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Reflexao~

"E ninguém deita vinho novo em odres
velhos; do contrário, o vinho novo romperá
os odres e se derramará, e os odres se perde-
rão; mas vinho novo deve ser deitado em
odres novos."

Refletindo: Geralmente, os inovadores, os
pioneiros, aqueles que trazem novidades sobre
conceitos já estabelecidos, são alvos de críticas
e de grande oposição. Isto se deve a tendência
natural do ser humano de resistir ao novo. O
próprio Jesus afirma em Lucas 5:39 "E nin-
guém tendo tomado o vinho velho, prefere o
novo; porque diz: o velho é excelente", ou seja
aqueles que já estão conformados e acomoda-
dos com o velho não querem saber de experi-
mentar o novo. Por isso não podemos colocar o
vinho novo que o Senhor tem nos dado em
odres velhos. É necessário que estejamos
renovando a nossa maneira de pensar e de
viver.

Oração: Senhor Deus, quero deixar tudo
aquilo que Jesus destruiu em minha vida para
trás, sei que não posso edificar o novo em cima
daquilo que foi destruído. Ajuda-me a não ter
resistência ao novo, não quero permitir que
resquícios do passado me impeçam de ser um
odre novo nas mãos do Senhor. Não quero ser
impedimento do cumprimento da Sua
vontade, usa minha vida conforme o Seu
querer. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

de

Momento

Lucas 5:37-38
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Sesa inicia campanha
de conscientização
sobre hepatites virais

Julho é o mês de cons-
cientização sobre as hepa-
tites virais. Com o tema
“Saber Salva! Hepatites
virais têm cura. Faça o
teste”, a Secretaria da
Saúde (Sesa) chama aten-
ção para a campanha “Ju-
lho Amarelo” e a impor-
tância de manter a popu-
lação informada sobre a
doença que causa infla-
mação no fígado e até
câncer.

No Brasil, as hepatites
mais comuns são causa-
das pelo vírus A, B e C.
De acordo com os dados
parciais do Programa
Estadual de Hepatites
Virais da Sesa, o Espírito
Santo registrou 70 casos
da doença no primeiro
semestre desse ano, sen-
do três pelo vírus A, 37
pelo vírus B e 30 pelo ví-
rus C. No mesmo período
de 2019, foram notifica-
dos 236 casos, sendo cin-
co de hepatite A, 166 de
hepatite B e 65 de hepati-
te C.

O coordenador do
Programa Estadual de
Hepatites Virais, o médi-
co infectologista Marcel-
lo Leal, ressalta a impor-
tância do diagnóstico
precoce e de manter a
caderneta de vacinação
atualizada. “O diagnósti-
co, sobretudo precoce, é

importante para identifi-
car pessoas que possuem
a doença e que não sa-
bem, uma vez que as he-
patites virais B e C são
doenças silenciosas. Tra-
tar esses pacientes reduz
consideravelmente a
chance de desenvolvi-
mento de cirrose e câncer
de fígado, além de inter-
romper a cadeia de trans-
missão”, disse.

O teste

É importante estar
atentos aos principais
sintomas da doença, co-
mo febre, dor no corpo,
náuseas, vômito, pele e
olhos amarelados e urina
escura. Após a identifica-
ção dos sinais, o paciente
deve procurar a Unidades
Básicas de Saúde ou Cen-
tros de Testagem e Acon-
selhamento de IST, AIDS
e Hepatites para a realiza-
ção do teste rápido de
hepatites B e C.

O médico Marcello
Leal explica que na hora
do atendimento o profis-
sional da saúde recolhe
uma gota de sangue do
paciente, deposita em
pequena placa e a reação
química é realizada.
“Após esse processo, é
feita a leitura do teste e o
resultado é liberado em
aproximadamente 20
minutos”, descreveu.

Diferença entre as hepa-
tites A, B e C

A hepatite A é feita
por meio da ingestão de
água e alimentos conta-
minados por fezes de um
indivíduo com a doença.
Com isso, a maioria dos
casos dessa classificação
está associada a condi-
ções precárias de sanea-
mento básico. A vacina-
ção contra a hepatite A
foi incluída no calendário
de vacinação do Sistema
Único de Saúde (SUS)
em 2014, para crianças de
15 meses a 5 anos incom-
pletos. No Espírito Santo,
a maior parte dos casos
registrados pela doença
são em pessoas com mais
de 30 anos.

Já a hepatite B pode
ser transmitida por três
formas distintas: relação
sexual; sangue contami-
nado; e de mãe para filho
durante a gestação ou no

momento do parto. Após
o contato com o vírus,
existe a chance de este
permanecer se multipli-
cando nas células do fíga-
do por mais de seis meses,
conhecida como hepatite
viral crônica. No Estado,
essa doença atinge indiví-
duos com mais de 30
anos.

No caso da hepatite
C, ela é passada por meio
de sangue contaminado,
sendo que a maioria dos
pacientes não possui sin-
tomas. Caso a testagem
não seja realizada, a doen-
ça só é detectada em está-
gio avançado, com sinais
clínicos de cirrose ou cân-
cer de fígado. Ainda não
existe vacinação contra
essa classificação da hepa-
tite.

As vacinas para hepa-
tite virais A e B são ofer-
tadas na rotina das salas
de vacinação das unida-
des de saúde dos municí-
pios durante todo o ano.

Foto;Pixabay

Sesa
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Sicoob Norte promove live para
arrecadar alimentos, nesta quinta-feira

Uma live solidária vai
servir para ajudar crian-
ças e idosos de São Mate-
us, nesta quinta-feira (2),
às 19h30. Por meio de
uma transmissão no You-
Tube com cantores locais,
doações poderão ser fei-

tas para o Lar dos Veli-
nhos e para o Centro Cul-
tural Araçá. O evento
pode ser acompanhado
no canal Escola Alternati-
va São Mateus.

A ação é promovida
pelo Sicoob Norte, em
parceria com a Cooperati-
va Educacional de São

Mateus (Coopesma) e a
Cooperativa dos Produto-
res Agropecuários da Ba-
cia do Cricaré (Coopbac)
e compõe as atividades
para celebrar o Dia de
Cooperar, comemorado
anualmente no primeiro
sábado de julho.

A data serve para in-

centivar a promoção do
voluntariado e de iniciati-
vas voltadas às comuni-
dades em que as coopera-
tivas de todo o País estão
inseridas.

Arrecadações

Em São Gabriel da
Palha, voluntários do Si-
coob Norte estão arreca-
dando fraldas geriátricas
e materiais de construção
para o Asilo São Gabriel.
Os 19 idosos que moram
no local serão auxiliados
por meio dessa ação.

O presidente do Sico-
ob Norte, Bento Ventu-
rim, ressalta que o traba-
lho focado no desenvolvi-
mento socioeconômico
regional está incluído no
planejamento estratégico

da cooperativa e também
faz parte dos princípios
cooperativistas.

Quase 200 colabora-
dores da instituição finan-
ceira cooperativa também
estão se empenhando
para conseguir doações
de alimentos para famíli-
as de São Domingos do
Norte, Águia Branca,
Vila Valério, Barra de São
Francisco, São Mateus,
Pinheiros, Montanha,
Vila Pavão, Boa Esperan-
ça e Pedro Canário.

Proteção

Em Águia Branca,
também há uma mobili-
zação para conseguir más-
caras de proteção e álcool
gel, itens necessários na
prevenção contra o coro-

navírus. Em Nova Vené-
cia, os voluntários que-
rem conseguir artigos
para montar um play-
ground de madeira infan-
til para a Casa Lar do mu-
nicípio.

A Apae de Governa-
dor Lindemberg vai ser
ajudada com doações de
materiais didáticos, assim
como a Associação Pesta-
lozzi de Ecoporanga e de
Pancas. Já em Barra de
São Francisco, voluntári-
os se unem para atuar no
reflorestamento das áreas
próximas às nascentes da
região.

Ao todo, mais de 2,5
mil pessoas serão benefi-
ciadas diretamente por
meio de ações que se-
guem até o próximo dia
15.

Diálogos sobre qualidade do ar: Espírito Santo e São Paulo
focam em aplicativo no celular para ampliar divulgação de dados

A poluição do ar é um
desafio para governos e
sociedade. Políticas públi-
cas de controle e melhoria
da qualidade do ar insti-
gam e unem governos,
uma vez que buscam es-
clarecer dúvidas recorren-
tes ao tema, a partir do
trabalho de técnicos e espe-
cialistas no assunto. Em
uma série especial, o Go-
verno do Estado do Espíri-
to Santo, por meio do
Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hí-
dricos (Iema), debate a
qualidade do ar com os
demais estados da região
sudeste, uma forma de
estimular avanços e novas
experiências.

Em ações recentes, o
Governo do Estado, por
meio do Iema, lançou um
aplicativo sobre a qualida-
de do ar da Grande Vitó-
ria, disponível gratuita-
mente para Android e
iOS, hospedado na plata-
forma “ES na Palma da
Mão”, programa que reú-
ne iniciativas e serviços. A
realização foi fruto de
uma parceria com o Insti-
tuto de Tecnologia da
Informação e Comunica-

ção do Estado do Espírito
Santo (Prodest)

Foi lançado também,
em meados de junho últi-
mo, o relatório “Avaliação
dos Efeitos das Medidas
de Afastamento Social
sobre a Qualidade do Ar
na Região Grande Vitó-
ria”, cujo objetivo foi cons-
tatar se as medidas de iso-
lamento social, necessári-
as para conter a dissemi-
nação do novo Coronaví-
rus (Covid-19), afetaram
positivamente a qualidade
do ar da Grande Vitória.

Diálogo e ações

Para avançar no diálo-
go sobre a qualidade do ar,
na busca por estratégias e
ações que contribuam pa-
ra soluções multidiscipli-
nares nesse complexo desa-
fio, a gerente da Divisão
de Qualidade do Ar da
Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Ce-
tesb), Maria Lúcia Guar-
dani, inicia a série sobre a
qualidade do ar com os
estados da região sudeste
do Brasil. Ela destaca que
o maior veículo de acesso
à informação atualmente
é o celular. “Para nós, da
qualidade do ar, o celular é

uma ferramenta de educa-
ção ambiental”, define.

Em março deste ano, a
Cetesb lançou sua nova
versão de aplicativo gratui-
to, contendo informações
sobre a qualidade do ar em
todo o Estado de São Pau-
lo, em tempo real, nas ma-
is de 60 estações automáti-
cas de monitoramento.

“A informação é sem-
pre importante, pois uma
forma de se evitar a emis-
são de poluição é educar a
população, para que ela
saiba que existem poluen-
tes e que temos responsa-
bilidades. Temos os gover-
nos e os dirigentes com
suas responsabilidades e
papéis, claro, mas nós,
como cidadãos, temos o
nosso papel também. A
educação ambiental passa
pelo cidadão e temos que
educar a população para
evitar o uso do carro, por
exemplo, optando pelo
transporte coletivo”, des-
taca a gerente da Divisão
de Qualidade do Ar da
Cetesb.

Maria Lúcia Guardani
aponta que o fato de as
pessoas permanecerem
em casa, devido às regras
de isolamento social vin-
culadas ao combate ao

Covid-19, fez com que os
índices de poluição do ar
fossem reduzidos. “Não
deixamos o carro em casa
e a poluição diminuiu?
Então, é um aprendizado.
São coisas difíceis, mas
vamos ter que pensar.
Acho que a divulgação é
importante. O aplicativo é
de interesse de cada um e
as ações também”, assina-
la.

Relatório

Enquanto o Espírito
Santo lançou um relatório
da qualidade do ar compa-
rando o per íodo de
2 4 / 0 3 / 2 0 2 0 a
30/04/2020 com o perío-
do de 24/03/2019 a
30/04/2019, São Paulo
tem lançado boletins quin-
zenais para saber como o
isolamento social tem con-
tribuído para a redução
dos índices de poluição da
qualidade do ar.

“Nosso problema de
meteorologia aqui é muito
significativo e, ao compa-
rar com anos anteriores,
onde tivemos períodos
chuvosos, teremos um
problema de cara. A gente
observou que aqui existiu
uma queda nos índices,

pois, se não tivesse essa
diminuição de atividades,
de frota de veículos, segu-
ramente teríamos uma
concentração maior de
poluentes, porque a mete-
orologia está muito dife-
rente da do ano passado.
Passamos o mês de maio
sem chuvas”, informa a
gerente da Divisão de Qua-
lidade do Ar da Cetesb.

Ela sempre bate na
tecla da educação ambien-
tal. “É muito importante,
pois para preservar, é pre-
ciso conhecer e, assim, ter
uma ação positiva. Acho
que ensinar a população a
enxergar a existência do
aplicativo e que ele é uma
valiosa ferramenta é uma
forma de educação ambi-
ental. Acho que São Paulo
já deu um passo e o Espíri-
to Santo também e acho
que o caminho é a conti-
nuidade dessas ações posi-
tivas”, destaca.

Sugestão

Como sugestão para
se ampliar ações de edu-
cação ambiental, Maria
Lúcia Guardani indica a
divulgação dos índices da
qualidade do ar nos pro-
gramas de TV.

“Acho que deveria ter
um espaço de divulgação
da qualidade do ar nos
programas de TV e veícu-
los de informação, tal qual
já acontece com a previ-
são do tempo. Nos Esta-
dos Unidos isso já aconte-
ce. A divulgação na televi-
são seria uma forma de
educação ambiental”,
defende.

Além do aplicativo, a
cidade de São Paulo conta
com relógios de rua que
indicam a qualidade do
ar, como também a tem-
peratura e a hora certa.
“Utilizamos um código
de cores que lembra o se-
máforo e isso fica bem
evidente para quem está
passando de carro, pois
consegue ter a informação
sobre a qualidade do ar ao
bater o olho e saber que
está verde, por exemplo,
então, está com a qualida-
de boa”.

Os painéis de rua da
cidade de São Paulo con-
tribuem na ampliação da
divulgação da qualidade
do ar e, com o uso do apli-
cativo e das informações
contidas no site da Cetesb,
o assunto fica mais acessí-
vel à população, de forma
transparente.

Seama/Iema

Vera Caser Comunicação

Ação em conjunto com a Copesma e Coopbac faz parte da programação do Dia C

Foto: divulgação
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Detran|ES retoma CNH Social 2020 com
matrícula dos selecionados na primeira fase

Os selecionados em
março deste ano na
primeira fase do pro-
grama CNH Social
2020, oferecido pelo
Governo do Estado,
por meio do Departa-
mento Estadual de
Trânsito do Espírito
Santo (Detran|ES)
devem ficar atentos aos
seus e-mails. Pois, na
última terça-feira (30)
foi enviado para eles,
instruções com o passo
a passo para que pos-
sam dar início aos seus
processos de habilita-
ção.

A matrícula deverá
ser feita on-line, a par-
tir das 12 horas, no site
w w w. d e t r a n . e s .-
gov.br/cnhsocial. Os
candidatos têm um
prazo de 30 dias para
fazê-la. Caso não a fa-
ça, o benefício será can-
celado, conforme cons-
ta na Instrução de Ser-
viço nº 69, de 03 de ma-
io de 2019.

O diretor-geral do
Detran|ES, Givaldo
Vieira, ressalta que to-
dos os prazos foram
ampliados. “Enten-
dendo a situação de
pandemia pela qual o
mundo está passando,
decidimos aumentar

os prazos para que os
candidatos realizem
cada etapa até o início
efetivo de sua forma-
ção. Por exemplo, o
prazo de matrícula que
normalmente é de 15
dias, passou para 30
dias. Assim, será possí-
vel minimizar qual-
quer tipo de transtorno
eventual que poderia
prejudicar o candidato
selecionado”, esclare-
ce o diretor. O retorno
às atividades do Órgão
foi possível após reu-
niões com os Centros
de Formação de Con-
dutores (CFCs) e clíni-
cas médicas e psicoló-
gicas e, decididas em
conjunto com a Secre-
taria de Estado da Saú-
de (Sesa), priorizando,
sobretudo a segurança
dos servidores, creden-
ciados, candidatos e
condutores para man-
ter o funcionamento
minimizando os riscos
de contaminação. Para
que isso se mantenha,
é necessário que o can-
didato adote as medi-
das de proteção e dis-
tanciamento social du-
rante os procedimen-
tos.

Seleção

A lista com os can-

didato selecionados foi
divulgada no dia 31 de
março de 2020. Os ins-
critos foram seleciona-
dos segundo os critéri-
os previstos no Decre-
to Estadual Nº 4423-R,
de 03 de maio de 2019,
que considera menor
renda per capita, maior
número de componen-
tes no grupo familiar,
candidatos com Ensi-
no Fundamental com-
pleto, beneficiário do
Bolsa Família e data e
hora de inscr ição.
Entre os candidatos
que se declararam Pes-
soas Portadoras de De-
ficiência (PCD), foram
contemplados somen-

te aqueles cuja defi-
ciência não impeça a
obtenção da CNH, na
forma da legislação de
trânsito vigente.

Perfil dos inscritos

As inscrições foram
encerradas no dia 25
de março de 2020 e
atraíram 31.606 inte-
ressados para as 2.500
vagas abertas nesta pri-
meira fase do progra-
ma em 2020. Do total
de inscritos, 16.749
candidatos são do inte-
rior do Estado e 14.857
são de municípios da
Grande Vitória.

No interior, o maior

número de inscritos
foi, em ordem crescen-
te, em São Mateus
( 2 . 3 7 3 ) , L i n h a r e s
( 1 . 6 7 6 ) , A r a c r u z
(1.450), Cachoeiro de
Itapemirim (1.098) e
Conceição da Barra
(776). Já na Grande
Vitória, o município da
Serra liderou o número
de inscr ições com
4.070, seguido de Cari-
acica (3.600), Vitória
(3.049), Vila Velha
(2.312) e Guarapari
(947).

Quanto aos proces-
sos de habilitação pro-
curados, 27.185 pesso-
as se inscreveram com
o objetivo de tirar a pri-

meira habilitação nas
categorias A (moto) ou
B (carro). Dos condu-
tores já habilitados,
2.842 se inscreveram
para fazer a mudança
de categoria para D
(van, micro-ônibus e
ônibus) ou E (cami-
nhão e carreta) e 1.579
para a adição de cate-
goria A ou B.

As mulheres corres-
pondem a 70,27% do
total de inscritos, com
22.210 interessadas em
participar dos proces-
sos de habilitação. Do
tota l de inscr i tos,
33,13% têm entre 18 e
24 anos e 28,88% têm
entre 30 e 39 anos.

Assessoria de Comunicação do Detran|ES
Foto; Divulgação/ Detran|ES
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Ministério da Saúde orienta municípios darem
continuidade à imunização contra Influenza

A 22ª Campanha
Nacional de Vacinação
contra Influenza, inici-
ada no dia 23 de março,
chegou ao fim na últi-
ma terça-feira (30), em
todo o território brasi-
leiro. Entretanto, se-
guindo as recomenda-
ções do Ministério da
Saúde, os municípios
capixabas devem dar
continuidade à imuni-
zação até o fim das do-
ses remanescentes.

A recomendação,
segundo a coordenado-
ra do Programa Esta-
dual de Imunizações e
Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis, Da-
nielle Grillo, vem de
uma decisão conjunta
também da Secretaria
da Saúde (Sesa) e dos
representantes regiona-
is e municipais do Esta-
do. “Com o encerra-

mento da campanha na
terça (30), recomenda-
mos que os municípios
permaneçam desenvol-
vendo estratégias de
vacinação dos grupos
prioritários em que a
meta ainda não foi al-
cançada, em especial
crianças e gestantes,
enquanto durarem os
estoques”, informou.

Ainda segundo a
coordenadora, os muni-
cípios também pode-
rão ampliar a imuniza-
ção para outros grupos
de acordo com a dispo-
nibilidade no estoque
das vacinas remanes-
centes. “Assim, cada
município terá autono-
mia, em caso de doses
remanescentes, para
disponibilizar a imuni-
zação a outros grupos
que não estavam con-
templados na Campa-
nha.”

No dia primeiro de

junho, o Espírito Santo
foi o primeiro estado
brasileiro a atingir a
meta de imunização
preconizada pelo Mi-
nistério da Saúde, ten-
do vacinado 90% do
público prioritário para
a 22ª Campanha Naci-
onal de Vacinação con-
tra a Influenza. Atual-
mente, o Estado está
em segundo lugar na
cobertura total, com
99,09%, atrás somente
do Amapá, que atingiu
a marca de 100,98% de
cobertura vacinal total.
A previsão parra balan-
ço final da campanha
está prevista para o fi-
nal de julho.

Dados no Espírito
Santo

O Programa Esta-
dual de Imunizações e
Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis, da

Secretaria da Saúde,
informa que, até a ma-
nhã de terça-feira (30),
o Estado já havia vaci-
nado 1.221.693 pesso-
as, segundo dados par-
ciais do Sistema de
Informações do Pro-
grama Nacional de
Imunizações (SI-PNI).

A meta preconizada
pelo Ministério da Saú-

de de 90% de vacina-
ção para os públicos
dos idosos e dos traba-
lhadores da saúde foi
superada no Espírito
Santo, com 136,08%
(504.560 vacinados) e
107,93% (107.446 vaci-
nados), respectivamen-
te.

Nos demais grupos,
a meta ainda precisa

ser alcançada, como as
crianças com 70,14%
(196.038 vacinadas),
g e s t a n t e s 6 2 , 9 2 %
(25.209 vacinadas),
puér pe ras 81 ,03%
(5.336 vacinadas), indí-
genas 83,83% (3.883
vacinados) e adultos de
55 a 59 anos, com
69,28% (113.071 vaci-
nados).

Sesa

Prefeitura de Pancas e Governo firmam convênio
para construção da Casa da Cultura Pomerana

A Prefe i tura de
Pancas e o Governo
do Estado, por meio
da Secretaria de Esta-
do da Cultura (Se-
cult), firmaram, na
terça-feira (30), o con-
vênio para a constru-
ção da Casa da Cultu-
ra Pomerana, que fica-
rá no distrito de Lagi-
nha.

O termo de convê-
nio está publicado no
Diário Oficial do Esta-
d o . S e r ã o R $
317.287,24 investidos
pelo Governo do Esta-
do – sendo R$ 250 mil
de emenda parlamen-
tar destinada pela de-
putada estadual Ra-
que l Lessa - e R$
67.287,24 pelo muni-
cípio.

A obra já está com
o processo licitatório
em andamento e em
breve começará a ser
executado pela prefei-

tura. “O Município
possui muitos descen-
dentes de pomeranos.
E a Casa da Cultura
será um local para pre-

servar a nossa cultura,
valorizar os costumes,
a tradição e a memó-
ria do nosso povo.
Agradecemos a cola-

boração da deputada
estadual Raquel Lessa
que destinou emenda
parlamentar para tor-
nar esse projeto reali-

dade”, destacou o pre-
feito Dr. Sidiclei.

Com o convênio
assinado entre o muni-
cípio e a Secretaria de

Estado da Cultura (Se-
cult), as obras podem
ser iniciadas assim
que a licitação seja
concluída.

Foto: divulgação
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Com incertezas, Fluminense prepara
reapresentação do elenco sub-23

O Fluminense inici-
ou o processo de retor-
no do elenco sub-23 aos
treinamentos. Alguns
jogadores já estavam
integrados aos profissi-
onais, mas a maioria
treinava de casa por
meio de videoconferên-
cia. Nos últimos dias, o

grupo de atletas reali-
z o u o s t e s t e s d e
COVID-19 no CT Car-
los Castilho.

A reapresentação
será nesta quinta-feira.
Apesar desse retorno, a
categoria ainda vive
momento de incerteza.
Em maio, o Fluminen-
se garantiu o projeto,
mas admitiu uma sus-

pensão temporária.
A incerteza se dá

com a possibilidade de
o Campeonato Brasile-
iro de Aspirantes ser
cancelado. Esse grupo
que vai se reapresentar
inclui nomes como os
volantes Caio Vinícius
e Zé Ricardo e o ata-
cante Robinho, que re-
tornam de empréstimo.

Lance

Foto: divulgação

Jogadores realizaram exames no CT Carlos Castilho para retorno aos treinos

Deputado Da Vitória ressalta sintonia do Governo
com Congresso na ampliação do auxílio emergencial

O deputado federal
Da Vitória (Cidadania-
ES) avaliou que a am-
pliação o auxílio emer-
gencial por mais dois
meses, anunciada nesta
terça-feira (30), de-
monstra que o Gover-
no Federal está sintoni-
zado com a defesa do
Congresso Nacional de
proteção da população
mais vulnerável. O par-
lamentar destacou a

necessidade da manu-
tenção do pagamento
de mais duas parcelas
de R$ 600 mensais do
benefício diante da cri-
se sanitária provocada
pelo novo coronavírus.

“Manter o auxílio
emergencial atende à
extrema necessidade
dos mais vulneráveis,
diante do crescente de-
semprego provocado
pela pandemia” disse,
ao ressaltar a atuação
do Parlamento pela

prorrogação da conti-
nuidade da renda soci-
al mínima .

“Acho esta amplia-
ção é um passo impor-
tante, mas temos que
avaliar a cada mês a
necessidade de esten-
der o auxílio diante do
desemprego provocado
pela crise econômica” ,
afirmou o parlamentar.

Mesmo assim, Da
Vitória disse que o go-
verno agiu “com pru-
dência” ao ampliar por

mais dois meses, o auxí-
lio emergencial aos mi-
lhões de brasileiros que
estão desempregados
ou desempenham tra-
balho informal.

“Esses mais dinhei-
ro contribui para aju-
dar os trabalhadores,
em especial os infor-
mais, que estão passan-
do por graves necessi-
dades econômicas em
que estamos passan-
do", avaliou o deputa-
do.

Assessoria  de Comunicação

Foto: divulgação

Conheça o programa Viva Legal de Vila Valério
O programa foi lançado pela Prefeitura Municipal de Vila Valério por meio da Secretaria de Assistência Social

A Prefeitura de Vila
Valério, por meio da Se-
cretaria de Assistência
Social, lançou o Progra-

ma Municipal de Regu-
larização Fundiária
“VIVA LEGAL”. O Pro-
grama beneficiará as fa-

mílias, dentro da área de
Interesse Social, com a
escritura (título de legiti-
mação) de imóveis, sem

custos para os beneficiá-
rios. As áreas delimita-
das de Interesse Específi-
co terão procedimento

próprio e o programa
trará a facilidade para a
regularização dos imóve-
is ali localizados.

ESCRITURA
GRATUITA

“Esse programa é
extremamente importan-
te para que possamos
regularizar todos imóveis
no município. Também
vai beneficiar as famílias
carentes que até então só
possuíam recibo de com-
pra e venda e que agora
poderão obter a titulari-
zação do seu imóvel, de
forma gratuita”, ressalta
o prefeito Robson Parte-
li.

A ação que irá agili-

zar os processos de regu-
larização fundiária de
núcleos habitacionais
está sendo realizada pela
Prefeitura por meio de
uma comissão que é res-
ponsável por todos os
procedimentos previsto
em lei, de forma que o o
cidadão obtenha todo
tipo de informações ne-
cessárias para conseguir
a emissão do título.

De acordo com o pre-
feito, Robson Parteli,
dentro da modalidade
Reurb-S, o beneficiário
também deixará de pa-
gar o registro e impostos
de transmissão, além da
averbação na construção,
se o imóvel tiver até 70
mt2 de área construída.

Foto: divulgação
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Envio de declarações do IR fica
levemente abaixo da expectativa

O número de decla-
rações do Imposto de
Renda Pessoa Física
enviadas este ano ficou
levemente abaixo da
expectativa da Receita
Federal. Segundo o ór-
gão, 31.980.151 contri-
buintes entregaram o
documento, contra esti-
mativa de 32 milhões
neste ano. Mesmo as-
sim, o total representou

crescimento de 4,2%
em relação a 2019,
quando 30.677.080 con-
tribuintes entregaram o
documento dentro do
prazo.

O prazo de entrega
começou em 2 de mar-
ço e encerrou-se às
23h59min59s de terça-
feira (30). Inicialmente,
a entrega acabaria em
30 de abril, mas foi adia-
da em dois meses para
ajudar os contribuintes

com dificuldades em
juntar documentos e
recibos por causa da
pandemia do novo coro-
navírus.

Quem perdeu a data
limite pode enviar a
declaração do Imposto
de Renda Pessoa Físi-
ca. O contribuinte será
multado em 1% do im-
posto devido por mês
de atraso (limitado a
20% do imposto total)
ou em R$ 165,74, pre-

valecendo o maior va-
lor.

O programa de pre-
enchimento da declara-
ção do Imposto de Ren-
da da Pessoa Física de
2020, ano base 2019,
está disponível no site
da Receita Federal. Qu-
em já tem o programa
instalado no computa-
dor não precisa baixar
uma nova versão. O
próprio sistema fará a
atualização dos valores
na hora de imprimir a
guia.

Também é possível
preencher e enviar o
documento por meio
do aplicativo Meu
Imposto de Renda para
tablets e celulares. Por
meio do aplicativo, é
possível ainda fazer reti-
ficações depois do en-
vio da declaração.

Restituições

O pagamento das
restituições começou
em 29 de abril e vai até
30 de setembro, em cin-
co lotes mensais. Quan-
to antes o contribuinte
tiver entregado a decla-
ração com os dados
corretos à Receita, mais

cedo será ressarcido.
Têm prioridade no rece-
bimento pessoas com
mais de 60 anos, contri-
buintes com deficiência
física ou mental e os
que têm doença grave.

Extrato

De acordo com o
Fisco, o contribuinte
pode acompanhar o
processamento da de-
claração no serviço
Meu Imposto de Ren-
da, disponível no Cen-
tro Virtual de Atendi-
mento (e-CAC) , no site
da Receita. Segundo a
Receita, pouco mais de
1 milhão de contribuin-
tes caíram na malha
fina neste ano. Por me-
io do extrato, é possível
verificar pendências e
fazer uma declaração
retificadora para evitar
ter a declaração retida.

Neste ano, está obri-
gado a declarar quem
recebeu rendimentos
tributáveis, em 2019,
em valores superiores a
R$ 28.559,70. No caso
da atividade rural, deve
declarar quem teve rece-
ita bruta acima R$
142.798,50.

Também estão obri-
gadas a declarar as pes-
soas físicas residentes
no Brasil que recebe-
ram rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou
tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja
soma for superior a R$
40 mil; que obtiveram,
em qualquer mês, ga-
nho de capital na alie-
nação de bens e direi-
tos, sujeito à incidência
do imposto ou que rea-
lizaram operações em
bolsas de valores; que
pretendem compensar
prejuízos com a ativida-
de rural; que tiveram,
em 31 de dezembro de
2019, a posse ou a pro-
priedade de bens e dire-
itos, inclusive terra nua,
de valor total superior a
R$ 300 mil; que passa-
ram à condição de resi-
dentes no Brasil em
qualquer mês e assim se
encontravam em 31 de
dezembro ou que opta-
ram pela isenção do IR
incidente sobre o ganho
de capital com a venda
de imóveis residenciais
para a compra de outro
imóvel no país, no pra-
zo de 180 dias contados
do contrato de venda.

Foto:Marcello Casaj jr. / Agência Brasil
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