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Reflexao~

"As misericórdias do SENHOR são a causa
de não sermos consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim; Novas são cada
manhã; grande é a tua fidelidade."

Refletindo: Não importa o que você fez no
passado, ou no dia de hoje, Deus te ama mesmo
assim !!! Só Ele conhece teu coração e sabe o que
você guarda ai dentro no teu íntimo. Jesus morreu
no teu lugar, para perdoar o teu pecado e Ele te
convida para deixar tua culpa de lado, entregue teu
sentimento aos pés da cruz e receba do amor do Pai.
Deus é fiél e nos dá oportunidade para recomeçar,
pois a cada manhã tudo se renova.

Oração: Amado Pai, obrigado pelo Seu amor, que é
incondicional. Não importa o que fazemos ou
deixamos de fazer, o Senhor sempre vai nos amar.
Não importa quem somos ou quem deixamos de
ser, o Senhor nos ama mesmo assim. O Senhor nos
amou primeiro, enviou a Jesus, seu único filho, para
dar a própria vida, como prova do Seu amor por
todos nós. Afasta de mim todo sentimento de culpa,
vergonha e derrota, afasta toda imagem negativa
que eu tenho de mim mesmo. Não há outro acima
de ti, tu és a razão do meu viver. Te amo Jesus.
Amém.
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Cursos de qualificação profissional
têm alta demanda na pandemia

A procura por cursos
de educação a distância
tem aumentado durante a
pandemia e superado as
expectativas de quem atua
na área. Com vagas aber-
tas e gratuitas em cursos
online de qualificação pro-
fissional, o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem
Industrial (Senai) bateu a
marca de 1 milhão de ma-
trículas realizadas desde o
início da pandemia, há
quase cinco meses.

"Desde março, a gente
se preocupou muito em
oferecer cursos para ocu-
par a mente das pessoas e
aproveitar essa oportuni-
dade para requalificação.
Ao todo, lançamos 23 cur-
sos gratuitos. Nossa meta
era de 100 mil matrículas,
mas atingimos mais de 1
milhão", afirma Felipe
Morgado, gerente executi-
vo de Educação Profissio-
nal do Senai Nacional. Os
cursos oferecidos têm dura-
ção média de 14 horas e
são autoinstrucionais.
Além de videoaulas, os
estudantes contam com
material didático em for-
mato digital, realizam ati-
vidades, incluindo resolu-
ção de problemas, e preci-
sam passar por uma avali-
ação para receber o certifi-
cado de conclusão. "São
cursos estruturados e pre-
parados para desenvolver
competências nas pesso-
as", acrescenta Morgado.

O Senai lançou um
ranking das 10 capacita-
ções gratuitas mais procu-
radas da entidade (veja
lista abaixo). No topo da
lista, o curso de segurança

do trabalho foi procurado
por mais de 120 mil pesso-
as. "O tema de saúde e
segurança no trabalho,
com a pandemia, ganhou
muito mais atenção das
pessoas, principalmente
de profissionais que volta-
ram aos seus postos de
trabalho", diz o gerente
executivo do Senai. O cur-
so de finanças pessoais
também fez sucesso, com
pouco mais de 96 mil ma-
trículas. De novo, segundo
Felipe Morgado, o cenário
de instabilidade econômi-
ca causada pela pandemia
ajuda a explicar o interes-
se. "Muitas pessoas estão
perdendo o emprego e
precisam repensar a orga-
nização de suas finanças".

Os cursos na área de
tecnologia da informação
e indústria 4.0 também
estão entre os destaques do
Senai. Na avaliação do
gerente executivo de Edu-
cação Profissional da enti-
dade, a transformação
tecnológica tem obrigado
os trabalhadores e se man-
terem em permanente atu-
alização. "Com a digitali-
zação das empresas, preci-
samos digitalizar os traba-
lhadores da indústria tam-
bém".

Para ter acesso aos
cursos e às vagas, basta
acessar a plataforma Mun-
do Senai, preencher um
cadastro simples e come-
çar a qualificação. O tem-
po de realização do curso
pelo trabalhador é flexível,
além de ser 100% online.
A plataforma também
oferece outros serviços,
como orientação profissio-
nal e oferta de vagas de
trabalho.

Veja a lista dos 10
cursos do Senai mais
procurados durante a

pandemia:

1º - Segurança do Tra-
balho: 120.487 matrículas

Sensibiliza os partici-
pantes para as questões
básicas da prevenção de
acidentes e segurança do
trabalho, de forma a criar
uma mentalidade de pre-
venção. Duração: 14 horas

2º - Finanças pessoais:
96.374 matrículas

Mostra aos participan-
tes a importância do equi-
líbrio financeiro, a fim de
obter mais qualidade de
vida, tranquilidade e moti-
vação. Duração: 14 horas

3º - Tecnologia da
Informação e Comunica-
ção: 84.843 matrículas

Apresenta os principa-
is temas relacionados à
infraestrutura de TI, servi-
ços de redes, software,
hardware, normas e pa-
drões técnicos. Duração:
14 horas

4º - Noções Básicas de
Mecânica Automotiva:
73.513 matrículas

Mostra os principais
componentes e como fun-
cionam os automóveis, as
forças físicas envolvidas e
os mecanismos por trás do
funcionamento. Duração:
14 horas

5º - Desvendando a
Indústria 4.0: 68.167 ma-
trículas

Apresenta a Indústria
4.0, propiciando ao aluno
a introdução ao tema e a
obtenção da base concei-
tual das tecnologias habili-
tadoras que suportam essa
indústria. Duração: 20

horas
6º - Fundamentos de

Logística: 62.757 matrícu-
las

Mostra o que é neces-
sário para administrar o
patrimônio e os recursos
de uma empresa, conhe-
cendo a história, os princi-
pais conceitos e definições
da área. Duração: 14 ho-
ras.

7º - Lógica de Progra-
mação: 59.405 matrículas

Ensina os conceitos
básicos sobre lógica de
programação, tipos de
dados, estruturas de con-
trole e repetição e exem-
plos do uso de variáveis
homogêneas e heterogêne-
as. Duração: 14 horas

8º - Educação ambien-
tal: 49.859 matrículas

Busca conscientizar os
participantes sobre ques-
tões básicas da educação
ambiental, de forma a cri-
ar uma mentalidade pre-
vencionista com relação
ao meio ambiente. Dura-
ção: 14 horas

9º - Metrologia: 46.954
matrículas

Proporciona o conhe-
cimento básico necessário
à aplicação e interpretação
das medidas na área da
mecânica. Objetivo é ex-
plorar os principais temas
relacionados à metrologia,
desde os instrumentos
mais básicos, como as ré-
guas, até os de maior grau
de precisão. Duração: 14
horas.

10º - Empreendedoris-
mo: 45.833 matrículas

Oferece conhecimen-
tos sobre o ato de criação
de novos empreendimen-
tos nos mais diversos seto-
res. Duração: 14 horas.

Agência Brasil
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Espírito Santo é um dos sete estados a atingir todas
as metas de ajuste fiscal do Governo Federal

O Espírito Santo foi
um dos sete estados do
Brasil a conseguir al-
cançar todas as metas
de ajuste fiscal presen-
tes no Programa de Re-
estruturação e de Ajus-
te Fiscal (PAF), segun-
do informou a Secreta-
ria do Tesouro Nacio-
nal.

O atendimento des-
sas metas colabora para
a manutenção da nota
A do Estado, frente ao
Tesouro Nacional. “O
Espírito Santo é o único
Estado que tem nota A
perante o Tesouro Naci-
onal. Essa nota foi con-
quistada ainda na pri-
meira gestão do gover-

nador Renato Casa-
grande e, desde então,
temos feito o esforço
para manter esse reco-
nhecimento”, comenta
o secretário de Estado
da Fazenda, Rogelio
Pegoretti.

“O fato de sermos
um dos sete estados que
conseguiu alcançar to-
das as metas só mostra
como estamos compro-
metidos com a questão
fiscal”, acrescenta o
secretário.

O PAF é uma con-
trapartida exigida pelo
Governo Federal para o
refinanciamento de dívi-
das, a partir da Lei nº
9.496, de 11 de setem-
bro de 1997, e apresenta
metas e compromissos

anuais, considerando a
evolução das finanças
estaduais, os indicado-
res macroeconômicos
para o período e a polí-
tica fiscal adotada pelos
governos signatários.

No ano seguinte à
assinatura é avaliado o
cumprimento das me-
tas e compromissos fir-
mados. Estes procedi-
mentos deverão ser ob-
servados enquanto per-
durar o contrato de refi-
nanciamento (ano de
2048).

“Entre essas metas
estão a relação dívida
consolidada/receita
corrente líquida, o re-
sultado primário, os
gas tos com pesso-
al/receita corrente lí-

quida, arrecadação pró-
pria, liquidez financei-
ra, entre outros pontos”
explica o subsecretário
de Estado do Tesouro

em exercício, Marco
Antonio Rocha Lima
Guilherme.

Além do Espírito
Santo, também alcan-

çaram todas as metas os
Estados de Alagoas,
Amazonas, Bahia, Ron-
dônia, Santa Catarina e
Sergipe.

Novo corte na Selic para mitigar efeitos da pandemia

O Comitê de Políti-
ca Monetária (Co-
pom) do Banco Cen-
tral (BC) decidiu nesta

semana, por unanimi-
dade, pela redução
para 2% ao ano da Se-
lic, a taxa básica de
juros. No final de ju-
lho de 2019, quando a

taxa brasileira estava
em 6,5%, o menor pa-
tamar desde então, a
autoridade monetária
retomou os cortes pa-
ra incentivar a econo-

mia e não parou mais.
Com isso, empre-

endedores que preci-
savam de um incenti-
vo para investir nos
seus negócios têm fi-
nanciamentos junto
ao Banco de Desen-
volvimento do Espíri-
to Santo (Bandes) ma-
is baratos para investi-
mentos e capital de
giro, já que alguns dos
produtos do banco são
indexados pela Selic.

O Copom tem ago-
ra como principal foco
de atenção as conse-
quências da pandemia
do novo Coronavírus
(Covid-19) sobre a eco-
nomia do País. Alguns
indicadores macroe-

conômicos começam
a revelar o tamanho
das consequências:
quase três milhões de
postos de trabalho fo-
ram fechados desde o
início de maio, segun-
do o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Com a redução da
taxa básica de juros,
programas de financi-
amento do Bandes ofe-
recem melhores con-
dições de pagamento.
“Já havíamos estabili-
zado o ciclo de queda
da Selic, mas a crise
econômica gerada pe-
la pandemia fez surgir
um cenário para conti-
nuidade desse movi-

mento de redução. Te-
mos linhas de crédito
para os empreendedo-
res do comércio, da
indústria e serviços”,
des taca o di re tor -
presidente do banco
capixaba, Maurício
Cézar Duque.

Os investimentos
do Bandes movimen-
tam empresas de todos
os portes, com o intui-
to de promover o cres-
cimento da economia
do Estado. A queda da
Selic estimula a eco-
nomia porque juros
menores barateiam o
crédito, incentivam a
produção e, conse-
quentemente, o consu-
mo.

Bandes

Foto: divulgação

Foto: divulgação

No final de julho de 2019, quando a taxa brasileira estava em
6,5%, o menor patamar desde então, a autoridade monetária
retomou os cortes para incentivar a economia e não parou mais

O Espírito Santo foi um dos sete estados do Brasil a conse-
guir alcançar todas as metas de ajuste fiscal presentes no
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal (PAF),
segundo informou a Secretaria do esouro Nacional

SEFAZ
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Estado entrega obras de pavimentação
entre a sede de Rio Bananal e Panorama

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
entregou, na manhã des-
ta sexta-feira (07), as
obras de pavimentação
do trecho da Rodovia
ES-356, com 5,8 quilô-
metros de extensão, entre
a sede de Rio Bananal e o
bairro Panorama, na ma-
crorregião central do
Estado. Com investimen-
to de R$ 13,5 milhões, as
obras foram realizadas
pelo Departamento de
Edificações e de Rodovi-
as (DER-ES).

Durante a solenida-
de, que respeitou os pro-
tocolos de distanciamen-
to social devido à pande-
mia do novo Coronaví-
rus (Covid-19), Casa-
grande destacou os inves-
timentos nos municípios

capixabas. O governador
anunciou a publicação
do edital de obras de du-
as pontes sobre o Córre-
go Panorama, uma no
Km 1,6 e outra no Km
5,6. O valor do investi-
mento é de quase R$ 2,6
milhões e o prazo de exe-
cução dos trabalhos é de
180 dias. A construção
das pontes é necessária
para garantir a continui-
dade do trecho da ES-
356 Rio Bananal – Pano-
rama.

“Nosso Governo é
municipalista. Somos o
Governo que mais fez e
faz investimentos nos
municípios do Estado. É
muito bom estar aqui em
Panorama inaugurando
essa importante rodovia,
que traz qualidade de
vida aos moradores e
competitividade aos mu-

nicípios da região. Essa
rodovia era muito sonha-
da pela população local
desde o nosso primeiro
mandato. Ontem publi-
camos o edital para cons-
trução de duas pontes
que irão melhorar ainda
mais esta rodovia. Aos
poucos vamos retornan-
do às visitas seguindo
todos os protocolos sani-
tários”, afirmou o gover-
nador.

Segundo o diretor-
presidente do DER-ES,
Luiz Cesar Maretto Cou-
ra, a nova via vai benefi-
ciar diretamente os pe-
quenos produtores, com
destaque para os de café,
e conta com calçada, fai-
xa multiuso e acosta-
mento. “Os investimen-
tos do DER-ES são de
norte a sul do Espírito
Santo. Na macrorregião

central, por exemplo,
temos outras importan-
tes obras, entre elas a pavi-
mentação da rodovia
entre Colatina e o distrito
de Itaimbé”, afirma.

Ainda durante a agen-
da em Rio Bananal, a
Secretaria da Agricultu-
ra, Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag) fez
a entrega de um secador

de café com capacidade
de aproximadamente
125 sacos no valor de
R$41.999,95 para o muni-
cípio. “O equipamento
vai fortalecer o agrone-
gócio e dar condições ao
município de se inserir
cada vez mais na cafei-
cultura”, disse o secretá-
rio de Estado da pasta,
Paulo Foletto.

Investimentos em
municípios vizinhos

O DER-ES está exe-
cutando as obras de pavi-
mentação da ES-436 no
trecho Sapucaia (Mari-
lândia) - Graça Aranha
(Colatina) - Novo Brasil
(Governador Linden-
berg) e do acesso a Ran-
cho Fundo (São Domin-

gos do Norte). Já foram
concluídas 80% das in-
tervenções de terraplana-
gem.

Ainda neste mês, o
DER-ES iniciará a elabo-
ração do projeto de recu-
peração e pavimentação
do trecho da ES-356 que
se estende de Marilândia
ao distrito de São Rafael,
em Linhares, com 18,4
quilômetros de extensão.
A previsão é que as obras
sejam licitadas no ano
que vem.

O órgão já está elabo-
rando o projeto para a
pavimentação da rodo-
via entre Rio Bananal e
Governador Lindenberg,
com 13,5 quilômetros e
previsão de licitação das
obras para o ano que
vem.

Sesa lança portaria sobre retomada de
consultas, exames e cirurgias eletivas

A Secretaria da Saú-
de (Sesa) publicou no
Diário Oficial desta
sexta-feira (7), a Porta-
ria Nº 155-R, que esta-
belece o reagendamen-
to das consultas e exa-
mes ambulatoriais e
cirurgias eletivas ofer-
tados pelos serviços
próprios e contratuali-
zados pela Sesa, se-
guindo as recomenda-
ções para aplicação de
medidas de segurança
aos pacientes e colabo-
radores e profissionais
de saúde.

Os procedimentos
haviam sido suspensos

pela Portaria Nº 038-
R, de 20 de março, com
base na Nota Técnica
06/2020 da Anvisa,
em decorrência do en-
frentamento da emer-
gência de saúde públi-
ca causada pelo novo
Coronavírus (Covid-
19). No entanto, cirur-
gias oncológicas, car-
diovasculares e de ur-
gência e emergência
continuavam a ser rea-
lizadas.

Os serviços serão
retomados, conforme
estabelecido na nova
Nota Técnica Covid-
19 Nº 66/2020. O pro-
cesso de reagendamen-
to será desenvolvido

em três etapas progres-
sivas.

1) Oferta de 30% da
capacidade anterior,
constatada pela série
histórica e contratuali-
zada na rede comple-
mentar;

2) Oferta de 70%
constatada pela série
histórica contratuali-
zada na rede comple-
mentar;

3) Oferta de 100%,
voltando aos níveis da
série histórica contra-
tualizada na rede com-
plementar.

“As etapas serão
implementadas con-
forme avaliações de
indicadores, critérios e

protocolos, conside-
rando a possibilidade
de manutenção ou no-
va interrupção dos ser-
viços em cenário epi-
demiológico desfavo-
rável. Vamos monito-
rar as etapas e avaliar
quanto à interrupção
dos serviços, se neces-
sário”, destacou o se-
cretário de Estado da
Saúde, Nésio Fernan-
des.

Os serviços de saú-
de credenciados pela
Sesa, como clínicas e
hospitais filantrópicos,
devem informar, no
prazo de sete dias, a
partir da publicação da
portaria, um plano ope-

rativo relacionado ao
desenvolvimento das
etapas, com as especia-
lidades e agendas de
consultas e exames am-
bulatoriais.

A previsão é que os
serviços comecem no
final deste mês de agos-
to. O cidadão que
aguarda procedimento

será comunicado do
agendamento pelo mu-
nicípio de origem, con-
forme sistema de regu-
lação ambulatorial.

Vale destacar que a
Portaria 155-R não re-
ge sobre a retomada de
procedimentos da ini-
ciativa privada e muni-
cipal.

SESA

Foto: divulgação
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Banestes realiza mutirão on-line
para renegociação de dívidas

O cliente do Banes-
tes que deseja regulari-
zar a vida financeira
tem uma boa oportuni-
dade para quitar as suas
pendências financeiras.
O banco vai realizar o 1º
Mutirão On-line de Re-

negociação de Dívidas,
que começa segunda-
feira (10). Serão ofereci-
das condições diferenci-
adas de negociação, co-
mo descontos e opções
de parcelamento.

A ação vai ocorrer
no site Banestes, entre
10 de agosto e 10 de se-

tembro. Basta clicar na
aba "Créditos" e esco-
lher a opção "Renegoci-
ação de Dívidas", ou
clicar direto no link a
seguir: wwws.banestes.-
com.br/netib/FaleRen
egociacao. O cliente
preenche o formulário e
receberá retorno pelo

endereço de e-mail in-
formado, com agenda-
mento de atendimento
na agência.

O Banco se disponi-
biliza a avaliar a conces-
são de até 100% de des-
conto nos juros de mora
e a definir um novo par-
celamento da dívida,
sendo que os descontos
são sempre maiores pa-
ra quem decidir pagar à
vista.

Podem ser renegoci-
a d o s c o n t r a t o s d e
Imposto de Renda, cré-
dito pessoal, microcré-
dito, antecipação do 13º
salário, cheque especial
e cartão de crédito, des-
de que sejam no valor de
até R$ 100 mil e com

atraso superior a 60 di-
as.

"O Banco poderá
conceder até 100% de
desconto nos juros de
mora das dívidas. Cada
caso será analisado indi-
vidualmente", ressalta a
superintendente de Re-
estruturação de Ativos
do Banestes, Karla Ra-
malhete.

Não serão negocia-
das dívidas de créditos
ajuizados, tarifas de con-
ta e cheque sem fundo.

Serviço:

1º Mutirão On-line
de Negociação de Dívi-
das do Banestes

Data: 10 de agosto a
10 de setembro.

Públicos-alvo: Pes-
soas físicas com dívidas
de cheque especial, car-
tão de crédito, antecipa-
ção de Imposto de Ren-
da, crédito pessoal, mi-
crocrédito e antecipa-
ção de 13º salário, com
valor de até R$ 100 mil e
com atraso superior a 60
dias.

Benefício:condições
diferenciadas de negoci-
ação, como descontos e
opções de parcelamen-
to.

Link para renegocia-
ç ã o : b a n e s t e s .-
com.br/netib/FaleRen
egociacao.

Banestes

Inscrições abertas para o Prêmio Gestão Escolar 2020

Realizado desde
1998, o Prêmio Gestão
Escolar (PGE) contem-
pla projetos eficientes e
inovadores de gestão na
Educação Básica da
rede pública de todo o
país. Em 2020, a inicia-
tiva vai reconhecer prá-
ticas exitosas das esco-

las que, no momento de
afastamento social, con-
seguiram encontrar solu-
ções para o enfrenta-
mento das dificuldades
impostas pela pande-
mia. O período de ins-
crição segue aberto até
o dia 15 de agosto, em
www.premiogestaoes-
colar.com.br.

Uma live com o es-

critor e especialista em
desenvolvimento das
competências de lide-
rança organizacional,
educacional e pessoal,
Eduardo Shinyashiki,
marcou o lançamento
do Prêmio de Gestão
Escolar 2020, no dia 16
de junho, com transmis-
são pelo canal do Con-
selho Nacional de Se-

cretários de Educação
(Consed) no Youtube e
na página do órgão no
Facebook. O prêmio é
promovido pelo Con-
sed em conjunto com a
Organização dos Esta-
dos Ibero-Americanos
(OEI) e a União dos
Dirigentes Municipais
de Educação (Undime).

Pela primeira vez o

prêmio também vai con-
templar o professor e a
equipe escolar. A inicia-
tiva representa o reco-
nhecimento da união de
esforços para superar os
desafios que a situação
atual impõe ao conside-
rar, além do gestor, os
atores que estão na pon-
ta do processo de ensi-
no e aprendizagem.

A edição 2020 do
PGE tem o patrocínio
da Fundação Itaú para
a Educação e Cultura e
conta com a parceria da
Bett Educar, British
Council, Fundação Ro-
berto Marinho, Funda-
ção Santillana, Instituto
Natura, Ministério da
Educação, Unesco, Uni-
cef e Univesp.

SEDU

Podem ser renegociados contratos de Imposto de Renda, crédito pessoal,
microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito,
desde que sejam no valor de até R$ 100 mil e com atraso superior a 60 dias

Foto: divulgação
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MPES denuncia fake news de
retorno às aulas presenciais

O Ministério Público
do Estado do Espírito
Santo (MPES) esclarece
que não é verdadeira a
informação divulgada
em redes sociais de que
as famílias devem buscar
o site da instituição para
manifestar interesse ou
necessidade de retorno
das aulas presenciais. O
MPES, por meio da pro-
motora de Justiça Maria
Cristina Rocha Pimen-
tel, dirigente do Centro
de Apoio Operacional
de Implementação das
Políticas de Educação

(Caope), integra o grupo
de trabalho composto
por vários segmentos,
incluindo as Secretarias
de Estado da Saúde (Se-
sa) e da Educação (Se-
d u ) , S i n d i c a t o d a s
Empresas Particulares
de Ensino do Estado do
Espírito Santo (Sine-
pe/ES), entre outros. O
grupo foi constituído
para discussão e elabora-
ção do protocolo sanitá-
rio de retorno às aulas
presenciais nas escolas
públicas e particulares.
Esse protocolo será di-
vulgado por meio da pu-
blicação de uma portaria

conjunta da Sedu e da
Sesa.

O MPES salienta que
a grave pandemia da Co-
vid-19 ainda causa mui-
tos óbitos no Estado e no
país, de forma que as
escolas públicas e parti-
culares não poderão ser
reabertas, em nenhuma
hipótese, sem a plena
autorização dos órgãos
sanitários do Estado do
Espírito Santo. Esses
órgãos é que indicarão o
momento adequado pa-
ra a reabertura, bem co-
mo darão amplo conhe-
cimento dos protocolos
que serão exigidos para o

retorno das aulas presen-
ciais nas escolas públicas
e privadas do Espírito
Santo.

Por fim, o MPES en-
fatiza que, como institui-
ção guardiã dos direitos
fundamentais das pesso-
as, repudia com veemên-
cia a disseminação de
notícias falsas envolven-
do a instituição, em te-
mas de tão grande im-
portância para a socieda-
de, sobretudo neste mo-
mento de dor e preocu-
pação nas famílias. O
MPES zela, prioritaria-
mente, pela saúde de to-
dos os cidadãos e famíli-

as, bem como pela saúde
crianças e adolescentes

matriculados nas escolas
públicas e privadas.

Sicoob ES apoia seus cooperados
durante a crise e amplia suas atividades

A carteira de crédi-
to do Sicoob ES regis-
trou R$ 5,1 bilhões no
fechamento do primei-
ro semestre deste ano,
um aumento de 17,8%
em relação aos primei-
ros seis meses de 2019.

Esse dado indica
que houve aumento na
concessão de crédito
aos cooperados neste
período em que muitas
pessoas enfrentam difi-
culdades e prejuízos
por conta da pande-
mia, segundo o diretor-
executivo do Sicoob
ES, Nailson Dalla Ber-
nadina: “Continuamos
atuando como parcei-
ros da sociedade, aten-
dendo as demandas no
momento em que as
pessoas e empresas ma-
is necessitam”.

Além do cenário
atual, as fortes chuvas
que atingiram o Sul do
Espírito Santo também
foram fator que impul-

sionaram a liberação
de crédito emergencial
para os capixabas, com
a linha Recomeçar.

Outro indicador
que representa o cresci-
mento da instituição
financeira cooperativa
e o seu importante pa-
pel da economia capi-
xaba são os ativos admi-
nistrados que, ao final
do primeiro semestre
do ano, ultrapassaram
os R$ 10 bilhões (R$
8,9 bi em ativos diretos
e R$ 1,1 bi em poupan-
ça), um crescimento de
24,6% em relação ao
mesmo período de
2018.

Crédito emergencial

Com recursos pró-
prios, o Sicoob ES cri-
ou a campanha Ao Seu
Lado, por meio da qual
foram renegociadas e
prorrogadas dívidas.
Além disso, a institui-
ção ampliou recursos
para pequenos empre-

sários com o crédito
Prosseguir e com as
linhas Pronampe e Pe-
se. O total de estímulos
deve ultrapassar o mon-
tante de R$ 3 bilhões
até setembro de 2020,
em mais de 50 mil con-
tratos.

No primeiro semes-
tre, os depósitos cresce-
ram 32,8%, alcançan-
do R$ 5,9 bilhões. O
diretor-executivo afir-
ma que o indicador
atesta a confiança dos
cooperados em fazer
suas movimentações
no Sicoob, uma institu-
ição segura, consolida-
da e que gera bons re-
sultados para todos.

Novos associados

Em relação ao volu-
me de 30 de junho de
2019, o patrimônio lí-
quido avançou 15,1%,
chegando a R$ 2 bi-
lhões. Nos primeiros
seis meses do ano, 20
mil novos associados

ingressaram no siste-
ma Sicoob ES. Ao final
do semestre, foram tota-
lizados mais de 360 mil
associados, um cresci-
mento de 15,86%. O
resultado bruto do Sico-
ob ES chegou a R$
153,5 milhões no pe-
ríodo.

Nailson Dalla Ber-
nadina ainda destaca
que, de janeiro a junho
de 2020, a instituição
financeira cooperativa
foi ágil na adaptação
do atendimento aos
associados, aperfeiço-
ando os canais não pre-
senciais e adotando a
assinatura digital para
a contratação de crédi-
to.

Novas agências

Ainda foram aber-
tas novas agências em
Bela Aurora (Cariaci-
ca), Cobilândia (Vila
Velha) e São Pedro (Vi-
tória), sendo as duas
últimas por meio de

transmissões ao vivo
pelo YouTube e pelo
Zoom. As tradicionais
reuniões de prestação
de contas da institui-
ção cooperativa tam-
bém migraram para o
ambiente virtual, pelo
aplicativo Sicoob Mo-
ob, sem perder a proxi-
midade e transparên-
cia para com a comuni-
dade.

O aplicativo Sicoob,

que reúne mais de 140
operações, pode ser
usado para adquirir
produtos e serviços de
forma simples, como
investimentos, seguros
e consórcios. O atendi-
mento por meio de
chat e WhatsApp tam-
bém têm facilitado o
relacionamento com
os atendentes sem a
necessidade de ir até a
agência.

Vera Caser Comunicação

Números da instituição avançaram no primeiro semestre, assim como o
volume de crédito para pessoas e empresas prejudicas pela pandemia

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Nai lson Dal la Bernadina,
diretor-executivo do Sicoob ES

MPES

O MPES salienta que a grave pandemia da Covid-19 ainda
causa muitos óbitos no Estado e no país, de forma que as
escolas públicas e particulares não poderão ser reaber-
tas, em nenhuma hipótese, sem a plena autorização dos
órgãos sanitários do Estado do Espírito Santo
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