrentamento ao novo Coronavírus
(Covid-19).
A reunião, de forma virtual, contou com a presença da
vice-governadora, Jacqueline Moraes; dos secretários de
Estado que integram a Sala de Situação; da procuradora-geral de Justiça, Dra. Luciana Andrade; do presidente do
Tribunal de Contas, Rodrigo Chamoun; e de 63 prefeitos dos
municípios capixabas.

Na ocasião, foram discutidos temas como a fiscalização das medidas, além de ações para reduzir a interação
nas praias. Tudo visando a unidade nas ações em todo
território capixaba.
“De fato, é importante que trabalhemos de forma conjunta. A disciplina nas orlas será fundamental. Importante
que cada prefeito acompanhe pessoalmente como está a
vacinação para que tenhamos agilidade na chegada das
vacinas até a população. Quero agradecer a presença dos
de 63 prefeitos, todos em uma unidade muito grande. Um
verdadeiro pacto pela vida. Independente das questões
políticas, eleitorais e ideológicas, é importante entendermos o perigo do vírus. Estamos vivendo em um País com
tensionamento político forte. Uma parcela está preocupada
com seu emprego, que é legítimo e outra está travando
uma luta eleitoral/política. Vamos manter diálogo com as
pessoas de boa fé, pois termos diálogo é importante. Temos
orgulho que nenhum capixaba ficou sem atendimento
hospitalar. O Espírito Santo é o Estado que mais abriu leitos
per capita no Brasil. A pandemia não é combatida apenas
pelo Estado, mas também pelos municípios. Essa unidade
dá segurança à população capixaba”, afirmou o governador.
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Kennedy
vai pegar
pesado

Prefeitura de Presidente Kennedy publica
decreto e adota as medidas restritivas
anunciadas pelo Governo do ES
Assessoria de Comunicação

D

evido ao agravamento da pandemia do novo
Coronavírus, a Prefeitura de Presidente
Kennedy, a partir desta quinta-feira (18), irá
adotar uma série de medidas necessárias
para o combate e prevenção ao coronavírus. As ações terão
como base as soluções tecnicamente recomendadas pelas
autoridades de saúde no âmbito estadual e municipal. O
decreto com as restrições foi assinado nesta quarta-feira
(17) pelo prefeito Dorlei Fontão.

Divulgação

DE OLHO
Prefeito publica decreto avisando
a população que vai cobrar o
cumprimento da quarentena do ES
Dentre as atividades essenciais que terão permissão
para funcionar durante o período estão algumas como: assistência à saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares;
atividades industriais e agropecuárias; atendimento social;
segurança pública; padarias, supermercados e farmácias;
comercialização de serviços animais; atendimentos relacionados à energia elétrica, transporte público e aplicativos
de transporte, telecomunicações, funerárias, agências
bancárias, serviços postais, construção civil, postos de
combustíveis, material de construção, oficinas mecânicas,
distribuição de água, jornalismo, limpeza urbana, pesca,
locação de veículos, hotéis e pousadas.
Já entre as atividades proibidas e os setores que não
poderão funcionar estão: qualquer tipo de reunião presencial com aglomeração de pessoas; atividades escolares
presenciais, atividades turísticas; festas e eventos; lojas de
conveniência, academias, lojas de rua e salões de beleza
ficam proibidos de funcionar; lanchonetes, restaurantes,
bares e distribuidoras só poderão atuar por meio de delivery,
sem atendimento presencial.
A partir da próxima quinta-feira (18), as aulas da rede
pública municipal e estadual estão suspensas.

Barreira Informativa

Desde terça-feira (17), o município de Presidente Kennedy
adotou medidas extremas para o controle da Covid-19, entre
elas as barreiras informativas no Terminal Rodoviário da Sede
e a fiscalização e orientações em comércios.

Disque-Aglomeração

Devido às medidas restritivas adotadas por conta do
momento que estamos passando, é importante que a população contribua para evitar aglomerações. Festas clandestinas, bares abertos irregularmente, entre outros, podem ser
denunciados por meio do Disque-aglomeração. O serviço
funciona 24 horas, e pode ser acionado pelo telefone 153.
Todas as normas de saúde decretadas pelo governo
do Estado e as medidas de segurança para prevenção da
Covid-19 serão cumpridas pela Prefeitura de Presidente
Kennedy.

Saúde
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MAIS LEITOS
Governador
anuncia novos
leitos no
Dr. Jayme
Santos Neves

Mais 8 leitos

Estado abre novos leitos de UTI no
Hospital Dr. Jayme Santos Neves para
tratamento da Covid-19
Assessoria de Comunicação

O

governador do Estado, Renato
Casagrande, acompanhou, na
manhã desta quarta-feira (17), a
abertura de 15 leitos de Unidade
de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Estadual
Dr. Jayme Santos Neves, que é uma das unidades
de referência para atendimento a pacientes com o
novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. São
oito novos leitos e outros sete que fazem parte de
adequação estrutural realizada na unidade localizada no município da Serra.
Em sua fala, Casagrande citou a adoção da
quarentena de 14 dias em todo o território capixaba
a partir desta quinta-feira (18), visando o enfrentamento à pandemia. “A medida foi necessária, pois
chegamos a 91% da taxa de ocupação dos leitos de
UTI no Estado. A redução na interação das pessoas
em virtude da quarentena vai permitir que a gente
possa fazer a gestão dos leitos para que não falte
atendimento. Até o momento, não faltou leito para

nenhum capixaba. Todos foram atendidos”, afirmou.
Casagrande prosseguiu: “Tínhamos até ontem
243 leitos de UTI aqui no Jayme, que é nossa unidade referência, e agora estamos abrindo mais 15 leitos
de UTI. A abertura de leitos é importante e salva
muitas vidas, mas é fundamental que as pessoas
se cuidem para não colapsar o sistema de saúde.
O Governo irá cumprir a sua parte e abrir 900 leitos
até o fim de abril, então peço a todos que façam
sua parte.”
A partir de agora, o Hospital Estadual Dr. Jayme
Santos Neves passará a disponibilizar 258 leitos de
UTI à população capixaba, sendo o 2º maior hospital para atendimento a Covid-19 no País. A nova
ampliação faz parte do programa “Programa Leitos
Para Todos”, que está na segunda fase de expansão
de leitos no Espírito Santo.
O subsecretário de Estado de Regulação,
Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa,
ressaltou o esforço do Governo do Estado em garantir o acesso ao tratamento adequado da Covid-19
à população capixaba. “Lembramos à população
que vivemos em um momento crítico e destacamos
também o trabalho árduo do Estado em poder dar
acesso a todos os cidadãos capixabas ao leito de UTI
e de enfermaria para ter o seu tratamento adequado
no SUS”, reforçou.
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NA MÍDIA
da Redação

F

altando 20 minutos para meio dia, desta quarta-feira,
17, os participantes do BBB 21, o professor de Croos
Fit Arthur Pícole, natural de Conduru, interior de
Cachoeiro de Itapemirim e o fazendeiro Caio Afiune,
de Anápolis trocaram mais de 10 minutos de prosa na casa mais
cobiçada do Brasil e destes, dedicaram a maior parte para falar
da Cidade das Conchas, em comum com os brothes – a saudade.
Caio que passou a infância toda passeando em Piúma nos
verões, até os 12 anos quando o tio morreu afogado relembrou da
Praça Dona Carmem, a Feira do Sol, as Ilhas e outros. As memórias
ficaram marcadas para Caio que pediu a Arthur que, quando ele sair
da casa mandasse fotos de como está Piúma atualmente.
Arthur e Caio relembraram momentos lindos em Piúma. Arthur
lembrou com detalhes a passagem do trio elétrico no carnaval,
disse que já até subiu no caminhão de som. Falou das peixarias, do
passeio nas ilhas, enfim, a prosa girou em torno de Piúma e o Big
Brother acabou dando a Cidade das Conchas um super destaque
em cadeia nacional.
Nas memórias de Caio e Arthur o pastel da Pastelaria Roda
Brasil, anexa a Feira do Sol, a Feira do Sol como uma imensa feira
e chegou dizer que os melhores anos da infância e de sua vida
foram em Piúma.
O Quiosque da Loira também foi lembrado por Artur que
se divertiu muito lá. Já Caio não esquece a Praça Dona Carmem

A nova sede da Academia Elite será inaugurada nesta próxima segunda-feira virtualmente, por
conta das restrições da pandemia.
“Por motivos de segurança não faremos nossa
inauguração presencial no dia 22, vamos adiar, porém, faremos nossa inauguração virtual para vocês,
é isso mesmo dia 22 de março, faremos uma live
apresentando a nova estrutura da Academia Elite,
não podemos parar.
Estaremos esperando por vocês, assim que
o governo autorizar a abertura das academias do
Espírito Santo novamente”, disse Jonas Pena, idealizador deste mega empreendimento que trará um
novo conceito de Academia em Piúma.
O Jornal Espírito Santo Notícias estará fazendo
a live de inauguração do novo espaço e mostrando
os detalhes da Academia Elite, que passará a funcionar na mesma Avenida Beira Rio, uma esquina
antes da sede antiga.

Piúma no

BBB

Piúma rouba a cena no BBB 21
durante mais de cinco minutos
onde o tio tinha uma casa e ele passava lá temporadas de verão
com a família.
A Gree House também foi lembrada na prosa em especial
o show de Zé Neto e Cristiano. Pelo jeito e as garotas que Arthur
já pegou.
O Big Brother colocou Piúma em destaque nacional com as
suas belezas é momentos incríveis.
Quem estava assistindo o programa e gravou a conversa dos
brothes foi Wellington Valiati e enviou a redação do jornal. “Gosto
de assistir de vez em quando e do nada coloquei para ver um
pouquinho e eles estavam falando, aí resolvi gravar achei top. O
Arthur falou até da praia que está quebrada. O Caio disse que tem
várias fotos de Piúma que ia mostrar para o Arthur quando saísse
do programa”, comentou Wellington.
Arthur tem 26 anos e é de Conduru, interior de Cachoeiro
de Itapemirim, no Espírito Santo. Sempre foi considerado “playboy”
pela aparência e pela expressão de bravo.
Natural de Anápolis (GO), Caio Afiune sempre trabalhou na
fazenda com o pai, na produção de soja e milho e com criação de
gado, e no verão era para a Cidade das Conchas que ele vinha
curtir a praia.

ELITE

INFORME

INAUGURAÇÃO VIRTUAL

Arquivo

Política
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emergencial

O PL 83/2021 visa promover a isenção e o
refinanciamento de impostos e taxas estaduais
referentes aos exercícios de 2019 até 2022, além
de criar linhas de crédito especiais

SETOR DE EVENTOS
Projeto de Lei do deputado Renzo
Vasconcelos propõe auxílio emergencial
para setor de eventos
Assessoria de Imprensa

P

arado há um ano, o setor de eventos
é um dos mais afetados economicamente pela pandemia. Para amenizar
os impactos causados na vida de
empresários e profissionais da área, o deputado
estadual, Renzo Vasconcelos (Progressistas), propõe a criação do Programa Emergencial de Auxílio
do Setor de Eventos (Pease).
O Projeto de Lei (PL) 83/2021, já protocolado
na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales),
quer estabelecer a criação desse programa com

a finalidade de isentar e refinanciar impostos e taxas
estaduais referentes aos exercícios de 2019 até
2022, além de criar linhas de crédito especiais por
meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
(Bandes).
No texto do PL, o deputado relata que o setor
de eventos foi brutalmente atingido desde o início da
pandemia. “Eles foram os primeiros a parar e serão os
últimos a voltar. Sem trabalho, ninguém consegue ficar
de pé. A proposta da criação do Pease é justamente
para fazer os empresários se manterem firmes mesmo
com as restrições de funcionamento”, explicou.
Segundo Doreni Caramori Júnior, presidente da
Associação Brasileira dos Promotores de Eventos
(Abrape), mais de 350 mil eventos deixaram de ser
realizados em 2020 (o número inclui shows, festas,
congressos, rodeios, eventos esportivos e sociais,
teatro, entre outros).
O setor deixou de faturar R$ 90 bilhões no ano
passado e muitas empresas fecharam as portas. “Se
nada for feito, certamente a gente vai ser responsável
por um desemprego enorme”, afirmou Doreni.
O Projeto de Lei para a criação do Pease será
analisado pela Ales.

09

LITERATURA

QUINTA
18 DE MARÇO 2021

Na edição
especial de
sábado você vai
conhecer mais da
obra que aguarda
ansiosamente
uma pausa na
pandemia para
ser lançado em
Iconha

O Coronel e o Comércio

Da Redação

A obra O Coronel e o Comércio- Relações do
poder em Iconha retrata os de 1889 – 1915 publicada pela Editora Milfontes do Doutor em Educação
e historiador, Aldieris Braz Amorim Caprini registra
uma parte importante da história da cidade onde
nasceu em especial a economia. São quatro capítulos
distribuídos em 139 páginas que traduzem fielmente
fragmentos importantes do município de Iconha e
Piúma, na época sede.
O Coronel e o Comércio aborda a chegada,
na segunda metade do século XIX, dos imigrantes
portugueses José Gonçalves da Costa Beiriz e, especialmente, Antônio José Duarte nas localidades
de Iconha e Piúma - região sul da então província
do Espírito Santo.
De acordo com a obra os forasteiros se tornam
grandes comerciantes e estendem seu poder econômico à política, formando uma “nobreza local” por
meio do comércio. “Antônio José Duarte veio sozinho
para o Brasil com 12 anos, e desembarcou no Rio
de Janeiro indo para a região mais tarde. Os dois
portugueses chegam sem posses e trabalham como
empregados para empresas que extraíam matéria
prima no lugar para exportar aos grandes centros
e no pequeno comércio. Verificando o potencial da
região que iniciava o povoamento e a ocupação
agrícola, os portugueses se associam e montam uma

Casa Comercial, denominada Duarte e Beiriz, com as
pequenas posses que acumularam e com empréstimos. A firma comercial doou terreno para que fossem
construídas ruas, órgãos públicos, cemitério, igreja e
escola organizando a vida urbana e centralizando
ao seu redor as relações sociais e política”.
O autor destaca que os imigrantes estrangeiros, especialmente os italianos, compravam terras
de propriedade dos coronéis e dependiam deles
para venderem a produção de café. “Nesse cenário,
o negócio prospera e se tornam os senhores da região, com influência política até no poder provincial
e comercializando com redes mercantis da Capital
da província e do Rio de Janeiro. Dessa forma, o
capital comercial detido por empresários de origem
portuguesa se acumula e proporciona a formação de
relações de poder em uma região do Espírito Santo
no contexto político da Primeira República”.
A edição Especial de sábado traz uma entrevista com o iconhense Aldieris que tem um curriculum
invejável é Pós- Doutor em Educação pela USP,
Doutor em Educação (Currículo) pela PUC/SP, Mestre
em História pela Universidade Federal do Espírito
Santo e Licenciado em História pela Faculdade São
Camilo-ES. Professor do Instituto Federal do Espírito
Santo (IFES). Desenvolve estudos, pesquisas e publicações na área da Educação, nos temas formação de
professores e diversidade étnico-racial, e em História
sobre a História do Espírito Santo.

