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“Desejo que o PR Jair
Bolsonaro reaja bem aos
sintomas da Covid-19”,
diz Casagrande

Sicoob ES tem expectativa de liberar
R$ 200 milhões para produtores de café

Detran|ES implanta
exame teórico digital
em São Gabriel da
Palha e Nova Venécia

Incaper estuda implantação
de unidades de pesquisa
sobre café arborizado

Sesport abre votação
popular para definir
os homenageados na
2ª edição da Calçada
da Fama

Covid-19: médicos
dizem acreditar
em subnotificação
em casos e mortes
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Reflexao~

"Desejai ardentemente, como crianças
recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
para que, por ele, vos seja dado crescimento
para salvação."

Refletindo: Sabemos que algo está errado se
uma criança estaciona no mesmo lugar no seu
crescimento físico e no seu desenvolvimento
intelectual. E isto causa muita preocupação
aos pais. Do mesmo modo Deus está preocu-
pado conosco, é por isso que este texto nos
lembra que o mesmo acontece na nossa vida
espiritual. Deus não quer que sejamos imatu-
ros! Deus quer que continuemos a crescer.
Nosso Pai quer que ansiemos o que é bom e o
que nos edifica. Então, o que você vai fazer
hoje para satisfazer seu apetite espiritual e
crescer no Senhor?

Oração: Poderoso Deus, obrigado por me
amar e me salvar. Realmente quero amadure-
cer na Sua graça. Abençoe-me hoje enquanto
procuro imitar hábitos santos e me alimento
espiritualmente com as coisas que vão me
ajudar a crescer. Eu sei que o crescimento
verdadeiro vem somente de Ti, então peço que
o Senhor me fortaleça pelo Seu Espírito
enquanto eu tento imitar o Seu caráter. Em
nome de Jesus. Amém.
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Sicoob ES tem expectativa de liberar
R$ 200 milhões para produtores de café

O Sicoob ES vai libe-
rar R$ 200 milhões em
crédito rural com re-
cursos provenientes do
Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira
(Funcafé). O volume
será disponibilizado
mais cedo este ano, nes-
te mês, como uma me-
dida do Ministério da
Agricultura para apoi-
ar o setor neste mo-
mento de pandemia.

Cerca de mil cafei-
cultores e empresas do
segmento associados
ao Sicoob ES devem
ser atendidos na safra
atual (2020/2021). O
montante é 52% maior
do que o liberado na
safra anterior, com um
aumento de R$ 68,5
milhões.

Para o custeio serão
liberados R$ 105 mi-
lhões do total. Para a
comercialização, R$
45 milhões. Já para ope-
rações de capital de
giro e aquisição de ca-
fé, R$ 50 milhões.

Financiamento

No segmento de
custeio, estão incluídos
o financiamento de
insumos, tratos cultu-
rais, colheita, benefici-
amento e industrializa-
ção do produto financi-
ado, além da produção
de mudas e de semen-
tes certificadas e fisca-
lizadas. As operações
de capital de giro e co-
mercialização tem o
objetivo de estimular a
estocagem e estabilizar
os preços pagos pelo

produto.
“Por meio de dispo-

nibilidade de crédito, o
Sicoob ES contribui
para que o produtor
rural tenha mais efi-
ciência e ganho em sua
produção. Com essa
atuação fundamentada
na parceria com os as-
sociados, nós contribu-
ímos para o desenvol-
vimento regional e pa-
ra a retomada do cres-
cimento da economia,
tão necessária neste
momento”, ressalta o
presidente do Sicoob
ES, Bento Venturim.

Contratação

Para contratar o
crédito rural, os associ-
ados podem procurar
uma agência do Sicoob
ES com os documen-

tos que comprovem a
posse da propriedade e
a produção de café no
local. Ainda é possível
entrar em contato com
a cooperativa por meio
do chat no site sicoo-
b e s . c o m . b r , p o r
WhatsApp pelo núme-
ro (61) 4000-1111 ou
no App Sicoob.

O Sicoob ES é o
principal repassador de
recursos do Funcafé no
Espírito Santo. Na sa-
fra 2019/2020, foram
atendidos 601 associa-
dos com recursos do
fundo.

Além de dispor de
linhas próprias, o Sico-
ob ES também traba-
lha com recursos do
BNDES (Banco Naci-
onal de Desenvolvi-
mento Econômico e
Social).

Vera Caser Comunicação

Foto: Ailton Pimenta
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Governo do Estado anuncia repasse a projetos de apoio
à população em situação de rua durante a pandemia

O Governo do Estado
anunciou, nesta terça-feira
(07), o repasse de R$
983.872,60 aos municípi-
os de Cachoeiro de Itape-
mirim, Cariacica e Vila
Velha para cofinancia-
mento de projetos de apo-
io às pessoas em situação
de rua durante a pandemia
do novo Coronavírus (Co-
vid-19). Os recursos serão
voltados tanto para os cui-
dados com a população
sintomática quanto para
ações de prevenção e ori-
entação para quem não
apresenta sintomas da
doença. O repasse foi ofi-
cializado pelo governador
Renato Casagrande, em
solenidade virtual, trans-
mitida ao vivo pelas redes
sociais.

Pelo período emergen-
cial de três meses, os recur-
sos garantirão à população
em situação de rua alimen-
tação, atendimento psicos-
social, encaminhamentos
para rede municipal, rein-
serção familiar e auxílio
para aumento da equipe,
além de espaços de higie-
nização pessoal (banhei-
ros com chuveiros e vasos
sanitários) e espaços de
higienização coletiva (tan-
ques com torneiras e má-
quinas para lavagem de
roupas). A ação está inse-
rida no âmbito do Sistema
Único de Assistência Soci-
al (Suas).

O governador Renato
Casagrande lembrou que,
em momentos de crise, as
pessoas mais vulneráveis

são as mais afetadas. “Em
uma crise como a que esta-
mos vivendo, a concentra-
ção de riqueza avança,
pois quem tem estrutura
acaba conseguindo adqui-
rir bens e manter a renda,
enquanto milhares de pes-
soas empobrecem ainda
mais. É nesse momento
que temos de mostrar o
papel da máquina pública
para diminuir essa desi-
gualdade. Tomamos vári-
as medidas, como a oferta
de crédito, além do repasse
para a assistência social
dos municípios para a com-
pra de cestas básicas, kits
de higiene e outros materi-
ais necessários às famíli-
as”, afirmou.

Casagrande também
citou a criação do Progra-
ma ES Solidário, que está
realizando diversas entre-
gas de donativos e ações de
apoio às comunidades
afetadas pela pandemia.
“Sei que os municípios
têm um papel de execução
na assistência social. O
nosso papel é de fortalecê-
los. Então essa ação de
hoje é na direção de forta-
lecimento dos municípi-
os”, apontou o governa-
dor, que também lamen-
tou o assassinato de um
morador de rua ocorrido
em Vitória no domingo
(05). “Queria deixar aqui o
meu repúdio ao ato de tirar
a vida de um morador de
rua com a atrocidade que
vimos. Mostra que uma
parte da sociedade está
doente”, disse.

A secretária de Estado
de Direitos Humanos,

Nara Borgo, explicou que
o isolamento de pessoas
em situação de rua sinto-
máticas será feito em um
período de sete a 14 dias.
Ela acrescentou que ou-
tros cuidados serão ofere-
cidos a essa população,
mesmo quando não apre-
sentando sintomas.

“Ao mesmo tempo em
que é importante o isola-
mento, também é a preven-
ção. Os três municípios se
comprometeram em am-
pliar o atendimento a essas
pessoas até às 21 horas.
Geralmente os Centros
Pop vão até às 18h, mas
irão atender até a noite,
garantindo também a ali-
mentação noturna. É im-
portante que as pessoas
estejam bem nutridas.
Além do isolamento, tam-
bém serão propiciados
espaços para higiene pes-
soal, distribuição de kits de
higiene semanalmente
para as pessoas que serão
atendidas, além da possibi-
lidade de lavar as roupas”,
destacou Nara Borgo.

De acordo com o De-
creto nº 634-S, de 26 de
maio de 2020, foi aberto
um crédito suplementar
em favor da Secretaria de
Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social
(Setades) no valor de R$
983.872,60 para o repasse
aos três municípios para
execução dos planos de
trabalho apresentados.
“Os recursos serão aplica-
dos pelos municípios sele-
cionados por um período
de 90 dias, na garantia de
uma série de ações impor-

tantes para esse momento
delicado que afeta a essa
população tão vulnerá-
vel”, explicou a secretária
de Estado de Trabalho,
Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Cyntia Gril-
lo.

Os serviços prestados
nos locais definidos pelos
municípios deverão cum-
prir as orientações da Nota
Técnica da Secretaria da
Saúde (Sesa) voltada para
atendimentos à população
em situação de rua. “Des-
de 2011, o Consultório na
Rua foi incorporado à Polí-
tica Nacional de Atenção
Básica, que é um avanço
no cuidado à saúde das
pessoas em situação de
rua, principalmente neste
momento de pandemia
que vivemos, onde as vul-
nerabilidades se tornam
mais evidentes. Reforça-
mos que a vida está em
primeiro lugar e que todos,
independentemente da
condição em que vivem,

têm direito à atenção em
saúde”, ressaltou o secre-
tário de Estado da Saúde,
Nésio Fernandes.

Grupo de Trabalho

Ainda no mês de mar-
ço, representantes da
SEDH, Setades e Sesa for-
maram um Grupo de Tra-
balho Intersetorial, com a
participação da Pastoral
do Povo da Rua na condi-
ção de convidada e de um
representante do Conse-
lho Estadual de Direitos
Humanos, para discutirem
medidas voltadas à popu-
lação em situação de rua
durante a pandemia. Des-
de então, várias medidas
foram articuladas via Go-
verno do Estado para dar
suporte a essas pessoas,
como o repasse financeiro
aos municípios, vacinação
contra a gripe, instalação
de pias e pontos de água
públicos para higieniza-
ção, informações por meio

de carros de som, reuniões
com os municípios para
orientações de medidas
necessárias, entre outras.

“Gostaria de ressaltar
o compromisso do Gover-
no do Estado com as polí-
ticas para pessoas em situ-
ação de rua. O Estado cri-
ou uma coordenação de
políticas públicas para as
pessoas em situação de
rua, algo inédito no Esta-
do do Espírito Santo, no
âmbito da Secretaria de
Direitos Humanos. Várias
ações já foram feitas desde
o início desta gestão, desde
a realização do seminário
estadual até cursos do Qua-
lificar ES voltados para
essa população, ouvindo
as necessidades dela. Em
virtude da pandemia, pre-
cisamos mudar nossas
ações e criamos o GT, con-
seguindo a execução de
importantes ações, que
não estão esgotadas”, fri-
sou a secretária Nara Bor-
go.

Crédito fundiário: 162 famílias foram contempladas em oito meses

O Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo (Idaf),
por meio da Unidade Téc-
nica Estadual (UTE), be-
neficiou de julho de 2019
a fevereiro deste ano, 162
famílias com o Programa
Nacional de Crédito Fun-
diário (PNC). O investi-
mento total foi de R$ 17
milhões. Para o diretor-
presidente do Idaf, Mário
Louzada, a notícia é moti-
vo de comemoração.

“Estamos enfrentan-
do um momento difícil
por conta da pandemia do
novo Coronavírus. Fica-
mos felizes de, nesse cená-
rio, podermos contribuir
com os produtores, que

terão a oportunidade de
adquirir sua terra e reali-
zar investimentos. O Idaf
tem atuado com o traba-
lho, preponderantemente
remoto, mas mantendo o
compromisso do Gover-
no do Estado de benefici-
ar até o final do ano 300
famílias", disse Louzada.

O coordenador da
UTE, Isidorio Simões,
explica que a equipe se
mantém ativa, mesmo
durante a pandemia. “A
análise de processos con-
tinua sendo feita. Além
dos contratos que estão
sendo efetivados, enviare-
mos nos próximos 60 dias
propostas para aprova-
ção. O objetivo é que, até
2022, em torno de 1.220
famílias sejam incluídas

no programa”, afirmou
Simões.

PNCF

O Crédito Fundiário é
um programa nacional,
coordenado pela Secreta-
ria de Reordenamento
Agrário, que oferece con-
dições para que os traba-
lhadores rurais sem terra
ou com pouca terra te-
nham a possibilidade de
comprar seu imóvel rural
por meio de financiamen-
to. O recurso também é
usado para investimentos
em infraestrutura e acesso
à Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER).
A UTE é a unidade, ligada
ao Idaf, responsável pela
execução o PNCF no Espí-

rito Santo.
Desde o início do pro-

grama no Espírito Santo,
3.600 famílias foram con-
templadas, totalizando
R$ 170 milhões em recur-

sos aplicados.
Os interessados e que

atendam às prerrogativas
do Crédito Fundiário po-
dem buscar orientações
junto ao Sindicato de Tra-

balhadores Rurais do seu
município ou a própria
U T E , p e l o e - m a i l
ute@idaf.es.gov.br ou
pelos telefones (27) 3636-
3843 ou 3636-3844.

IDAF

Foto: divulgação
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“Desejo que o PR Jair Bolsonaro reaja bem
aos sintomas da Covid-19”, diz Casagrande

O Governador do
ES, Renato Casagran-
de fez um post em rede
social no final da ma-
nhã desta terça-feira
(7), após o presidente
testar positivo para a
doença transmitida
pelo novo coronavírus.

Na publicação, Ca-
sagrande desejo que o
Presidente Jair Bolso-
naro reaja bem aos sin-
tomas da Covid-19.

"Desejo que o PR
Jair Bolsonaro reaja
bem aos sintomas da

Covid-19. O vírus já
contagiou mais de 11
milhões de pessoas e,
infelizmente, levou a
mais de 500 mil mortes
no mundo. O distanci-

amento/isolamento
social, uso de máscara
são as formas mais efi-
cientes de barrar o con-
tágio", postou o gover-
nador.

Incaper estuda implantação de unidades
de pesquisa sobre café arborizado

Para ampliar os co-
nhecimentos sobre o plan-
tio de café arborizado, o
Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural
(Incaper) estuda a im-
plantação de quatro Uni-
dades de Pesquisa Partici-
pativa (UPP) nas regiões
sul e Caparaó. A iniciati-
va faz parte do projeto
pesquisa intitulado “De-
sempenho agronômico
do cafeeiro em sistemas
arborizados no Estado do
Espírito Santo”. O objeti-
vo é avaliar o desempe-
nho de cafeeiros arábica e
conilon em cultivos arbo-
rizados e consórcios pere-
nes e o desenvolvimento
dos genótipos nesses con-
sórcios.

O projeto prevê o iní-
cio da implantação das
UPPs ainda este ano em
propriedades de agricul-
tores nos municípios de
Alegre, Cachoeiro de Ita-
pemirim, Iúna e Ibitira-
ma. Com uso das meto-
dologias de pesquisa par-
ticipativa, será analisada
a viabilidade socioeconô-
mica do sistema pela per-
cepção dos agricultores,
com o objetivo de cons-
truir consórcios adequa-
dos e promover a difusão
simultânea de resultados.
Também serão avaliados
na pesquisa fatores como
atividades de trabalho,
necessidade de mão de
obra, reorganização do
trabalho da família e per-
cepção de vantagens na

adoção do sistema.
Outro objetivo central

é ampliar os conhecimen-
tos técnicos-científicos de
pesquisadores, professo-
res, bolsistas, extensionis-
tas e agricultores com o
envolvimento da rede de
pesquisa em cultivos arbo-
rizados, ressalta Ricardo
Eugênio Pinheiro, exten-
sionista do Incaper e res-
ponsável pela implanta-
ção das UPPs. Em meio à
pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19), a ela-
boração e organização do
projeto precisou de adap-
tar para o andamento das
ações. O extensionista
acrescenta que os profissi-
onais envolvidos reali-
zam encontros virtuais
periodicamente para o
intercâmbio das informa-
ções técnicas.

Benefícios do plantio de
café arborizado

A técnica de cafés ar-
borizados consiste na jun-
ção do cafeeiro à árvore, o
que traz diversos benefíci-
os como melhoria das
condições do solo, maior

longevidade da cultura,
entre outros. A redução
da necessidade de capinas
e o amadurecimento mais
lento do fruto são outras
vantagens que resultam
na produção de grãos mai-
ores e mais uniformes.

“Com o cultivo arbo-
rizado, os grãos podem se
tornar de maior qualida-
de e, consequentemente,
terem maior valor no mer-
cado. O produtor tem o
benefício produzir um
café melhor e mais rentá-
vel e o meio ambiente
também ganha com as
vantagens que a técnica
traz para o solo”, desta-
cou Ricardo Eugênio.

O projeto de pesquisa
é desenvolvido pelo Inca-
per em parceria com a
Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes) e o
Instituto Federal do Espí-
rito Santo (Ifes). Além da
implantação das UPPs, o
projeto propõe outras
quatro soluções para ino-
vação: Gestão do Projeto;
Sistema Agroflorestal
(SAF) Pacotuba, Café
Arábica e Juçara e Sele-
ção de Genótipos.

Incaper

Sesport abre votação popular para definir os
homenageados na 2ª edição da Calçada da Fama

Desde segunda-feira
(6), os amantes do esporte
podem ajudar a escolher
duas das cinco personali-
dades do meio esportivo
capixaba que serão home-
nageadas este ano na Cal-
çada da Fama, da Secreta-
ria de Esportes e Lazer
(Sesport). A eleição, que é
totalmente on-line e gratu-
ita, será realizada pelo site
da Secretaria (www.ses-
port.es.gov.br) até o dia 06
de agosto.

Ao todo, são 15 finalis-
tas concorrendo a home-
nagem. Entre eles, estão o
campeão mundial de tênis
em cadeira de rodas, Adal-
berto Rodrigues; a campeã
mundial de handebol, Ale-
xandra Nascimento; o
c a m p e ã o p a n -
anamericano de basquete
Anderson Varejão; e Car-
los Germano, ex-jogador
de futebol, campeão da
Copa América com a Sele-
ção Brasileira, em 1999
(confira a lista completa
dos finalistas no fim da
matéria).

O resultado final com
os escolhidos será divulga-
do até o dia 10 de agosto.
Além dos dois mais vota-
dos pelo público, as três
personalidades mais lem-
bradas pela Comissão de
Avaliação também serão
homenageadas.

Como votar?

Para votar, durante
todo o período em que a
eleição ficará disponível, é
necessário possuir o Ca-
dastro de Pessoa Física
(CPF), sendo permitido
um voto por dia para cada
CPF.

O secretário de Estado
de Esportes e Lazer, Júni-
or Abreu, convidou o pú-
blico a participar da esco-
lha dos homenageados na
Calçada da Fama e lem-
brou que a participação
geral na escolha só foi pos-
sível após uma moderniza-
ção da legislação que trata
da Calçada.

“A votação online vem
para complementar, de
modo positivo, a escolha
dos homenageados. É mui-
to importante que todos
participem e votem naque-
les em quem acreditam
representar melhor o es-
porte capixaba, pois eles
terão seus nomes eterniza-
dos. Alteramos a legisla-
ção porque entendemos
que todos os capixabas
devem direito a participar
dessa escolha. Esperamos,
durante todo esse mês,
uma votação expressiva”,
afirmou Abreu.

Calçada da Fama

Localizada na sede da
Sesport, em Bento Ferrei-
ra, a Calçada da Fama tem

o objetivo de eternizar os
nomes de atletas, paratle-
tas, técnicos e profissionais
que contribuíram e contri-
buem positivamente com
o esporte capixaba, ele-
vando o nome do Estado
no cenário nacional e in-
ternacional.

Construída no entorno
do Ginásio Poliesportivo
Paulo Valiatte Pimenta, na
Sesport, a Calçada rendeu,
em sua primeira edição,
homenagens à dez perso-
nalidades esportivas.

Conheça os finalistas:

Adalberto Rodrigues –
Tênis em cadeira de ro-
das
Alexandra Nascimento
– Handebol
Anderson Varejão – Bas-
quete
Bruno Xavier – Futebol
de areia
Carlos Germano – Fute-
bol
Esquiva Falcão – Boxe
Fontana – Futebol
Hélio Demuner - Bas-
quete
Maxwell – Futebol
Monika Queiroz – Gi-
nástica
Natália Gaudio – Ginás-
tica
Paulo André – Atletis-
mo
Pierre – Futebol de areia
Richarlison – Futebol
Sávio - Futebol

Foto: Editora Hoje

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Editora Hoje
Sesport
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Covid-19: médicos dizem acreditar
em subnotificação em casos e mortes

Segundo pesquisa
divulgada ontem (7)
pela Associação Pau-
l ista de Medicina,
21,5% dos médicos
dizem acreditar que o
número de mortes pro-
vocadas pelo novo co-
ronavírus é maior do
que as estatísticas ofici-
ais nacionais. Para
45,4%, o volume de
casos é superior ao in-
formado pelo Ministé-
rio da Saúde. A des-
confiança é um pouco
menor em relação aos
dados das secretarias
estaduais de saúde:
18,5% veem subnotifi-
cação dos óbitos e 37%
da quantidade de ca-
sos.

O estudo ouviu
1.984 médicos em 23
estados do país. Entre
os que participaram do
estudo, 60% estão aten-
dendo em hospitais ou

prontos-socorros que
recebem pacientes
com covid-19. Desses,
38,5% atuam em servi-
ços públicos, 33% em
privados e 28,5% em
ambos.

Entre os que aten-
dem pacientes com o
novo coronaví r us,
58,4% disseram que
não observaram ne-
nhuma morte causada
pela doença. Para
29,1% desses profissio-
nais que estão na linha
de frente, os números
de mortes divulgados
pelos órgãos oficiais
estão corretos. Um per-
centual um pouco me-
nor (24,6%) também
avalia que os números
de casos estão próxi-
mos da realidade. Há
ainda 15% que não con-
seguem ter uma opi-
nião formada a respei-
to das estatísticas.

O presidente da
APM, José Luiz Go-

mes do Amaral, diz
que parte dos profissio-
nais de saúde diz acre-
ditar que há um desco-
lamento entre as esta-
tísticas e a realidade
dos hospitais. “O movi-
mento de atendimento
continua”, enfatiza
sobre os pacientes que
chegam com covid-19
às unidades de saúde.

Falta de testes

Outro ponto que
gera essa desconfiança
é, segundo Amaral, a
falta de testes. “Depo-
is, porque nem todos
os pacientes são testa-
dos. Então, nós acaba-
mos não conseguindo
detectar todos os casos.
As notificações nos
órgãos oficiais partem
sobre notificações obri-
gatoriamente testadas,
como nem todos os
pacientes são testados,
haverá notificação, de

casos e, com uma pro-
babilidade um pouco
menor, mas também
de óbitos”, explica.

A falta de testes foi
um ponto levantado
por 37,8% dos entrevis-
tados que atuam no
enfrentamento à pan-
demia. Segundo a pes-
quisa, 15% disse que os
testes para confirmar
os casos da doença
nem sempre estão dis-
poníveis e 22,7% disse
que só há exames para
pessoas com sintomas
graves.

Notícias falsas

Também foi relata-
da a falta de testes para
profissionais de saúde
com sintomas de co-
vid-19. Segundo 25,4%
dos médicos, nem to-
dos os lugares onde
trabalham há exames
para esses profissionais
e 5,1% disseram que

não há testes em ne-
nhum dos locais onde
atuam.

A maior parte dos
médicos avalia que as
notícias falsas e boatos
têm atrapalhado no
combate à doença. Pa-
ra 69,2%, as fake news
fazem com que parte
da população minimi-
ze a pandemia e não
siga todas as orienta-
ções necessárias para
reduzir o contágio. Ou-
tro problema, aponta-
do por 48,9%, é que a
desinformação faz

com que as famílias e
pacientes pressionem
pela prescrição de tra-
tamentos sem compro-
vação científica.

“O mais relevante é
uma campanha para
adesão às medidas de
contenção. A popula-
ção não está aderindo
às medidas sugeridas
para diminuição do
contágio. As autorida-
des de saúde também
não estão se empe-
nhando o suficiente
para isso”, ressalta o
presidente da APM.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se

MAIKOADAMKOSKI PEREIRAe RAIANY DOS SANTOS PEREIRA

MAIKO ADAMKOSKI PEREIRA, nacionalidade brasileira, profissão Auxiliar

administrativo, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, natural de

São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Jose Tiago dos Santos, Lt 07, Qd M,

Santa Helena em São Gabriel da Palha-ES e

RAIANY DOS SANTOS PEREIRA, nacionalidade brasileira, profissão assistente

fiscal, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, natural de São

Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Doutor Ivan Luiz Barcellos, 56, Glória em

São Gabriel da Palha-ES.

06 de julho de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se

JUNIEL DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, profissão lavrador, com

vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Buranhém-BA,

residente no Córrego Dourado, Zona Rural em São Gabriel da Palha-ES e

LOREANE BRAUN, nacionalidade brasileira, profissão lavradora, com dezoito

(18) anos de idade, estado civil solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES,

residente no Córrego Queixada, Zona Rural em São Gabriel da Palha-ES.

06 de julho de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil
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Detran|ES implanta exame teórico digital
em São Gabriel da Palha e Nova Venécia

Os municípios de
Nova Venécia e São
Gabriel da Palha pas-
sam a contar com Sala
de Exames Teóricos
Digital, a partir deste
mês. Com isso, o De-
partamento Estadual
de Trânsito do Espírito
Santo (Detran|ES)
passará a aplicar as pro-
vas teóricas de trânsito
no formato digital e
não mais em papel nas
unidades do órgão des-
ses municípios, o que
representa um grande
avanço tecnológico na
qualidade do atendi-
mento ao cidadão.

O agendamento das
provas teóricas nesses
municípios já está dis-
ponível na área de Ha-
bilitação do site do De-
tran|ES pelos candida-
tos ou pelos Centros de
Formação de Condu-
tores (CFC).

A Sala de Exames
Teóricos Digital de No-
va Venécia atenderá
também aos municípi-
os de Vila Pavão e Boa
Esperança e o início
das novas turmas está
previsto para o próxi-
mo dia 14 de julho (ter-
ça-feira), no período de
9h às 13h. Já a sala de
São Gabriel da Palha
atenderá também aos
municípios de Vila Va-
lério, São Domingos
do Norte, Águia Bran-
ca e Governador Lin-
denberg, com início da
aplicação dos exames
previsto para o dia 15
de julho (quarta-feira),
de 11h às 15h.

O diretor geral do
Detran|ES, Givaldo
Vieira, destaca que a
oferta dos exames teó-
ricos digitais nesses
municípios segue a pro-
gramação de implanta-
ção prevista pelo órgão
dentro do programa
Detran 100% Digital.

“Já temos 18 salas
de exames teóricos digi-
tais em todo o Estado e

inauguraremos neste
mês mais duas em No-
va Venécia e São Ga-
briel da Palha, até atin-
girmos todos os muni-
cípios. Com isso, os
moradores terão um
exame mais moderno,
seguro e com resultado
imediato, e poderemos
voltar a oferecer as pro-
vas nesses locais e nos
municípios vizinhos, já
que, por conta da pan-
demia do novo Coro-
navírus e para a segu-
rança de todos, os exa-
mes teóricos estão auto-
rizados apenas nos mu-
nicípios do Estado com
prova na modalidade
digital”, afirma Gival-
do.

Prova Digital

A ampliação da ofer-
ta de exames teóricos
no formato digital visa
a levar a tecnologia até
o cidadão, proporcio-
nando um serviço mais
eficiente e seguro, e faz
parte do programa De-
tran 100% Digital.

Além das duas no-
vas salas digitais, em
todo os Estado, 18 mu-
nicípios já possuem
Sala de Exames Teóri-
cos Digital: Afonso
Cláudio, Aracruz, Bai-
xo Guandu, Barra de
São Francisco, Cacho-
eiro de Itapemirim,
Cariacica, Colatina,
Guaçuí, Guarapari,
Linhares, Marataízes,
Marechal Floriano,
Santa Teresa, São Ma-
teus, Serra, Venda No-
va do Imigrante, Vila
Velha e Vitória, que,
em alguns casos, aten-
dem também municí-
pios vizinhos.

O exame teórico no
formato digital é feito
no computador e o can-
didato toca na resposta
diretamente na tela do
monitor. Após respon-
der todas as questões, a
correção é automática,
e o candidato recebe o
resultado da prova.

É importante sali-
entar que o candidato
não precisa ter domí-
nio sobre informática,
e que toda a prova é
acompanhada por um
profissional, para caso
de dúvidas quanto à
utilização do equipa-
mento.

Agendamento on-line

O agendamento da
prova teórica do De-
tran|ES pode ser feito
pelo próprio candidato
ou condutor de forma
on-line direto no site
do órgão. O interessa-
do deverá acessar o site
www.detran.es.gov.br e
clicar na área de servi-
ços digitais de Habilita-
ção, no serviço de
'Agendamento de exa-
mes teóricos online', e
informar os dados soli-
citados da mesma for-
ma que foi cadastrado
no seu Renach.

Após validar os da-

dos, ele poderá esco-
lher o dia e horário dis-
poníveis para o agen-
damento. No caso de
candidato que repro-
vou e está fazendo a
remarcação de Exame
Teórico/Técnico, será
necessário pagar o Do-
cumento Único de
Arrecadação (DUA)
da taxa de Reteste, que
é emitido no mesmo
local, antes de agendar
a prova. Os agenda-
mentos podem ser fei-
tos até dois dias úteis
antes da data escolhida
da prova.

As provas de Reci-
clagem também po-
dem ser agendadas pe-
los próprios conduto-
res, em cumprimento
da penalidade de sus-
pensão do direito de
dirigir após conclusão
do curso de Recicla-
gem no site do De-
tran|ES. Para fazer o
agendamento, o con-
dutor deve acessar o

serviço de 'Emissão de
taxa e agendamento de
exame de Reciclagem'
e pagar o DUA antes
de escolher a data e ho-
rário da prova.

Para realizar a pro-
va, o candidato ou con-
dutor deverá apresen-
tar documento original
de identificação com
foto em bom estado de
conservação e compro-
vante do agendamento
da prova, além de estar
utilizando, obrigatoria-
mente, sua máscara de
proteção.

O candidato ou con-
dutor deverá estar no
local da prova com dez
minutos de antecedên-
cia do horário agenda-
do, sendo que o atraso
da hora agendada não
permitirá, em nenhu-
ma hipótese, a realiza-
ção da prova.

Para prevenir a
transmissão do novo
Coronavírus (Covid-
19), a quantidade de

vagas por hora será dis-
ponibilizada de acordo
com a distância de segu
rança, respeitando-se a
distância mínima de
1,5 metros entre os can-
didatos.

Será exigido que o
candidato ou condutor
faça uso da máscara de
proteção enquanto esti-
ver no local da prova,
retirando-a somente
quando solicitado para
o seu reconhecimento
facial. O candidato não
poderá utilizar luvas
durante o exame, que é
realizada em maquiná-
rio touch screen.

Exame simulado

Antes de fazer a pro-
va, o candidato pode
treinar seus conheci-
mentos nos exames
simulados disponíveis
no site do Detran|ES
para 1ª Habilitação,
Atualização de CNH e
Reciclagem.
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