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Sônia Mielke confirma pré-candidatura
a prefeita de Vila Valério pelo PSB

Sicoob ES reduz taxa de juros
e disponibiliza mais de R$ 3
bilhões para prorrogação e
renegociação de dívidas

Estado recebe doações de álcool
para o combate a COVID-19
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Cooabriel incentiva uso de canais alternativos
nas operações de café com sócios

ES contratará mais dois mil profissionais
para reforçar a área da saúde
Os profissionais serão selecionados através de processo seletivo e análise
de currículos. Os salários variam de R$ 2.400 a R$ 10.039

Produtores poderão adiar a entrega da comprovação
de vacinação de febre aftosa
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Reflexao~

"Porque, se viverdes segundo a carne,
caminhais para a morte; mas, se, pelo
Espírito, mortificardes os feitos do corpo,
certamente, vivereis. Pois todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de
Deus."

Refletindo: Esta palavra é maravilhosa, pois
além de nos orientar como devemos andar
para termos vida eterna, ela também testifica
que aqueles que são guiados pelo Espirito são
filhos Deus. Aleluia. Que maravilhoso é ser
chamado de filho pelo próprio Deus. Vamos
deixar o Espirito Santo nos guiar, e renunciar
todo desejo carnal, todo apego às coisas deste
mundo.

Oração: Deus obrigado por eu ter o privilégio
de poder ser chamado de Seu filho. Entrego
minha vida, para que seja guiada pelo Espirito
Santo. Espero a cada dia, estar mais no centro
da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
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Cinquenta respiradores chegam
ao Estado para reforçar atendimento
aos casos da Covid-19

No início da noite
desse domingo (29), a
Secretaria da Saúde
(Sesa) recebeu os pri-
meiros 50 respiradores
que serão utilizados
no reforço ao atendi-
mento dos casos com
complicações da Co-
vid-19 no Estado.

O Governo do Esta-
do, por meio da Sesa,
tem intensificado o
trabalho para aquisi-
ção de mais aparelhos
respiratórios com o
objetivo de equipar os
mais de 300 leitos de
UTI, que vêm sendo
preparados para os
pacientes infectados
pelo novo Coronaví-
rus.

O investimento foi
de aproximadamente
R$ 2.890.000,00, ten-
do cada aparelho um
custo médio de R$
57.800,00. Outros 59
respiradores adquiri-
dos pelo Hospital Esta-
dual Jayme dos Santos
Neves, já garantidos
por ordem judicial,
têm chegada prevista
para o próximo mês.Os equipamentos

foram entregues no
depósito da Sesa e se-
rão destinados a três
hospitais da Grande
Vitória, sendo 30 para
o Hospital Estadual
Jayme dos Santos Ne-
ves, na Serra; 10 para o
Hospital Estadual Dó-
rio Silva, na Serra; e 10
para o Hospital Esta-
dual Central, em Vitó-
ria.

Foto: divulgação

Sesa
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Sônia Mielke confirma pré-candidatura
a prefeita de Vila Valério pelo PSB

Em uma outra oportu-
nidade, Sônia contou a
nossa redação sobre o
ponto positivo de sua pré-
candidatura. “O ponto
positivo da minha pré-
candidatura é poder parti-
cipar de um momento
muito importante em nos-
so município e também
como servidora pública
poder continuar prestan-
do um bom serviço, sem-
pre pautado na seriedade,
honestidade e trabalho”,
segundo ela, esse pensa-
mento permanece o mes-
mo pois sabe que são fato-
res que contam muito pa-
ra um gestor público.

Desta vez, Sônia Miel-
ke fala sobre a importân-
cia do diálogo nessa nova
caminhada. “O diálogo
estará aberto a todos os
cidadãos que querem o
desenvolvimento do muni-
cípio. O que a sociedade
pode esperar dessa minha
nova caminhada é exata-
mente ouvir os anseios da
população. Valorizar ca-
da cidadão como parte de
um todo e não um ser iso-
ladamente, pois sei que o

bem feito a um refletirá
positivamente num todo.
Preciso ouvir mais para
depois da efetivação de
uma possível candidatura
traçar as propostas de tra-
balho para fazer Vila Valé-
rio prosperar na econo-
mia do estado”.

“Como vemos, a cada
dia, a mulher contempo-
rânea conquista o seu es-
paço em todas as áreas e
isso não poderia ser dife-
rente no cenário político.
Hoje, nós temos uma mu-
lher de fibra e extrema-
mente atuante como Vi-
ce-Governadora do nosso
Estado e sinto imenso
orgulho por sermos corre-
ligionárias e representar-
mos a ala feminina de um
grande partido, que é o
PSB. Para mim, o fato de
a Sônia Mielke colocar o
seu nome à disposição
como pré-candidata a
Prefeita, só vem a somar,
pois ela possui um grande
potencial e já demonstrou
isso à frente de projetos
sociais, como o Projeto
‘Viva’, onde dedicou com
afinco dezesseis anos de
sua vida. Quem acompa-
nhou o trabalho dela co-
mo Diretora, naquela
época, sabe que muitas

daquelas crianças e ado-
lescentes que cresceram
com a Sônia ajudando as
famílias a apontarem a
melhor direção, com a
ajuda de sua equipe, hoje
são pais e mães de família
honrados, que construí-
ram uma vida digna. Tam-
bém no desempenho do
seu papel de Servidora
Pública Municipal, deu
inegável contribuição nas
áreas da saúde, da cultu-
ra, do esporte e outras.
Esse entendimento que
ela já possui sobre o funci-
onamento da máquina
pública, aliado à sua capa-
cidade intelectual e ao seu
comprometimento com o
bem comum, fazem da
Sônia Mielke um grande
nome para concorrer ao
cargo de Prefeita do Muni-
cípio de Vila Valério pelo
Partido Socialista Brasile-
iro. Filiá-la no PSB foi,
para nós, um passo im-
portante e um ganho para
o partido e, segura de sua
vontade como sei que é,
posso afirmar que tere-
mos uma representante à
altura para concorrer nas
eleições que se aproxi-
mam, para o cargo máxi-
mo do Executivo Munici-
pal”, disse Dulcinéa Zor-

zanelli Brumati, presi-
dente do PSB de Vila Valé-
rio.

O DIÁLOGO

“Como todos sabem,
desde cedo fui inserida no
meio político, através do
meu pai e do meu irmão
Maca, que partiram desta
vida, mas deixaram um
grande legado. Por oca-
sião desse bate-papo in-
formal que tivemos na
minha residência, recen-
temente, pude compreen-
der claramente a minha
vontade de contribuir de
forma ainda mais efetiva
para o desenvolvimento
do Município de Vila Valé-
rio, que é um lugar que eu
amo, onde construí a mi-
nha história e ajudei a
construir a história do
município com o meu
trabalho, porque não sou
de ficar de braços cruza-
dos para nada, vendo as
coisas acontecerem. Essa
vontade me despertou a
consciência de que eu
tenho condições e de que
tenho capacidade para
muita coisa. Assim, mi-
nha filiação no PSB, na-

quele feliz dia, veio con-
cretizar um forte anseio e
consolidar um ciclo que
tenho certeza, será muito
positivo para Vila Valério.
Então, eu declaro com
garra e vontade que sou
pré-candidata a Prefeita
por este Partido forte que
é o PSB. Representativi-
dade feminina para traçar
novos rumos e escrever
uma nova história”, con-
tou.

SÔNIA MIELKE

“Desde os meus dois
anos de idade não conhe-
ço outra vida que não seja
a política. Meu pai foi
vereador por São Gabriel
da Palha por duas vezes,
vice-prefeito de Jair Ferre-
ira e nessa mesma época
meu irmão Maca Mielke
entrou a primeira vez co-
mo candidato a vereador
representando o Distrito
de Vila Valério. Foi eleito
pela segunda vez, e já esta-
va com seu projeto de
emancipação organizado.
Vivi toda a história, não
só como cidadã valerien-
se, mas com muitas preo-
cupações pelo risco que
esse projeto trazia para a
vida do meu irmão Maca.
Sempre participei com ele
de todo o processo políti-
co, principalmente no que
se refere aos registros foto-
gráficos. Aprendi muito
no decorrer dos anos com
este grande líder. Conhe-
ço bem o mundo político
e o que ele reserva a quem
desafiar a entrar nele, mas
confesso que diante de

tudo que vivi nos meus 55
anos de vida, nada será
tão surpreendente. Traba-
lhei no Projeto Viva por
16 anos, e depois passei
por muitos setores da ad-
ministração pública. Du-
rante o mandato do Maca
estive como Secretária de
Cultura e Esportes, con-
forme solicitado por ele
mesmo assumi a secreta-
ria de Saúde no final de
2013. No Período em que
houve a seca severa estive
a frente da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência
Social. Acredito que o
melhor preparo a vida me
deu, pois sei que passan-
do por todos esses setores
tenho experiência que
contará a meu favor.
Estou disposta a trabalhar
pelo meu município e fa-
zer dele um grande nome
no Estado do Espírito
Santo. Sei bem que se
meu irmão estivesse entre
nós ele seria o nosso re-
presentante e espero, sin-
ceramente, fazer jus ao
nome que herdamos e que
ele mesmo preservou com
muita humildade e hones-
tidade. Como irmã e cida-
dã valeriense sei o quanto
ele faz falta” - Sônia Miel-
ke.

Já conhecida pela soci-
edade de Vila Valério,
Sônia Mielke, confirmou
em suas redes sociais a
sua pré-candidatura ao
cargo de prefeita de Vila
Valério. Antes do período
de isolamento por conta
da pandemia do novo co-
ronavírus (COVID-19), a
pré-candidata recebeu em
sua residência, represen-
t a n t e s d a v i c e -
governadoria, e do Dire-
tório Municipal do Parti-
do Socialista Brasileiro
(PSB) e confirmou sua
filiação ao partido e sua
pré-candidatura.

Esesp lança agenda de cursos 100% on-line para abril

Além disso, também é
preciso ficar atento às
datas de validação da ins-
crição, ato que confirma a
participação na turma. O
procedimento é realizado
na plataforma virtual de
EAD.

Para participar de
qualquer uma das ações,
os servidores estaduais e
aqueles que atuam em
empresas de economia
mista devem procurar o
setor de Recursos Huma-
nos (RH) do órgão em
que atuam para informar
o interesse.

De acordo com Nelci

Gazzoni, a medida se une
às demais ações que o
Governo do Estado vem
tomando para combater a
disseminação do novo
Coronavírus (Covid-19).
“Estamos alinhados às
decisões tomadas pelo
governador Renato Casa-
grande que, junto com a
equipe de Governo, tem
buscado formas de garan-
tir a segurança de toda a
sociedade”, completou.

Para a secretária de
Estado de Gestão e Re-
cursos Humanos, Lenise

Loureiro, a capacitação
por meio de cursos on-
line traz uma boa oportu-
nidade para os profissio-
nais que desejam se apri-
morar. “Uma parte dos
nossos servidores está em
regime de trabalho remo-
to, ou seja, já utiliza a tec-
nologia para realizar suas
atividades diárias. Quere-
mos incentivá-los a inclu-
írem, nesse processo, a
busca pela atualização e
por novos conhecimen-
tos”, disse.

Com o intuito de man-
ter ativo o processo de
desenvolvimento pessoal
e profissional dos servido-
res públicos capixabas, a
Escola de Serviço Público
do Espírito Santo (Esesp)
elaborou, para o mês de
abril, uma agenda de cur-
sos 100% on-line. A pro-
gramação conta com
1.250 vagas em oito capa-
citações na modalidade
de ensino a distância.

A diretora-presidente

da Esesp, Nelci Gazzoni,
destacou que a iniciativa
vai ao encontro do Decre-
to Nº 4601-R, de 18 de
março de 2020, que ve-
dou a realização de cur-
sos, treinamento e ativi-
dades afins na forma pre-
sencial. “De forma inédi-
ta, ofertamos em um mes-
mo mês a metade dos cur-
sos a distância que temos
em nosso portfólio. Para
isso, utilizamos a tecnolo-
gia como nossa principal
aliada”, explicou.

As inscrições já estão
abertas e o prazo varia de
acordo com cada oferta.

Inscrições

Já os profissionais das
prefeituras e membros de

órgãos parceiros que têm
Termo de Cooperação
firmado com a Escola de
Governo devem preen-
cher a ficha de pré-
inscrição no site da Esesp
e enviá-la por e-mail para
inscricao@ esesp.es.-
gov.br.

Esesp

Editora Hoje

Foto: divulgação
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Sicoob ES reduz taxa de juros e
disponibiliza mais de R$ 3 bilhões para
prorrogação e renegociação de dívidas

Como fazer

Como fazer

Como fazer

Obs - As prestações
não serão acumuladas,
ou seja, o prazo final do
contrato será estendido.
Por exemplo: um contra-
to de 12 meses poderá ser
pago em 15 meses, nas
mesmas condições do
contrato original. Depen-
dendo do prazo da opera-
ção, poderá incidir IOF.

O crédito pode ser
contratado diretamente
pelo aplicativo e pelo in-
ternet banking.

Operações contem-
pladas - Empréstimos,
financiamentos e crédito
rural de até R$ 200 mil.

Prazo para pagamen-
to prorrogado em 90 dias

A adesão ao termo de
prorrogação poderá ser
feita em hotsite específico
que estará disponível no
s i t e www.s i coobes.-
com.br ou por meio de
mensagem que será envi-
ada pelo Sicoob ES.

Benefício - Prorroga-
ção do prazo de paga-
mento, por 90 dias, das
parcelas vencidas desde
1º de fevereiro último e a
vencer até 15 de maio
próximo.

Confira as
deliberações:

A instituição será pro-
ativa e fará contato com
todos os cooperados que
se enquadram nos benefí-
cios dessas medidas. As
operações com montante
superior a R$ 200 mil se-
rão avaliadas caso a caso,
e, se for necessário, tam-
bém poderão ter as parce-
las adequadas ao fluxo de
pagamento em condições
mais favoráveis para que
o associado ao Sicoob ES
possa atravessar esse mo-
mento adverso.

Todos os associados
ao Sicoob ES receberão
informações sobre as solu-
ções disponíveis, para
que possam aderir à medi-
da que melhor se ajuste à
sua necessidade. Eles
serão orientados a buscar
os canais digitais (aplica-
tivo Sicoob, Internet Ban-
king e site www.sicoo-
bes.com.br) e, se for ne-
cessário, alguns poderão
ser atendidos presencial-
mente nas agências, com
horário marcado, para
evitar aglomerações.

O estímulo para os
associados envolve um
volume de recursos que
ultrapassa R$ 3 bilhões.
As possibilidades inclu-
em a prorrogação das
parcelas de crédito em até
90 dias, a reestruturação
de dívidas e a redução de
até 11,68% nas taxas de
juros de algumas modali-
dades de crédito.

As pessoas físicas,
empresas, profissionais
liberais e autônomos,
assim como produtores
rurais atendidos pelo Si-
coob ES têm à sua dispo-
sição, a partir desta se-
gunda-feira (30), uma
série de facilidades defini-
das pela instituição finan-
ceira cooperativa para
auxiliá-los nesta fase críti-
ca provocada pela pande-
mia do coronavírus.

Condições – As novas
taxas partem de 1,49%
a.m. para pessoas físicas e
de 1,27% a.m. para em-
presas. Os limites para
contratação foram ampli-
ados em 50%, com prazo
de carência de até 120
dias para o pagamento da
primeira parcela.

Reestruturação
de dívidas

Benefício – Criação
de linha de crédito para a
reestruturação de dívidas

de empresas, profissiona-
is liberais e autônomos.

Condições - Repactu-
ação de operações de até
R$ 200 mil, em até 48
meses, com carência de
seis meses para começar a
pagar. O associado pode-
rá optar pela manutenção
da taxa contratual ou mi-
grar para a nova taxa,
prevalecendo a que for
mais vantajosa para ele.

Além das medidas em
vigor a partir desta segun-
da-feira (30), o Sicoob ES
vai anunciar nos próxi-
mos dias formas de aces-
so às linhas anunciadas
pelo BNDES para que os
cooperados possam obter
maior volume de recursos
a fim de enfrentar os desa-
fios impostos pela redu-
ção de faturamento devi-

do à Covid19.

Benefício - Redução
das taxas de juros para o
crédito automático, que é
a modalidade em que o
associado contrata a ope-
ração diretamente pelos
canais digitais.

Corte na taxa de juros
e mais tempo para pagar

Todo o processo será
feito pelo site www.sicoo-
bes.com.br ou por meio
de mensagem que será
enviada pelo Sicoob ES.

MPES institui Força-Tarefa para Acompanhamento
da Pandemia do Novo Coronavírus

* Centro de Apoio Operaci-
onal de Defesa do Patrimô-
nio Público (CADP);

Assim, cabe ao GAP-
COVID-19 formular as dire-
trizes de atuação da Força-
Tarefa, sem prejuízo da auto-
nomia funcional dos pro-
motores de Justiça, no âmbi-
to de suas funções finalísti-
cas, a fim de manter a unida-
de da atuação ministerial e a
uniformidade em todo o
Estado.

* promover respostas efici-
entes no combate aos riscos
da pandemia em território
nacional e a contenção da
sua propagação;

O Ministério Público do
Estado do Espírito Santo
(MPES) instituiu na sexta-
feira (27/03) a Força-Tarefa
para Acompanhamento da
Pandemia do Novo Corona-
vírus e Fiscalização das
Ações Empreendidas pelos
Órgãos Públicos Estaduais e
Munic ipais Capixabas
(FTCovid-19). Integram a
equipe procuradores e pro-
motores de Justiça com atri-
buição natural nas matérias
relacionadas ao objeto da
portaria que criou a FTCo-
vid-19, além do Gabinete de
Acompanhamento da Pan-
demia do Novo Coronaví-
rus (GAP-COVID-19), que
funcionará como um comitê
de governança e como dele-
gado das atribuições origi-
nárias do procurador-geral
de Justiça.

A força-tarefa decorre
da decretação da pandemia
o novo Coronavírus - Covid-
19 pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e da
decretação do estado de
emergência no Espírito San-
to, por meio do Decreto
Estadual Nº 4593-R/ 2020,
além da Portaria PGJ nº 218
2020, que estabelece, no
âmbito do MPES, medidas
temporárias de prevenção
ao contágio pelo novo Coro-

navírus - Covid-19, e da
Portaria PGJ nº 226/ 2020,
que instituiu, no âmbito do
MPES, o Gabinete de Acom-
panhamento da Pandemia
do Novo Coronavírus.

* contribuir para o trabalho
de identificação de eventua-
is vulnerabilidades dos siste-
mas de saúde estaduais e
municipais;

* apoiar, auxiliar e assesso-
rar os órgãos de execução,
conforme suas áreas de atua-
ção;
* acompanhar, apoiar e fis-
calizar, em todos os níveis,
as ações realizadas pelo
poder público, inclusive
aquelas realizadas pela Vigi-
lância em Saúde;

* gerenciar os efeitos causa-
dos pelo novo Coronavírus
nos âmbitos administrativo
e funcional;

* Centro de Apoio Operaci-
onal de Implementação das
Políticas de Saúde (Caops);

* Centro de Apoio Operaci-
onal de Implementação das
Políticas de Educação (Cao-
pe);

O GAP-Covid-19 será
coordenado pela dirigente
do Centro de Apoio Opera-
cional de Implementação
das Políticas de Saúde (Ca-
ops), a promotora de Justiça
Inês Thomé Poldi Taddei.
Além da deliberação final
da estratégia de atuação da
FT-Covid -19 , o GAP-
Covid-19 será responsável
pela organização da meto-
dologia de trabalho e dos
procedimentos operaciona-
is e pelas seguintes medidas:

* Centro de Apoio Operaci-
onal Eleitoral (Cael);

* Núcleo Permanente de
Direito Processual Civil e
Impactos do Novo CPC na
Atuação do Ministério Pú-
blico (Nuproc);

* estabelecer medidas estra-
tégicas e integradas a serem
adotadas para assegurar a
atuação dos membros do
MPES em relação à pande-
mia;

* Núcleo Permanente de
Incentivo à Autocomposi-
ção de Conflitos (Nupa);

* Centro de Apoio Operaci-
onal Criminal - CACR;

* Centro de Apoio Operaci-
onal da Defesa dos Direitos
do Consumidor (CADC);

Integram o GAP-COVID-
19 os coordenadores ou

dirigentes das áreas:

* além de outras ações que
se fizerem necessárias.

* Centro de Apoio Operaci-
onal de Defesa do Meio
Ambiente (Caoa);

* Centro de Apoio Operaci-
onal Cível e da Defesa da
Cidadania (CACC);

* Centro de Apoio Operaci-
onal de Defesa Comunitária
(Caco);
* Grupo Especial de Traba-
lho em Execução Penal (Ge-
tep);

* Centro de Apoio Operaci-
onal da Infância e Juventu-
de (CAIJ);

* Assessoria de Gestão
Estratégica (AGE).

* Assessoria de Segurança
Institucional e Inteligência
(ASI);

Foto: divulgação

Vera Caser Comunicação

MPES

O estímulo para os associados envolve um volume
de recursos que ultrapassa R$ 3 bilhões
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Mais uma barreira sanitária é instalada
na divisa com Minas Gerais

De acordo com o
diretor-presidente do
Idaf, Mário Louzada,
foram designados do-

is servidores do Insti-
tuto, por turno, para
atuação no local du-
rante a pandemia. “As
equipes estão fazendo
um trabalho de parce-
ria que muito tem agre
gado às ações de com-
bate ao Coronavírus.
É hora de unir esfor-
ços”, disse o diretor.

Em Baixo Guan-
du, será desenvolvido
o mesmo trabalho de
aplicação de questio-
nário, com perguntas
sobre origem e desti-
no da viagem, além de
ser feita a medição de
temperatura. Caso a
pessoa apresente fe-
bre, é orientada a pro-

curar uma unidade de
saúde. O Idaf man-
tém sua fiscalização
habitual quanto ao
trâns i to de cargas
agropecuárias e flo-
restais.A operação faz par-

te do conjunto de es-
t ratégias adotadas
pelo Governo do Esta-
do para prevenção e

combate ao novo Co-
ronavírus (Covid-19).
Na última semana, o
trabalho foi iniciado
em Mimoso do Sul,
Pedro Canário e Iúna
e já foram abordados,
aproximadamente,
três mil veículos de
carga, 2.500 carros e
60 ônibus.

In ic iaram nesta
segunda-feira (30), os
trabalhos de controle
sanitário em Baixo
Guandu, na divisa
com Minas Gerais. A
ação está sendo reali-
zada pelo Instituto de
Defesa Agropecuária

e Florestal do Espírito
Santo (Idaf), em con-
junto com a Polícia
Militar, o Corpo de
Bombeiros e a Secre-
taria da Saúde (Sesa).

Produtores poderão adiar a entrega da
comprovação de vacinação de febre aftosa

Dúvidas e demais
orientações poderão
ser direcionadas ao e-
mail pnefa@agricultu
ra.gov.br.

Quando isso não for
possível, a venda direta
ao produtor deverá en-
sejar todas as medidas
necessárias para a miti-
gação da transmissão

do COVID-19, tanto
por parte dos produto-
res rurais, quanto por
parte das revendas de
vacina.

Segundo o ofício, as
entidades de produto-
res e das revendedoras
de vacina contra a febre
aftosa deverão se orga-
nizar para que a vacina
seja, preferencialmen-
te, adquirida junto às
revendas agropecuárias
por telefone ou outro

meio de comunicação à
distância disponível. A
entrega pela revenda,
pelo sindicato rural ou
outra forma de entrega,
deverá ser feita direta-
mente na propriedade
rural que a comprou
(distribuição por coo-
perativas, pelo cami-

nhão de leite ou pela
mesma logística de dis-
tribuição de insumos às
propriedades).

Venda

O Serviço Veteriná-
rio Oficial (SVO) de

cada estado e as equi-
pes gestoras estaduais
do PNEFA irão estabe-
lecer formas de comu-
nicação com todos os
interessados sobre a
etapa de vacinação con-
tra a febre aftosa (rádio,
sindicatos, redes de tele-
visão locais, via site
institucional, entre ou-
tros) e auxiliar na vaci-
nação de propriedades
que tenham dificulda-
de de executá-la.

Em ofício, a Divisão
de Febre Aftosa (Difa)
do Ministério orienta
que a comprovação da
vacinação contra a do-
ença deverá ser realiza-
da, preferencialmente,
por meio não presenci-
al (sistemas informati-
zados, correio eletrôni-
co ou outras soluções à
distância). Quando
não houver alternativa
ao alcance, a comuni-
cação presencial pode-
rá ser postergada para
um prazo a ser pactua-
do entre todas as partes
envolvidas com o Pro-
grama Nacional de
Erradicação e Preven-
ção da Febre Aftosa
(PNEFA) no estado ou
no Distrito Federal.

Por causa da pande-
mia do novo Coronaví-
rus, a Secretaria de De-
fesa Agropecuária do
Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) está
repassando às Superin-
tendências Federais de
Agricultura nos esta-
dos e a todos serviços
ligados à vigilância
agropecuária novas
orientações em relação
às etapas de vacinação
contra a febre aftosa
para o primeiro semes-
tre de 2020. Os proprie-
tários de animais de-
vem manter as etapas
de vacinação nos perío-
dos propostos, entre-
tanto não serão exigi-
das declarações de com-
provação da vacinação
que impliquem em

comparecimento aos
escritórios.

MAPA
Foto: divulgação

Foto: divulgação

Idaf
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Cooabriel incentiva uso de
canais alternativos nas
operações de café com sócios

Estado

O subsecretário des-
tacou a postura das em-
presas em ajudar a soci-
edade. “A solidariedade
das empresas diante da
situação que todo país

enfrenta, em meio ao
combate do novo Coro-
navírus, é uma postura
positiva”.

Ainda esta semana,
mais 44.630 mil litros
de álcool anidro 96%
doados pela Usina

Alcon serão transfor-
mados em álcool 70,
líquido e em gel. Com
empresa já contratada
para a transformação, a
capixaba Ervas Natura-
is, o subsecretário de
Administração e Finan-
ciamento de Atenção à
Saúde, Rafael Grossi,
informou que serão dis-
ponibilizados 44.200
mil litros para álcool 70
em gel e 14 mil álcool
70 líquido.

A primeira doação
recebida é de aproxima-
damente 35 mil litros de
álcool 70, da União da
Indústria de Cana de
Açúcar (Unica). A em-
presa capixaba Penedo
realizou o envasamento
do produto que já está
sendo distribuído.

álcool 70 para o
Previsão de mais

No último domingo
(29), a Secretaria da
Saúde (Sesa) começou
a receber doações de
álcool que já estão sen-
do destinadas às unida-
des estaduais como hos-
pitais, Centros Regio-
nais de Especialidades,
Farmácias Cidadãs
Estaduais, além de hos-
pitais filantrópicos, ór-
gãos públicos estaduais
e municípios. O materi-
al doado será emprega-
do no combate ao novo
Coronavírus no Espíri-
to Santo.

Ainda segundo ex-
plicou o subsecretário
Rafael Grossi, a Secre-
taria da Saúde tem pre-
visão de receber para o
próximo mês cerca de
720 mil litros de álcool
70, em gel e líquido. Os
valores são de aquisição
da secretaria e serão
distribuídos para todas
unidades estaduais.A Central Telefônica

da Cooabriel recebeu 657
atendimentos (dados até
25-03), desde que o Comi-
tê foi criado pela coopera-
tiva. Além disso, no mes-
mo período, foram regis-
trados 2.807 acessos pelo
aplicativo. Durante esses
dias, 43.022 mil sacas de
café já foram comerciali-
zadas.

Desde que foi criado o
Comitê para iniciativas de
prevenção, a adesão às
ferramentas alternativas
tem registrado grande pro-
cura pelos sócios. “Já
eram opções disponibili-
zadas pela cooperativa aos
sócios, mas com o isola-
mento em razão da pan-
demia, estamos com 33%
das operações de compra
de café concentradas nas
alternativas que substitu-
em o atendimento presen-
cial. A nossa meta é au-
mentar em 50% essa pro-
cura até o fim de 2020”,
disse o Diretor Presidente,
Luiz Carlos Bastianello.

Segundo o gerente de
mercado da Cooabriel,
Edimilson Calegari, o
mercado segue normal
com as compras e vendas,
não sendo afetado a prin-
cípio pela pandemia.
“Nossa preocupação é
com o futuro, visto que as
indústrias continuam com-
prando café e produzindo
estoque. Chamamos a
atenção para possível per-
da de poder aquisitivo da
população, em função da
reconfiguração do merca-
do de trabalho, o que nos
alerta para um cenário de
dificuldade de giro do café
no varejo. Mesmo assim a
recomendação é que o
produtor não se desespere
e não colha o café verde”,
finalizou.

Já no App Cooabriel,
o sócio realiza venda de
café com rapidez e segu-
rança, faz consulta de esto-
que e movimentação, con-
sulta débitos e limites de
crédito.

Na Central telefônica,
o sócio vende café, obtém

informações sobre esto-
que, desconto de débitos e
desconto de contratos. O
atendimento funciona nos
telefones: (27) 2158 -1001
| 99942 6977 |99942
6574.

Para incentivar o sócio
a permanecer em casa, o
App Cooabriel e a Central
de venda de café são efici-
entes serviços. Com ele o
sócio pode fazer opera-
ções sem sair de casa e
com segurança.

A orientação da coo-
perativa é de que os sócios
só saiam de suas proprie-
dades em casos de extre-
ma necessidade e que evi-
tem aglomerações, por
isso a importância de re-
forçar o atendimento em
canais alternativos.

Em tempos de isola-
mento, algumas ferramen-
tas têm sido essenciais
para a manutenção das
atividades econômicas.
Na Cooabriel, que atende
a mais de cinco mil sócios,
várias medidas foram ado-
tadas, por meio de seu
Comitê Interno de Pre-
venção, criado desde
17/03 para preservar a
saúde dos sócios, funcio-
nários e comunidade.

Estado recebe doações de álcool
para o combate a COVID-19

Foto: divulgação

Cooabriel

Sesa
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ES contratará mais dois mil profissionais
para reforçar a área da saúde

Para as contrata-
ções, os profissionais
serão selecionados atra-
vés de um processo sele-
tivo que já foi feito, e
outros por análise de
currículos, ao qual deve
ser enviado para o e-
m a i l c u r r i c u-
lo@saude.es.gov.br. Os
salários variam de R$
2.400 a R$ 10.039.

“Os outros dois mil
poderão ser chamados
por esse processo seleti-
vo, já que poderão ser
contratados em caráter
emergencial. Por exem-
plo, no processo seleti-
vo não tenho profissio-
nais que poderão atuar
em comissões de con-
trole hospitalar, infecto-
logistas, enfermeiros e
técnicos de enferma-
gem. Então, esses pos-
so contratar mediante
contrato emergencial,
que é somente por aná-
lise de currículo”, rela-
tou. Com informações
do Secretário de Saúde
da Sesa.

Em meio a pande-
mia do novo coronaví-
rus (Covid-19), o Go-
verno do Estado do
Espírito Santo busca
alternativas para garan-
tir o atendimento à po-
pulação e reforçar o
quadro de profissionais
da saúde que estão atu-
ando na linha de frente
em combate ao Covid-
19. A informação foi
confirmada pelo secre-
tário de Estado da Saú-
de, Nésio Fernandes.

“Estamos prevendo
contratar até dois mil
profissionais novos pa-
ra substituir e fazer pe-

quenas ampliações de
leitos para fazer o mane-
jo de pacientes sim-
ples”, disse o secretário.

O secretário tam-
bém explicou que há
um processo seletivo
em andamento, que
está sendo utilizado
para contratação de

profissionais.

Os profissionais serão selecionados através de processo seletivo
e análise de currículos. Os salários variam de R$ 2.400 a R$ 10.039

Governo envia 14,2 milhões de máscaras cirúrgicas a estados

O ministério tam-
bém afirmou que está
adquirindo mais 200
milhões de máscaras

cirúrgicas, 120 milhões
de toucas, 80 milhões
de aventais impermeá-
veis, 40 milhões de aven-
tais, 40 milhões de más-
caras N95, 2 milhões de
frascos de álcool, 1 mi-
lhão de óculos de prote-
ção e 1 milhão de sapa-
tilhas.

O Ministério da Saú-
de divulgou ontem (30)
o balanço dos equipa-
mentos de proteção in-
dividual (EPIs) destina-
dos aos profissionais de
saúde enviados aos esta-
dos. No total, foram
direcionadas 14,2 mi-
lhões de máscaras ci-
rúrgicas, recurso funda-

mental para evitar o
contágio de profissio-
nais por pacientes in-
fectados.

A proteção de pro-
fissionais de saúde tem
sido uma preocupação

manifestada pelas enti-
dades representativas
dessas categorias. A
Organização Mundial
de Saúde expressou em
entrevista coletiva na
semana passada receio
de um desabastecimen-
to desses equipamentos
e do consequente risco
que essa situação pode
gerar aos trabalhadores
da área.

Além disso, o Exe-
cutivo Federal encami-
nhou 24 milhões de lu-
vas para procedimento
não cirúrgico, 742 mil
aventais, 290 mil toucas
hospitalares, 168 mil
frascos de álcool etílico
100 mil sapatilhas e 60

mil óculos de proteção.
São Paulo, epicen-

tro da pandemia no pa-
ís, recebeu o maior esto-
que de suprimentos. Ao
estado foram enviadas
3,1 milhão de máscara
cirúrgicas, 3,5 milhões
de luva para procedi-
mentos não cirúrgicos,
164 mil aventais e 63,4
mil toucas hospitalares.

Estados com grande

população e alto núme-
ro de casos, como Rio
de Janeiro, Minas Gera-
is, Ceará, Rio Grande
do Sul e Bahia, também
receberam parte impor-
tante do estoque de
EPIs encaminhado até
agora.

Sinuca com ER7, conversas com Diego e orientações
do Mister: Thiago Maia e o início no Flamengo

É unanimidade. To-
do reforço do Flamen-
go, nos últimos anos,
ressalta a boa que re-
cepção que tem ao che-
gar no Ninho do Urubu
e conhecer os novos
companheiros. Não foi
diferente com Thiago

Maia, emprestado pelo
Lille, da França. Em
entrevista ao canal do
clube no Youtube, a
" F l a T V " , o m e i o -
campista falou sua
adaptação ao clube,
revelando os atletas
com quem mais con-
versa.

- Todos me recebe-

ram muito bem. O que
mais converso é o Die-
go, que a gente chama
de cabeça. O Everton
também conversa mui-
to comigo, o Rafinha.
Sempre fui um garoto
que escutou os mais
velhos, no bom sentido.
Se chamar de velhos
eles ficam bravos - afir-

mou, em meio aos ri-
sos, o meia rubro-
negro.

- Tem o Everton e o
Renê. Os dois são bons
para caramba (na sinu-
ca).- Eu jogo com o

Everton (Ribeiro), mas
não tenho um bom
aproveitamento, não.
Ele já ganhou de mim
lá (no CT) - afirmou
Thiago Maia, antes de
complementar:

Além dos bate -
papos com os compa-
nheiros, antes e depois
dos treinos no Ninho
do Urubu, os atletas
realizam outras ativida-
des no CT, como video-
games e sinuca. Thiago

Maia gosta do segundo
- até publicou vídeos de
uma partida durante a
quarentena por conta
da pandemia do coro-
navírus -, mas costuma
ter "problemas" ao desa-
fiar dois jogadores do
Flamengo: Everton
Ribeiro e Renê.

Lance!

Agência Brasil
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