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Governo atende erick musso e habilita
o primeiro hospital da orla de aracruz
Fotos: Ales e PMA

Por meio da Resolução 056/2020, a Comissão Intergestores Bipartite da secretaria estadual de Saúde aprovou, após
solicitação do presidente da Assembleia, deputado Erick Musso, a utilização de 37 leitos de cuidados prolongados no
futuro Hospital Municipal Orla de Aracruz, a ser instalado na Unidade de Saúde de Barra do Riacho.
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Seis anos de pedágio na BR-101 e apenas 10% de duplicação
Foram completados, na segunda-feira 18, seis anos de cobrança de pedágio na rodovia BR-101 no
Espírito Santo, com os usuários sem ter o que comemorar, pois as duplicações nos trechos de maior
volume de tráfego não foram feitas. Até abril deste ano foram 149.143.009 motoristas pagando a tarifa
nas sete praças. Apesar do tráfego diário de quase 70 mil veículos pagantes por dia, somente 46,3
(9,7%) dos 475,9 quilômetros entre o trevo de acesso a Mucuri, no Sul da Bahia, e a divisa com o Rio
de Janeiro foram duplicados. Nos seis anos de cobrança tarifária, segundo consta no site da ECO101,
3 km foram duplicados em Anchieta, 2,7 km em João Neiva, 4,5 km em Ibiraçu, 6,1 km em Iconha
(Contorno) e 30 km entre Viana e Guarapari, além da construção de viadutos e passarelas.
q PÁGINA 03

COVID-19

portocel faz doação de
termômetros e
materiais de higiene
q 08
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Suzano registra recorde
de venda de celulose no
primeiro trimestre de 2020

PEDRO VALLS FEU ROSA
Desembargador e presidente da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do ES

PãES E brioChES

L
Comercialização de 2,9 milhões de toneladas contribuiu para a geração de caixa operacional de R$ 2,3 bilhões no período

A Suzano divulgou os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020 (1T20). O período
foi marcado por uma forte demanda por celulose, movimento
que proporcionou recorde histórico no volume de vendas para os
primeiros trimestres e a redução
nos estoques da companhia em
cerca de 500 mil toneladas. Com
isso, o nível estocado atingiu sua
normalização.
Foram comercializadas 2,9 milhões de toneladas de celulose
entre janeiro e março, volume semelhante ao registrado no último
trimestre de 2019 (4T19) – caracterizado sazonalmente como o
mais forte da indústria. Quando
comparado ao mesmo período
do ano passado (1T19), o volume
apresentou alta de 65%.
No segmento de papel, as vendas somaram 268 mil toneladas,
leve retração ante o primeiro
trimestre do ano passado. Com
isso, de forma consolidada, a Suzano comercializou 3,1 milhões
de toneladas de celulose e papéis
e atingiu receita líquida de R$ 7

bilhões entre janeiro e março.
O ritmo acelerado de vendas
de celulose, a queda no custo de
produção e a condição de empresa exportadora – que se beneficia
da desvalorização do real frente
ao dólar -, contribuíram para que
o EBITDA (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) ajustado atingisse R$ 3
bilhões e a geração de caixa operacional somasse R$ 2,3 bilhões.
Ambos os resultados são superiores na comparação com o 4T19
e o 1T19.
O fator cambial, que beneficia o
aumento da receita e da geração
de caixa, gera também um impacto contábil negativo de aumento,
principalmente, no saldo da dívida contratada em dólar, quando
convertida para reais. Esse efeito, contudo, tem natureza meramente contábil, não caixa, uma
vez que está associado a dívidas
com vencimento de longo prazo.
Em função desse efeito cambial,
a companhia apurou um resultado líquido negativo de R$ 13,4
bilhões no primeiro trimestre.

ê-se em
alguns
livros de
história
que Maria Antonieta, ao ouvir relatos de que o
povo francês estava
na miséria e não tinha recursos sequer
para comprar pão,
teria retorquido que
“se não podem
comprar
pães,
que
comprem
brioches”. Disputa-se a veracidade
deste episódio. Há
quem diga ter sido
apenas uma intriga
divulgada por revolucionários. Outros
sustentam ter sido
o paroxismo da insensibilidade. Jamais
saberemos a verdade, enfim.
Dia desses, contemplando a pandemia
instalada no planeta
a partir de janeiro
de 2020, fiquei a recordar este episódio.
Acredite: há muito
dele diante de nossas vistas. Os miseráveis não têm acesso a água tratada e
sabão para, através
da higiene, se proteger de eventual
contágio? Ora, que
usem máscaras! Falta-lhes acesso à rede
de saneamento básico, algo, digamos,
básico em termos de

saúde? Que fiquem
todos recolhidos em
suas casas, ora pois!
Levante-se. Vá à
janela e contemple
nosso mundo com
olhos de ver. Aqui
e ali, lá e
acolá,
estará escancarado um
dos exemplos acima
– acompanhado
da
inevitável
fiscalização
e repressão
do Estado.
Afinal,
há
que se evitar a propagação de
uma epidemia. Paralelamente,
tal qual acontecia
nos dias que antecederam a Revolução
Francesa, movimenta-se a nobreza na
eterna luta pela privatização dos lucros
e socialização dos
prejuízos – esta na
forma dos resgates,
benefícios fiscais de
ocasião etc.
Cabe ainda uma outra referência àquele período. A culpa
pelo desamparo da
população, lá, era
atribuída por alguns
nobres aos rigorosos
invernos de 1788 e
1789, que prejudica-

FOLHA DO
LITORAL

ram as safras! Tudo
obra da natureza
– uma senhora que
sabidamente não faz
discursos ou concede entrevistas. A
culpada perfeita!
Aqui testemunhamos,
igualmente, o
brutal abandono
dos
povos.
Esc a n c a ra ra m -se, diante de
uma pandemia prevista
e previsível,
sistemas
de
saúde no mais
das vezes sucateados
e
abandonados
– assim como
as redes de
saneamento
básico. Saltou aos
olhos a miopia dos
sistemas econômicos e das administrações públicas.
E eis que, em repetição da história,
o culpado pela miséria dos povos é um
vírus! Uma forma
de vida incapaz de
defender-se em entrevistas coletivas ou
pronunciamentos.
Que tal aprendermos com o passado?
Afinal, passa da hora
de discutirmos novas
fundações para os já
carcomidos prédios
de nossa civilização.
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ARACRUZ E REGIÃO
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Jornal fundado em 18/04/1993 por Danilo S. Salvadeo
ARACRUZ - ES (CEP 29190-080)
Rua José Alves da Costa, 56 - Sala 514 - Ed. Ravenna
Tels.: (27) 3256-3700 / 9 8856-9765
“Circulação em Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares e Fundão“.
O jornal que ‘fala’ com Aracruz e Região
Informação gratuita
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BR-101: seis anos de pedágio,
150 milhões de veículos pagantes
e 10% de duplicação
2.173 dias de cobrança (18/05/2014 a 30/04/2020)
2014 (18/05 a 31/12 – 227 dias): 16.684.170 veículos
2015 (365 dias): 25.960.951 veículos
2016 (366 dias): 24.301.869 veículos
2017 (365 dias): 24.527.340 veículos
2018 (365 dias): 25.101.761 veículos
2019 (365 dias): 25.891.744 veículos
2020 (120 dias): 7.675.174 veículos

Total em 2.173 dias: 149.143.009 veículos
68.635 veículos/dia
2.860 veículos/hora
48 veículos/minuto
Foram duplicados 3 km foram em Anchieta, 2,7 km em João
Neiva, 4,5 km em Ibiraçu, 6,1 km em Iconha (Contorno) e 30
km entre Viana e Guarapari

Fonte: site da ECO101

Foram completados, na segunda-feira 18, seis anos de cobrança
de pedágio na rodovia BR-101 no
Espírito Santo, com os usuários
sem terem o que comemorar,
pois as duplicações nos trechos
de maior volume de tráfego não
foram feitas. Até abril deste ano,
foram 149.143.009 motoristas pagando a tarifa nas sete praças.
Apesar do tráfego diário de
quase 70 mil veículos pagantes
por dia, somente 46,3 (9,7%) dos
475,9 quilômetros entre o trevo
de acesso a Mucuri, no Sul da
Bahia, e a divisa com o Rio de Janeiro, foram duplicados. Nos seis
anos de cobrança tarifária, segundo consta no site da ECO101,
3 km foram duplicados em Anchieta, 2,7 km em João Neiva, 4,5
km em Ibiraçu, 6,1 km em Iconha
(contorno) e 30 km entre Viana e
Guarapari, além da construção
de viadutos e passarelas.
Pelo contrato assinado em 2013,
metade da rodovia já deveria ter
sido duplicada. Em seu site, a
Concessionária informa que além
da nova duplicação, que ocorrerá
a partir do trevo de Guarapari
(km 335) a Anchieta (km 357,7),
também serão entregues, neste
primeiro semestre, os 15 quilômetros finais de duplicação de
Viana a Guarapari e três novos
viadutos, sendo um no entroncamento da BR-101/ES com a BR262/ES, próximo a Polícia Rodo-

viária Federal (PRF), em Viana, e
outros dois em Guarapari, no km
321, em Amarelos, e km 335, na
altura do trevo da entrada para a
cidade.
De 18 de maio de 2014 a 30 de
abril de 2020 (5 anos e 11 meses),
149.143.009 veículos diversos pagaram pedágio nas sete praças
da rodovia BR-101 no Estado. Os
dados divulgados no site da Concessionária ECO101 não se alteram, ano a ano, mês a mês. Nos
2.173 dias de cobrança, a média é
de 68.634 veículos por dia, 2.860
por hora ou 48 por minuto. Neste
ano, com a pandemia do coronavírus, o tráfego diminuiu, registrando em abril as passagens nas
praças de 1.357.267 veículos.
Os números do tráfego pago
estão estáveis, praticamente, desde o início da cobrança, em 18 de
maio de 2014, dados que já provocaram dúvidas nos deputados
estaduais e federais de que exista
manipulação de dados para não
duplicar trechos com alto índice
de veículos, acionando o “gatilho” previsto em contrato, que
prevê a duplicação imediata de
trechos com alto índice de tráfego, como entre Fundão e Serra,
São Mateus e Linhares e Vitória e
Cachoeiro de Itapemirim.
A FOLHA DO LITORAL é o
único jornal que divulga mês a
mês as tabelas de estatísticas do
tráfego pago na BR-101.

Pandemia pode
provocar aumento
no valor do pedágio
em reajuste tarifário há dois
anos, a Concess i o n á r i a
ECO101 pode ser autorizada ainda neste
mês, pela ANTT, a reajustar o valor do pedágio nas sete praças da
rodovia BR-101 no Espírito Santo. A Procuradoria-Geral da República
emitiu
o
Parecer 261/2020 que
confirma que a pandemia de Covid-19 pode
ser considerada evento de força maior para
fins de reequilíbrio dos
contratos de conces-

S

são.
A ação foi resposta a
uma consulta da secretaria de Planejamento e Parcerias sobre os efeitos legais
da pandemia do Covid-19 nos contratos
de concessão no setor
de transportes, perguntando se o evento
poderia ser considerado de força maior para
fins de reequilíbrio dos
contratos. Pelo contrato, maio é o mês de
reajuste da tarifa pela
ECO101.
“O parecer reconhece que a crise

da
pandemia
é
evento de força
maior, impossível
de ser previsto à
época da apresentação dos leilões, e
entende como cabíveis ajustes para
restabelecimento
dos contratos de
concessão impactados, exceto se o
contrato específico
dispuser em contrário”, explica Karin
Yamauti Hatanaka, sócia de Infraestrutura e
Project Finance do
Cescon Barrieu, em
comunicado.

Acesse:

www.folhalitoral.com.br
Reportagens exclusivas, notícias, informação e opinião.
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Projeto regra abastecimento
de motocicletas
Por Karina Borgo
Os condutores de motocicletas que não desligarem o
veículo e não retirarem o capacete, exigência que se aplica também ao acompanhante, na hora do abastecimento
em postos de combustíveis,
não serão atendidos. A proibição consta do Projeto de
Lei nº 119/2020, de iniciativa
do deputado Rafael Favatto,
que tramita na Assembleia
Legislativa.
Segundo a matéria, os
postos de revenda de combustíveis deverão exibir
logo na entrada, de modo
destacado, as exigências previstas na norma. As informações serão afixadas em placa,
painel ou similar, com letras
em dimensões adequadas
para fácil visualização, a uma
distância de no mínimo dez
metros do consumidor.
Na mensagem de justificativa da proposição, Favatto
destaca uma resolução da
Agência Nacional do Petróleo (ANP), que recomenda

Motociclistas deverão desligar o veículo e retirar o capacete na hora
de abastecer, segundo projeto do deputado estadual Rafael Favatto

aos motociclistas descerem
das motos na hora de abastecer. O objetivo da medida
é garantir a segurança, evitando que eles se tornem vítimas em casos de incêndio
ou explosão. Se aprovada e
sancionada a norma, os postos terão prazo de 30 dias,
contados da publicação da
virtual lei, para se adequar às
exigências.
“Especialistas explicam
que só o vapor da gasolina já

é suficiente para dar início a
um incêndio e que o fato de
o motociclista estar em cima
da moto aumenta as chances
de isso ocorrer, por causa da
energia eletrostática. Basta uma faísca, uma centelha
gerada por algum objeto que
tenha energia armazenada,
como o chaveiro ou alguma
parte metálica da jaqueta,
por exemplo, para o fogo começar”, alegou o parlamentar, que é médico.

Dezoito profissionais de saúde
contraíram a Covid-19 em Aracruz
Em Aracruz, até a quarta-feira 20, dezoito
profissionais da área de saúde – somente um
deles com doenças pré-existentes, também
chamadas de comorbidades – haviam testado
positivo para a doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com o Painel Covid-19, do
Governo do Estado, são 13 mulheres e cinco
homens com idades entre 20 e 59 anos. Nove
mulheres e quatro homens já estão clinicamente curados.
A primeira suspeita de infecção ocorreu no
último dia 30 de março, quando o primeiro profissional de saúde fez o teste de biologia molecular RT-PCR. Os outros 17 foram testados
entre os dias 17 de abril e 12 de maio. Dos 18
infectados, 15 apresentaram tosse, 12 tiveram
febre e quatro sentiram dificuldade respiratória.
Fundão, Ibiraçu e João Neiva
A Covid-19 também infectou profissionais

de saúde que residem em outros três municípios da região. Em Fundão, sete mulheres
e um homem com idade entre 30 e 59 anos
testaram positivo para a doença. Quatro mulheres e o homem estão clinicamente curados.
Em Ibiraçu, o diagnóstico foi confirmado em
seis mulheres e dois homens com idade entre
20 e 69 anos. Quatro mulheres e um homem
já estão curados. Já em João Neiva, uma mulher que tem entre 20 e 29 anos de idade está
curada. Os dados são referentes a atualização
de quarta-feira (20) do Painel Covid-19.
Espírito Santo
Em todo o Estado, até a última quarta-feira,
2.441 profissionais de saúde (1.836 mulheres e
605 homens, a maioria com idade entre 30 e 39
anos de idade) foram infectados pela Covid-19.
Do total, 1.308 estão curados, 1.130 seguem
em recuperação e três vieram a óbito.

Deputada Janete
propõe suspensão
do recesso
parlamentar

A

deputada
(foto) Janete de Sá
apresentou uma
indicação
à
Mesa
Diretora
da Assembleia propondo a suspensão
do recesso parlamentar do mês de
julho, em função
da pandemia da
Covid-19. A indicação foi lida no expediente da sessão
virtual de quarta-feira 20.
“Vivemos um momento difícil e precisamos continuar
dando demonstração de solidariedade,
compromisso
e respeito com todos os capixabas.
A Assembleia não
tem se furtado a
fiscalizar e propor
ações que atendam
a emergência da
atual circunstância
e ajude minimizar
o sofrimento da população, quer seja
nos lutos das famílias, às quais temos
prestado
nossas
condolências,
ou
no enfrentamento
do custoso, sobre
ponto de vista social, psíquico e econômico, do isolamento social, ou da
quarentena como
nos indica, e nos

obriga, a Ciência”,
declarou a parlamentar.
Janete de Sá ressaltou ainda que
diante da continuidade da calamidade
pública, a suspensão do recesso de
julho de 2020 é uma
forma de manter os
parlamentares vigilantes e à disposição da sociedade
capixaba.
“Também está nas mãos
de nós, deputados,
para análise e aperfeiçoamento, uma
peça orçamentária
importantíssima,
que é Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que trata da transparência na elaboração da Lei Orçamentária Anual
de 2021, do Anexo
de Metas e Prioridades para a LOA,
das atribuições do
banco de fomento,
o BANDES – Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo, do Anexo
Fiscal apresentando tanto a situação
atual como a projeção econômica e financeira do futuro.
Tão importante é
a peça que precisamos, necessitamos
de tempo para uma
análise profunda,
meticulosa e reflexiva sobre o futuro
de nosso Estado”.
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Governo atende Erick Musso e habilita
o primeiro hospital da orla de Aracruz

P

or meio da
Resolução
056/2020, a
Comissão
Intergestores Bipartite da
secretaria estadual de Saúde
aprovou,
após
solicitação
do
presidente
da
Assembleia, deputado
Erick
Musso, a utilização de 37 leitos de cuidados
O trabalho para viabilizar o hospiprolongados no
tal municipal de pequeno porte foi
futuro Hospital
uma ação conjunta entre a secreMunicipal Orla
tária municipal de Saúde, Clenir
de Aracruz, a ser
Avanza; prefeito Jones Cavaglieri
instalado na Unie o deputado Erick Musso
dade de Saúde de
Barra do Riacho.
próximo da casa do cidadão
O hospital servirá de retaguarda para aten- que mora na região de abrander pacientes crônicos dos gência da orla e permitirá
hospitais de referência para respostas mais eficientes aos
atendimento a pessoas com a atendimentos de urgência e
emergência.
Covid-19.
A regularização junto ao
Musso conseguiu habilitar,
junto ao Governo do Estado, Governo do Estado permitio primeiro hospital da orla rá o envio de mais recursos
de Aracruz, com 37 leitos, estaduais e federais à secreque viabilizará o acesso mais taria municipal de Saúde e

também para o tratamento
da Covid-19.
O deputado Erick Musso,
que teve a Covid-19 e se tratou exclusivamente no SUS,
sendo atendido pela equipe
multidisciplinar de saúde
do município, destacou que
os leitos de terapia prolongada no hospital da orla vão
desafogar a demanda dos
grandes hospitais estaduais, que já seguem com alta
taxa de ocupação, inclusive
com pacientes que estão em
estado grave com o novo coronavírus.
“Fico muito satisfeito e feliz porque fui cumpridor do
meu dever como agente público e munícipe de Aracruz.
É mais uma vitória na guerra contra essa doença tão
devastadora. Esses leitos
vão ajudar a salvar vidas e
esse hospital, quando começar a operar, é a realização
de um sonho, porque verei
os aracruzenses serem atendidos perto de casa, fortalecendo ainda mais o Sistema
Único de Saúde”, disse o deputado Erick Musso, que é
morador da orla de Aracruz.

Leitos serão equipados
para urgência e emergência
De acordo com a secretária Clenir Avanza no site da prefeitura,
ainda não existe data definida
para o funcionamento do hospital de Barra do Riacho, mas a previsão é de que, quando começar a
operar, os leitos sejam totalmente
equipados para os atendimentos
de urgência e emergência, com
equipes de médicos e enfermeiros capacitados para realizarem
os atendimentos mais diversos,
como partos de emergência e outras intercorrências emergenciais.
Avanza explicou que o município possui quatro respiradores,
que estão atualmente espalhados nas UPAs de Vila Rica, Jacupemba e Barra do Riacho, e disse
também que pretende conseguir
mais equipamentos para dar suporte ao tratamento dos doentes
da Covid-19.

“Quando em funcionamento, o
hospital de Barra do Riacho vai
diminuir os impactos do colapso
do SUS com o avanço do novo
coronavírus, além de absorver
as demandas que iriam para as
UPAs de Vila Rica e Jacupemba”,
disse Avanza.
O novo hospital terá 37 leitos
separados por enfermaria, UTI
e isolamento. Segundo o prefeito Jones Cavaglieri, a prefeitura
atendeu primeiro ao compromisso de tornar a Unidade de Barra
do Riacho uma UPA.
“Há um ano começamos a prepará-la e em dezembro do ano
passado entregamos a UPA. O
advento do coronavírus não nos
pegou desprevenidos e em três
meses estamos nos preparando
para entregar o hospital”, destacou.

Clenir Avanza destaca que “precisamos destacar
que essa vitória é o resultado do esforço mútuo,
de pessoas de coragem, como o presidente da
Assembleia, Erick Musso, e o prefeito Jones Cavaglieri. No momento de pandemia do novo coronavírus teremos um grande avanço com os leitos
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Assembleia aprova
suspensão de
protesto de dívida

Empresa de Aracruz produz
larvicida eficaz contra a Covid-19

Em medida que
vale para o período
de pandemia pelo
novo coronavírus, os
deputados aprovaram, na sessão virtual ordinária de quarta-feira 20, o Projeto
de Lei (PL) 261/2020,
de iniciativa do deputado
Alexandre
Xambinho
(foto),
suspendendo a inscrição de débitos em
cartórios de protesto no Estado por 90
dias.
A medida vale para
débitos inscritos em
dívida ativa, tributária ou não, e pode ser
prorrogada enquanto vigorar o estado
de calamidade pública no Espírito Santo, instituído pelo
Decreto Legislativo
1/2020.
A matéria foi analisada pelas comissões
de Justiça, Defesa do
Consumidor e Finanças. O deputado
Dary Pagung, que representa a liderança
do governo na Casa,
destacou que o Executivo já adotou me-

Testes realizados pelo Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
em São Paulo, garantiram que houve eficácia do produto para a destruição do vírus

didas sobre o tema.
“Vale ressaltar que
o Governo do Estado já editou o decreto 4.623-R, do dia 4
de abril de 2020, que
determinou a suspensão de protestos
relacionados a débitos tributários”. O
projeto de lei apresentado por Xambinho, porém, é mais
abrangente porque
não trata apenas de
dívidas relativas a
impostos.
O autor da matéria,
Xambinho,
destacou que a demanda
é dos empresários
capixabas. “Estamos
acompanhando o sofrimento de muitos
empresários que não
estão conseguindo
fazer empréstimos
por causa de débitos
anteriores. Eles precisam de um apoio
nesse período difícil para a economia.
A aprovação desse
projeto vai facilitar acesso a créditos
bancários para que
possam manter seus
negócios abertos”.

U

m produto
fabricado
em
Aracruz pela
Asseptec
Ambiental
para a descontaminação de areia revelou ser eficaz no combate ao
coronavírus, segundo o laudo conclusivo enviado pelo
Instituto de Biologia da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), em
São Paulo, garantindo que
houve eficácia do produto
para a destruição do vírus,
transformando o elemento
em um possível combatente
da doença.
Os procedimentos do
teste foram realizados em
laboratório seguindo as
recomendações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). A descontaminação
biológica
em areia é utilizada para
a higienização e tratamento de locais contaminados
por larvas, como as do Aedes Aegypti, mosquito que
transmite dengue, zika e
chikungunya.

A fórmula utilizada não 1:10 (uma parte do produto
é tóxica e foi patenteada no para nove partes de água),
Instituto Nacional da Pro- pelo tempo de contato de
priedade Industrial (INPI). cinco minutos.
De acordo com o diretorO químico e proprietário
-técnico da Asseptec, Niu- da empresa, Niucesar Escesar Estevam Vieira, a em- tevam, autor da fórmula,
presa também é autorizada disse que a solução é patenteada e que
pela Anvisa para a “O produto da Asseptec é a solução é
realização
um larvicieficaz para a
da, fungicido processo de des- inativação/destruição das da, viricida
c o n t a m i - partículas virais, quando bactericida
nação de
acaricida,
aplicado na forma
areia.
microbioA profes- diluída 1:10 (uma parte do lógico e parasitológico
sora Dra.
C l a r i c e produto para nove partes de altíssima
Weis Arns, de água), pelo tempo de q u a l i d a d e ,
eficaz e atóresponsácontato de cinco
xica.
vel
pelo
minutos”
A empresa
ensaio
e
desenvollaudo, analisou dois tubos do produ- veu também um moderno
to de descontaminação de produto para desinfecção
areia, concluindo que hou- de areias de praças, jardins
ve inibição da infecção viral e escolas, com baixo custo
pelo coronavírus e assim, e sem provocar nenhum
considerando o produto da dano à saúde humana,
Asseptec como eficaz para mesmo em contato com os
a inativação/destruição das olhos e a pele, sendo ecolopartículas virais, quando gicamente sustentável e de
aplicado na forma diluída fácil aplicação.
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RESERVADO PARA VOCÊ

A página Saúde em Aracruz
também está em nosso site.

Acesse: www.folhalitoral.com.br
Para anunciar:
(27) 99949-5888
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Portocel doa termômetros e materiais
de higiene

Os materiais serão utilizados em ações de controle da propagação da doença em Aracruz
O Portocel entregou 20 termômetros digitais infravermelho,
que medem a temperatura corporal sem contato direto com a
pele, e 100 cestas de materiais
de higiene pessoal e de ambientes, incluindo álcool em gel,
desinfetante, sabonete e papel
higiênico, entre outros itens,
à Prefeitura de Aracruz, para
contribuir com as atividades do
município nas ações de combate à disseminação da Covid-19.
Foi uma continuidade de ação
anterior, em que o Portocel
também entregou à prefeitura 21,2 toneladas de alimentos
para doação às famílias em situação de risco social, além de

4 mil máscaras e álcool em gel.
Os materiais entregues nesta
segunda fase serão utilizados
em ações de controle da propagação da Covid-19.
“Estamos acompanhando de
perto a situação do município e
interagindo com a prefeitura no
sentido de contribuir com ações
que possam minimizar a propagação do novo coronavírus”,
explica Alexandre Billot Mori,
gerente executivo do Portocel.
Em outra frente, o Terminal
também apoia a campanha de
conscientização sobre o tema,
que conta com mensagens em
rádio, outdoor, jornais e outras
mídias.

Hospital São Camilo está com
80% dos leitos de UTI ocupados
Pacientes com confirmação ou suspeita
de Covid-19 ocupam
80% dos leitos de
Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do
Hospital São Camilo,
em Aracruz. Já a taxa
de ocupação dos leitos de enfermaria
específicos para esses pacientes está
em 65%. É o que informa a atualização
de quarta-feira 20,
no site do Governo
do Estado, alusivo à
doença causada pelo
novo
coronavírus
(www.coronavirus.
es.gov.br).
São 20 leitos de
UTI e 20 leitos de

enfermaria que foram divididos de
duas formas. Pacientes com diagnóstico
confirmado da Covid-19 ocupam leitos
coorte, que são aqueles que podem ser
agrupados em um
mesmo ambiente. Já
pacientes que apresentam sintomas da
doença e ainda não
têm resultado do
teste, ocupam leitos
de isolamento, que
exige uma estrutura
maior e exclusiva.
Dos 10 leitos UTI
coorte do São Camilo, oito estão ocupados. A mesma quantidade de pacientes

ocupa os 10 leitos
UTI de isolamento
disponíveis no hospital. Em relação aos
leitos de enfermaria,
estão ocupados quatro dos 10 coorte e
nove dos 10 de isolamento.
No Estado, a taxa
de ocupação de
leitos de UTI é de
69,72%. São 459 disponíveis e 320 deles estão em uso. Já
a taxa de ocupação
dos leitos de enfermaria para pacientes
com confirmação ou
suspeita de Covid-19
está em 49,02%. São
459 disponíveis e 225
estão em uso.

Vereadora de Aracruz contesta
venda de leitos de UTI ao Estado
Mesmo sem ser referência no Estado, o Hospital Maternidade São
Camilo, de Aracruz, que é particular,
vendeu para o Estado os 20 leitos de
UTI que seriam destinados a atender
somente os pacientes de Covid-19
dos municípios de Aracruz, Ibiraçu
e João Neiva. Segundo denúncia da
vereadora Dileuza Marins Del Caro na
sessão de segunda-feira 18 na Câmara, a unidade recebeu um paciente
da Serra, com a doença, transferido
pela Central de Regulação de Leitos
do Estado, que estava internado no
Hospital Jayme Santos Neves.
Em ofício enviado à Câmara de Vereadores sobre o assunto, a secretária municipal de Saúde, Clenir Avanza, manifestou preocupação quanto
à pactuação (venda) dos leitos do
Hospital São Camilo ao governo estadual, reconhecendo que a pactuação
permitirá a vinda para Aracruz de pacientes infectados de municípios que
estão em crise: Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. “Ressaltei junto
ao Estado minha preocupação
com a pactuação, realizada sem
o consentimento ou parceria da
secretaria municipal de Saúde,
pois isso resultará no aumento da taxa de ocupação dos leitos no município em velocidade
muito superior ao previsto, bem
como o risco da lotação do hospital”, disse.
A vereadora Dileuza, se sentindo
decepcionada, questionou. “Então
o Hospital São Camilo virou hospital referência para atender casos do Estado de Covid? Sei que
todos, sem distinção, têm direito
a um leito de UTI na forma grave
da doença, que exige tratamen-

to intensivo de UTI com respirador e outros equipamentos que
salvam vidas. O que não sabia é
que o Hospital São Camilo havia
vendido todos os nossos leitos
para o Estado, que a partir do
negócio fechado, pode mandar
para Aracruz quantos pacientes
quiser, porque está pagando por
isso”.
E continua: “o Governo do Estado está apenas cumprindo seu
dever de comprar o maior número possível de leitos de UTI
para os casos de Covid-19, mas
questiono o Hospital São Camilo se foi pertinente vender todos
os leitos de UTI, correndo o risco
de deixar os pacientes de Aracruz sem atendimento. É triste e
lamentável saber que pode chegar o momento em que alguém
de Aracruz precisará de um leito
de UTI e descobrirá que todos
estão ocupados por pacientes de
outros municípios”.
Dileuza explica que “tem muitas
pessoas me chamando de egoísta e dizendo que se precisarmos
de vagas em hospitais de outros
municípios também não teremos direito. Quero esclarecer
que nunca fui contra receber pacientes de fora, até porque isso
sempre ocorreu. A questão é que
existem outras doenças que precisam de leitos de UTI e nosso
hospital não possui capacidade
para atender essas demandas,
e prova disso são os inúmeros pacientes necessitados de
transferência para outros hospitais e também, os pacientes que
aguardam cirurgias eletivas?”.

