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Reflexao~

"Vinde, pois, e arrazoemos, diz o SENHOR;
ainda que os vossos pecados sejam como a
escarlata, eles se tornarão brancos como a
neve; ainda que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a lã."

Refletindo: É errado pensar que somente
pessoas "boas" chegam ao céu e que as "más"
vão para o inferno. Nem bons nem maus vão
para o céu, mas somente aqueles que recebe-
ram a justiça de Deus pela graça e confessaram
Jesus como Senhor e Salvador. Somente o
Filho de Deus, Jesus Cristo, tem o poder de
perdoar pecados. Só Ele pode tirar nossa culpa
e tomar sobre Si os pecados de todos os
homens porque só Ele é o Filho de Deus, só Ele
é sem pecado, só Ele é justo e morreu em nosso
lugar para que tenhamos a vida eterna.

Oração: Pai querido, ainda que eu esteja tão
contaminado pelo pecado e envolvido com
coisas terríveis, ainda que eu esteja vivendo
uma vida totalmente desviada do Seu cami-
nho, e por pior que seja a minha condição de
vida, ainda assim o Senhor me ama e perdoa
meus pecados. Por isso eu lhe agradeço
verdadeiramente, e clamo a ti para que torne
minhas vestes brancas como a neve, quero
santificar minha vida e permanecer exatamen-
te no centro da Sua vontade. Eu oro em nome
de Jesus. Amém.

de

Momento

Isaías 1:18
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Auxílio emergencial extensão:
beneficiários do bolsa família começam
a receber as parcelas extras do benefício

A CAIXA, agente
pagador do maior pro-
grama de pagamentos e
inclusão bancária do
Brasil, inicia nesta quin-
ta-feira (17), o paga-
mento das parcelas do
Auxílio Emergencial
Extensão para mais de
12,6 milhões de famílias
cadastradas no Progra-
ma Bolsa Família e con-
sideradas elegíveis ao
recebimento do benefí-
cio. No total, a CAIXA
realizará o pagamento
de R$ 4,3 bilhões para
mais de 16,3 milhões de
pessoas.

O pagamento do be-
nefício obedece ao ca-
lendário habitual do
Programa, que segue
até 30 de setembro. Os

primeiros a receber são
os beneficiários com
Número de Identifica-
ção Social (NIS) final 1.

Para o pagamento
do Auxílio Emergencial
Extensão, os beneficiá-
rios do Bolsa Família
tiveram avaliação de
elegibilidade realizada
pelo Ministério da Cida-
dania – conforme Medi-
da Provisória nº 1.000,
de 02 de setembro de
2020 – e recebem o valor
do Programa Bolsa Fa-
mília complementado
pela extensão do Auxí-
lio Emergencial em até
R$ 300 ou em até R$
600, no caso de mulher
provedora de família
monoparental. Se o va-
lor do Bolsa Família for
igual ou maior que R$
300 ou R$600, o benefi-

ciário receberá o valor
do Bolsa.

O recebimento do
Auxílio Emergencial
Extensão é da mesma
forma que o benefício
regular, utilizando o
cartão nos canais de au-
toatendimento, unida-
des lotéricas e corres-
p o n d e n t e s C A I X A
Aqui; ou por crédito na
conta CAIXA Fácil.

Confira:

Quinta-feira (17/09):
• 1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 1

Sexta-feira (18/09):
• 1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 2

Segunda-feira (21/09):
•1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 3

Terça-feira (22/09):
•1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 4

Quarta-feira (23/09):
•1,6 milhão de pessoas

de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 5

Quinta-feira (24/09):
•1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 6

Sexta-feira (25/09):
•1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 7

Segunda-feira (28/09):
•1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 8

Terça-feira (29/09):
•1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 9

Quarta-feira (30/09):
•1,6 milhão de pessoas
de 1,2 milhão de famíli-
as beneficiárias do Bol-
sa Família cujo último
digito do NIS é igual a 0
O banco publica as atua-
lizações diárias de nú-
meros referentes ao pa-
gamento do Auxílio
Emergencial no link:
https://caixanoticias.c
aixa.gov.br/.

Foto: divulgação/PMES

Assessoria/Caixa

Pagamento começou nesta quinta-feira (17) e vai até o dia 30 de setembro

Foto: Editora Hoje



0318 de setembro de 2020

Rede Municipal de Educação de São Gabriel
atinge meta do Ideb e fica em 2º lugar no Estado

A Rede Municipal
de Educação de São
Gabriel atingiu a meta
do Índice de Desenvol-
vimento da Educação
Básica 2019 (Ideb), es-
tabelecida pelo Minis-
tério da Educação. O
índice alcançado pelas
escolas do Ensino Fun-
damental da 4ª série /
5º ano foi de 6.9 pon-
tos, o que representa
um aumento de 0,6
pontos em relação à
avaliação anterior, feita
em 2017. O resultado
foi divulgado na tarde
de terça-feira (15).

A meta do Ideb
2019 a ser alcançada
pelas escolas da rede
municipal era de 5,7
pontos. Para a Secretá-
ria Municipal de Edu-
cação de São Gabriel,

Rosa Caser Venturim,
o resultado demonstra
o empenho nos traba-
lhos desenvolvidos no
município.

"O município de
São Gabriel da Palha
celebra com muita ale-
gria os resultados al-
cançados no Ideb
2019, um resultado ex-
pressivo, edificado
com muito comprome-
timento e dedicação
dos gestores escolares,
professores e equipes
pedagógicas, sob o pla-
nejamento e orienta-
ção da Secretaria Muni-
cipal de Educação. A
base desta conquista
está na formação conti-
nuada dos professores,
na aquisição de materi-
al didático pedagógico
específico, no empe-
nho e no espírito de
união dos alunos e das

famílias por acredita-
rem no alcance de me-
lhores resultados. Para-
benizo a todos os en-
volvidos no sucesso do
Ideb 2019 na Rede Mu-
nicipal de Ensino de
São Gabriel da Palha",
disse.

São Gabriel tam-
bém se destacou na Re-
de Estadual, com a mar-
ca dos 7.2 pontos, al-
cançando o 3º lugar
entre os municípios
com as melhores colo-
cações.

Espírito Santo

O Espírito Santo
alcançou a melhor ava-
liação do Ensino Mé-
dio da Rede Pública do
País no Índice de De-
senvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb) dos
últimos dez anos, con-

quistando destaque
nacional ao lado do
Estado de Goiás. O
anúncio do resultado
foi feito pelo governa-
dor Renato Casagran-
de e pelo secretário de
Estado da Educação,
Vitor de Angelo, du-

rante coletiva à im-
prensa, na tarde desta
terça-feira (15), trans-
mitida ao vivo pelas
redes sociais.

O resultado do Ideb
2019 do Ensino Médio
do Espírito Santo foi de
4,6 alcançando, inclu-

sive 98% da meta (4,7),
maior que em 2017,
quando o Estado al-
cançou 93% da meta.
Na evolução total, em
todo o Estado (redes
municipal, estadual e
privada) o Ideb alcan-
çou nota 4,8.

Conheça e faça parte do Projeto Conectividade
Feminina em São Gabriel da Palha

Sem fins lucrativos,
o Projeto Conectivida-
de Feminina (PCF), é
um trabalho realizado
na perspectiva solidá-
ria no município de
São Gabriel da Palha.

Idealizado pela pro-
fessora Keila Belo, o
PCF é composto por
mulheres e tem como
objetivo ser um espaço
de estudos e aprendiza-
do para edificação de
vidas no âmbito femi-
nino.

Apesar de ser um
trabalho novo e atuan-
te desde março de
2020, o projeto já conta
com um grupo de 43
mulheres de diversas
cidades e Estados do
Brasil.

“Estudamos atra-
vés de vídeos, leituras e
mensagens e orienta-
ções, sempre com in-
tencionalidade de cres-
cimento e desenvolvi-

mento humano, pesso-
al, espiritual e emocio-
nal. Aprendendo sem
julgamento de uma
sobre a outra, sem em-
bates, mas na prática
do diálogo e principal-
mente da ação da escu-
ta e da meditação e re-
flexão”, afirma a men-
tora do projeto Keila
Belo.

“Somos inte i ra-
mente abertos a chega-
da de mulheres de to-
dos os espaços territo-
riais do Brasil e do mun-
do, hoje temos mulhe-
res do Espirito Santo,
Minas Gerais, Paraná
e Rio de Janeiro”, com-
pletou.

Como tudo começou

“O projeto surgiu
posterior a um curso de
autorresponsabilidade
que participei junto do
Coach Delair em 2017,
em que fui impactada
sobre meu proposto ser

além do desfecho pro-
fissional de ser profes-
sora, e sim ajudar ou-
tras mulheres a se reco-
nhecerem dentro de
suas possibilidades de
sempre serem melho-
res a cada dia, fazendo
o melhor que pude-
rem, pois os resultados
virão na mesma pro-
porção do seu esforço.
Nosso propósito é con-
tribuir para que cada
mulher percorra o ca-
minho de vencer o pas-
sado, tornar-se única,
ter definido o propósi-
to em Deus e construir
caminhos para viver
uma vida feliz e ple-
na”, conta a Professora
e Mentora do projeto,
Keila Belo.

Faça parte desta rede
do bem

Para fazer parte do
projeto basta seguir o
Instagram do mesmo
(conectividadefemini-

na) e fazer um bate pa-
po pelo direct, de-
monstrando o interes-
se em estar no grupo
fechado.

“Lá trocamos algu-
mas informações em
seguida, fazemos con-
tato via telefone e se a
mulher desejar, passa
fazer parte do grupo de
mulheres primorosas
do Conectividade Fe-
minina”, completa Kei-
la.

Para Keila Belo, o
sentimento em ser men-
tora de um trabalho
capaz de impactar a
vida das pesso- a s é
ímpar.

“ P a r a
m i m m e u
maior senti-
mento é de
colaboração,
par t i lha ao
próximo. Por-
que nada é
mais forte
do que po-
der ajudar

uma mulher a se re-
construir. Acredito que
minha missão é conec-
tar pessoas que dese-
jam transformar
suas vidas. De
maneira que
fique mais
fáci l atra-
vessar algu-
mas situa-
ções da vi-
da, apren-
der e sa-

ber, repensar sobre o
que estamos oferecen-
do ao mundo e às pes-
soas que nos relaciona-

mos no âmbito
feminino”,

disse a pro-
fissional.

Editora Hoje

Editora Hoje/ Governo do ES

Foto: divulgação

"A base desta conquista está na formação continuada dos professores, na aquisi-
ção de material didático pedagógico específico, no empenho e no espírito de união
dos alunos e das famílias por acreditarem no alcance de melhores resultados",
pontuou a Secretária Municipal de Educação, Rosa Caser Venturim

"Meu maior sentimento é de colaboração, partilha ao próximo.
Porque nada é mais forte do que poder ajudar uma mulher a se
reconstruir", disse a mentora do projeto Keila Belo
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Como você cuida do alimento que consome?
Alimentos contami-

nados são um risco à
saúde. E a contamina-
ção pode ocorrer a qual-
quer momento, por di-
versas razões, até mes-
mo dentro de casa. As
economistas domésti-
cas do Instituto Capi-
xaba de Pesquisa ,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Inca-
per) que fazem parte da
equipe do Programa
AlimentarES, elabora-
ram algumas orienta-
ções para ajudar as pes-
soas no que se refere às
boas práticas de mani-
pulação e às técnicas de
conservação de ali-
mentos.

Segundo a equipe, a
manipulação de ali-
mentos deve garantir a
segurança alimentar
com o objetivo de evi-
tar a contaminação dos
alimentos e, conse-
quentemente, não colo-
car em risco a saúde
dos consumidores.

Alimentos seguros
são aqueles produzidos
em condições que ga-
rantam a diminuição
dos riscos de contami-
nação em todas as eta-
pas de produção: plan-
tio, colheita, processa-
mento, armazenagem,
transporte, comerciali-
zação, conservação,
preparo e consumo.

Ainda de acordo
com as profissionais, a
contaminação dos ali-
mentos pode ser causa-
da por diversos agen-
tes: químicos, como
produtos de limpeza;
físicos, como as pedri-
nhas encontradas no
feijão; biológicos, co-
mo bactérias, fungos,
vírus e parasitas.

Mas onde estão es-
tes agentes? Em que
momento eles podem
contaminar os alimen-
tos? No ambiente (ar,
solo, caixas e sacolas
usadas no transporte,
bancada da pia etc.);
nos utensílios (tesouras
de colheita, recipientes

de armazenamento,
tábuas, talheres etc.); e
também no corpo hu-
mano, principalmente
nas mãos.

A equipe do Ali-
mentarES destaca, ain-
da que microrganismos
como bactérias, fungos
e vírus não podem ser
vistos a olho nu, mas
estão entre as principa-
is causas de contamina-
ção de alimentos. Em
apenas 15 minutos, al-
guns microrganismos
podem dobrar de quan-
tidade no alimento.

Por isso, é impor-
tante seguir as orienta-
ções na hora de mani-
pular e conservar os
alimentos. Higienizar
bem as mãos (lavar
com água e sabão, se-
car em seguida e utili-
zar álcool 70°); retirar
brincos, anéis e pulsei-
ras na hora de manipu-
lar/preparar os alimen-
tos e usar máscara são
atitudes simples e bas-
tante eficazes.

As economistas do-

mésticas do Incaper
pontuaram, ainda, que
a higienização das
mãos é um ato de pro-
teção: evita a contami-
nação dos alimentos
durante a preparação e
o consumo. O manipu-
lador tem o contato
direto não só com os
alimentos, mas tam-
bém com utensílios e
superfícies. É impor-
tante o uso de máscaras
para impedir a conta-
minação por gotículas
e a disseminação da
Covid-19.

É importante tam-
bém cuidar das instala-
ções, equipamento e
utensílios que são utili-
zados para produzir ou
prepara os alimentos.
A higienização correta
de superfícies e utensí-
lios como bancadas,
pias, mesas, facas e co-
lheres contribui para
garantir boas condi-
ções higiênicas na ma-
nipulação dos alimen-
tos e, assim, prevenir a
contaminação.

O preparo e a conservação dos

alimentos também merecem atenção:

- Leia os rótulos dos produtos para identificar a forma

de preparo e de conservação, a origem do fabricante, a

data de validade, os ingredientes, os aspectos nutricio-

nais e outras informações para o consumo seguro e

consciente dos alimentos.

- Produtos congelados têm o prazo de validade maior

dos que estão apenas refrigerados.

- Sirva alimentos frescos ou recém preparados. Mesmo

sob refrigeração adequada, podem haver alterações

que causam prejuízo à saúde.

- Aplique a técnica do “branqueamento”: ferva os ali-

mentos por até 2 minutos. Em seguida, mergulhe-os

imediatamente em água gelada por mais 2 minutos.

Escorra bem a água, separe em pequenas porções e

congele.

- Desta maneira, é possível conservar melhor os vege-

tais, preservar o valor nutricional, evitar desperdício.

Promotoria de Justiça de Pancas é 100% digital

A Promotoria de
Justiça de Pancas é ma-
is uma unidade do Mi-
nistério Público do
Estado do Espírito San-
to (MPES) a ter todos
os procedimentos ex-
trajudiciais físicos con-
vertidos em autos ele-
trônicos. Durante a
migração para o meio
digital, foram digitali-
zados 171 procedi-

mentos. A medida trou-
xe mais efetividade,
facilidade e segurança
para a atividade minis-
terial, especialmente
neste período de pan-
demia do novo corona-
vírus. A tramitação
dos procedimentos de
forma 100% digital
reduz a possível trans-
missão da Covid-19 no
manuseio de autos em
papel.

Essa evolução foi

possível em razão dos
novos recursos dispo-
níveis no Sistema de
Gestão de Autos do
Minis tér io Públ ico
Estadual (Gampes).

Para o promotor de
Justiça Antonio Car-
los Gomes da Silva Jú-
nior a transição para a
tramitação digital é
uma grande realização
para o MPES. “A digi-
ta l ização do nosso
acervo físico permite

maior celeridade na
tramitação e, conse-
quentemente, a entre-
ga de uma resposta ma-
is rápida e eficiente ao
cidadão”, enfatizou.

Além de promover
mais rapidez no aten-
dimento à sociedade, a
tramitação digital está
em sintonia com as
diretrizes evolutivas
d a P r o c u r a d o r i a -
G e r a l d e J u s t i ç a
(PGJ).

MPES

Confira algumas dicas para higienizar

adequadamente os alimentos:

- Voltou do mercado? Lave as embalagens

com água e sabão e/ou borrife álcool 70° an-

tes de armazená-las.

- Mergulhe frutas, verduras e legumes em

solução clorada por 10 a 15 minutos. Depois

passe por água corrente e limpa [Solução

clorada: 1 colher (sopa) de água sanitária pa-

ra cada 1 litro de água potável].

- Não exponha os alimentos: a uma dosagem

excessiva dos produtos de desinfecção; a um

tempo prolongado de mergulho na solução

de desinfecção.

- Evite contaminação dos alimentos. Higieni-

ze bem os/as: instalações (pias, bancadas,

etc.); maquinários (liquidificador, batedeira

etc.); utensílios (potes, talheres, tábuas de

corte etc.).

- Os alimentos que não forem prontamente

consumidos devem ser armazenados em po-

tes higienizados.

- Prefira os alimentos saudáveis e nutritivos

produzidos pela agricultura familiar capixa-

ba!

Incaper

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Fotos: divulgação

Iracema Paiva postou
foto exaltando sua fé,
"Até aqui nos ajudou
o S e n h o r ! M u i t a
gratidão a Deus!"

Dona Leni Pacheco comemorando
mais um ano de vida com a família,
que venham mais com saúde!

Pedro Henrique Gonçalves
comemora o aniversário
junto com a amada Thainá
Souza. Parabéns!

Felicidades para Jandy
Guidote que trintou, e
recebeu o carinho da
amada Lorena!

S o l a n g e B o n a p a r t e
atualizou o perfil com
belíssima foto!

E d s o n M a u r o
Zanett i tomando
aquele cafezinho
p r e p a r a d o p e l o
amado filho Heitor!

Mirian Garcia Mauri
completou mais
um ano de vida,
f e l i c i d a d e s
sempre!

Lidiane Boni atualizou o
perfil com linda foto junto de
seus filhos Kaio e Leonardo!

J e f f e r s o n Te t z n e r
postou foto da querida
mãe Anita que festejou
idade nova. Parabéns!

Emera Vieira Raasch
postou bela foto no dia
d o P r o fi s s i o n a l d e
E d u c a ç ã o F í s i c a
parabenizando a todos
amigos e colegas de
profissão!

N e t e L u c a s r e c e b e
homenagem do filho
Frank Lucas dos Santos
n o a n i v e r s á r i o ,
"Parabéns mãe por estar
completando mais um
ciclo na sua vida...peço a
Deus que ilumine seus
c a m i n h o s t e d a n d o
saúde paz e muitos anos
de vida teAmo muito!"

Felicidades para a aniversariante
Laiz Bonizioli Barachi que recebeu
homenagem da mãe Cecilia.
‘‘...Parabéns, toda felicidade do
mundo pra você. Meu porto
seguro. Te amo infinito...’’

Adilson Veículos
atualizou o perfil
com linda foto de
sua abençoada
família!

Parabéns para o Senhor
Verner Pagung, 82 anos
de muitas lutas e vitórias,
muitos anos de saúde
para esse patriarca!

Adelia Wolfgramm Cardoso curtindo
dois dos amores da sua vida, seus
filhos Poliani eAndre!

M a r i a E d u a r d a
festejou 6 aninhos
junto dos papa is
Bruno e Danieli Siler.
Parabéns pra essa
princesa!

Antonio Emanuel de Souza Mielke festejou
16 anos junto com a família. Parabéns e
muitos anos de vida!

Lucas Gums Moronare fazendo
o que gosta, radical!

Bianca Schmidt e sua família
comemorando seus 23 anos.
Felicidades!

A princesa Laura já vem no
clima de motoqueira, para o
orgulho dos papais Vandriele
Kiper e Jocy Torres!
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Psicólogo de São Gabriel, Evandro Francisco de Andrade
fala sobre o Transtorno de Ansiedade de Separação

O Transtorno de
Ansiedade de Separa-
ção envolve ansiedade
persistente e intensa
sobre se estar longe de
casa ou separado de
pessoas com as quais se
tem apego. Pode ser
desencadeado quando
o indivíduo passa por
um período de estresse
vital muito forte, sobre-
tudo por uma perda
como por exemplo, o
divórcio dos pais, a mor-
te de um parente, de um
animal de estimação ou
até mesmo a troca de
escola.

“O Transtorno de
Ansiedade de Separa-
ção é um transtorno
que acomete várias cri-
anças e adolescentes em
todo mundo. É um
transtorno reconhecido
pelo ‘manual diagnósti-
co e estatístico de trans-
tornos mentais 5º edi-
ção do DSM 5’. A ca-
racterística essencial do
transtorno de ansiedade
de separação é o medo
ou a ansiedade excessi-
va envolvendo a separa-
ção de casa ou de figu-

ras de apego (pai, mãe,
tio, avó), no qual seja
muito próximo da cri-
ança. O qual desenvol-
ve medo e crenças irra-
cionais que algo ruim
vai acontecer com suas
figuras de apego, sem-
pre se esquivando para
não sair casa ou uma
relutância muito grande
em dormir na casa de
amigos”, explica o Psi-
cólogo, Evandro Fran-
cisco de Andrade, espe-
cialista em terapia cog-
nitiva comportamental.

Sintomas

De acordo com o
psicólogo, um dos maio-
res medos que o indiví-
duo com o transtorno
possui é de que ele seja
abandonado. Por isso, é
comum que o mesmo
desenvolva alguns tipos
de comportamentos, co-
mo dificuldade na hora
de dormir e em alguns
casos pode-se ter pesade-
los com frequência, o
que remete ansiedade de
separação.

“Quando a criança é

acometida pelo Transtor-
no de Ansiedade de Sepa-
ração, ela apresenta al-
guns sintomas somáticos
que os pais ou cuidado-
res devam dá uma aten-
ção que são; cefaleias,
dores abdominais, náu-
sea e vômitos. Sendo
necessário procurar um
profissional qualificado
na saúde. As crianças
também podem apresen-
tar uma dificuldade em
seu âmbito escolar como
dificuldade de concentra-
ção, retraimento social,
apatia e tristeza”, afirma

Evandro Francisco.

Tratamento

“Neste caso, os pro-
fissionais indicados para
realizar o tratamento da
pessoa são os Psicólogos,
aos quais vão ajudar a
criança ou adolescente a
controlar os seus pensa-
mentos disfuncionais,
trabalhando autoestima
e confiança para que te-
nha uma forma mais
racional de lidar com os
seus fatores ambientais.
O Psiquiatra, também
pode ser acionado caso
tenha a necessidade da

parte medicamentosa e
também um Clínico Ge-
ral, para descartar pro-
blemas de saúde”, relata
o profissional.

Atenção e cuidado na
medida certa

“É de suma impor-
tância que os cuidadores
e pais, tenham uma em-
patia com as crianças,
para que esses comporta-
mentos não sejam con-
fundidos com pirraça ou
birra, onde ambos te-
nham um diálogo aberto
com os seus filhos”, fina-
lizou Evandro Francisco.

UNG

Psicólogo, Evandro Francisco de Andrade,
especialista em terapia cognitiva comportamental
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

WILLER FILIPPINI SCHEIDEGGHER e LETÍCIASAÚDE PASSOS

WILLER FILIPPINI SCHEIDEGGHER, nacionalidade brasileira, profissão

lavrador, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São

Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Elpidio F. de Souza, 144, Nossa Senhora

Aparecida em São Gabriel da Palha-ES e

LETÍCIA SAÚDE PASSOS, nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte

(20) anos de idade, estado civil solteira, natural de Nanuque-MG, residente na

Rua Elpidio F. de Souza, 144, Nossa Senhora Aparecida em São Gabriel da

Palha-ES.

17 de setembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2020
DATA DE ABERTURA: 07/10/2020 às 13 h.
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de realização de
exames histopatológicos, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de
Saúde. O edital poderá ser retirado no
site www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27
3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 18/09/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Espírito Santo conquista 5º lugar no
Ranking de Competitividade dos Estados

Único Estado Nota A
em gestão fiscal desde
2012 pelo Tesouro Nacio-
nal e com o melhor Ensino
Médio do País, segundo
dados divulgados pelo
Ideb, o Espírito Santo su-
biu uma posição e agora
está em 5º lugar no Ran-
king de Competitividade
dos Estados, elaborado
pelo Centro de Liderança
Pública (CLP). O ranking,
divulgado na quinta-feira
(17), avalia todas as 27
unidades da Federação em
dez pilares, que são subdi-
vididos em 73 indicadores.
Até 2018, o Espírito Santo
ocupava a 8ª posição e no
ano passado ficou em 6º
lugar.

Durante o evento vir-
tual de lançamento do Ran-
king de Competitividade
dos Estados 2020, o gover-
nador Renato Casagrande
participou do painel de
Segurança Pública e tam-
bém comentou sobre com-
ponentes que levaram o
Espírito Santo ao quinto
lugar no levantamento.

“No ano passado tive-
mos a segunda posição do
pilar ‘solidez fiscal’ e este
ano assumimos a primeira
posição. O Espírito Santo
tem uma cultura de solidez
fiscal alcançada em 2012,

em meu primeiro governo,
que perdura até hoje. Te-
mos o controle do custeio e
de pessoal, além de conse-
guimos manter um volu-
me grande de recursos
destinados, especialmente,
para a infraestrutura”,
apontou Casagrande, ci-
tando a necessidade de se
ter continuidade em boas
práticas.

“Toda boa prát ica
quando tem continuidade
produz bons resultados. A
solidez fiscal é uma amos-
tra. Conquistamos a Nota
A em meu primeiro gover-
no e a gestão seguinte man-
teve. Também estamos há
anos crescendo nossa nota
no Ideb [Índice de Desen-
volvimento da Educação
Básica] e neste ano atingi-
mos a primeira colocação
como o melhor Ensino
Médio do País”, ressaltou
o governador.

Casagrande apontou
que a falta de continuidade
de políticas públicas tam-
bém prejudicou um me-
lhor resultado no pilar “se-
gurança pública”, em que
o Espírito Santo ficou em
15º.

“Em 2010 chegamos a
ficar como o segundo Esta-
do com o maior número de
homicídios. Criamos o
programa Estado Presente
em Defesa da Vida em

2011 e estamos reduzindo
homicídios desde então. O
programa segue dois pila-
res, que é o enfrentamento
da violência com a força
policial e com políticas
sociais, o que nos ajudou a
alcançar o menor índice de
homicídios da história no
ano passado. Porém, não
houve continuidade e não
cabe a mim ressaltar os
motivos. Em 2010 a Polí-
cia Militar tinha pouco
mais de 7.600 profissiona-
is e deixamos ao fim do
nosso primeiro governo
mais de dez mil. Assumi-
mos agora novamente
com oito mil profissionais
e um passivo vindo da gre-
ve de 2017”, observou.

O governador capixa-
ba também ressaltou o
trabalho de resgate das
forças de seguranças desde
o início do ano passado.

“Sabemos que ainda
temos um desafio gigan-
tesco pela frente que é recu-
perar a Polícia Militar
após a greve de 2017. Res-
ponsavelmente estamos
recuperando, dando con-
dições de trabalho, valori-
zando, investindo em in-
fraestrutura, equipamen-
tos, viaturas e trabalhando
de perto analisando os
resultados do Programa
Estado Presente. Todo
mês lidero uma reunião

com os delegados e co-
mandantes para que pos-
samos entender cada cená-
rio, cada localidade e me-
lhorar”, explicou.

Após a criação do Fun-
do Soberano, o primeiro
do gênero no País, e do
Fundo de Infraestrutura,
Casagrande comemorou o
resultado obtido no ran-
king, evidenciando que as
decisões do Governo fo-
ram fundamentais para
que o Estado continuasse
investindo mesmo em mo-
mento de crise.

“Na área de infraestru-
tura avançamos um pouco
mais. Em nosso primeiro
ano de governo, em 2019,
já investimos em infraes-
trutura mais do que o últi-
mo ano da gestão anterior,

que costuma ser um ano de
maior investimento. Colo-
camos em ação nosso pla-
nejamento de tornar o
Espírito Santo um Estado
competitivo. Criamos o
Fundo Soberano, que po-
de ser utilizado para inves-
tir e fazer parcerias com
empresas privadas, geran-
do oportunidades, e o Fun-
do de Infraestrutura, que
está sendo muito impor-
tante para continuarmos
investindo nesse momento
de crise. Sabemos que o
Espírito Santo é um Esta-
do pequeno, mas quere-
mos torná-lo eficiente e
competitivo para nos con-
solidarmos nacional e in-
ternacionalmente”, desta-
cou o governador.

Casagrande prosse-

guiu: “Outro pilar do nos-
so governo é a inovação,
transformar a máquina
pública com serviços efici-
entes, desburocratizando.
Estamos caminhando pa-
ra que todo o governo seja
livre de papel e de que os
serviços possam ser reali-
zados pelo cidadão de for-
ma remota, sem precisar
realizar tudo indo até o
setor, gerando papelada.
Também temos um Fundo
de Inovação, em que parte
da receita do Estado é re-
vertida para garantir ino-
vação. Temos certeza que
se houver continuidade
deste trabalho nos gover-
nos seguintes, o Espírito
Santo vai continuar evolu-
indo e conquistando cada
vez melhores resultados”.

Ganso tem pior média de minutos da carreira e
luta por mais espaço no Fluminense de Odair

Paulo Henrique Ganso
chegou ao Fluminense em
2019 com a expectativa de
retomar os bons momentos
da carreira. Com cinco
anos de contrato, porém,
ele não conseguiu engatar
boas sequências. Nesta
quarta-feira, contra o Atlé-
tico-GO, na vitória por 1 a 0
no confronto de ida da Co-
pa do Brasil, o meia mos-
trou que ainda pode ajudar
o tricolor. Das 18 partidas
em que saiu do banco de
reservas, esta foi apenas a
quarta que o camisa 10 teve

30 ou mais minutos para
jogar. E ele foi bem, mu-
dando a dinâmica do ata-
que, apesar de uma atuação
bem abaixo de toda a equi-
pe.

Em 2020, Ganso soma
20 jogos, sendo apenas dois
como titular, na derrota
para o Volta Redonda, pelo
Campeonato Carioca, e no
triunfo sobre o Athletico-
PR, no Brasileiro. No total,
são 498 minutos em campo,
uma média de 24,9 por jo-
go. A atual temporada,
inclusive, é a que Ganso
tem menos espaço como
profissional, superando até

as 14 partidas em 2018/19
por Sevilla (ESP) e Amiens
(FRA), quando a média era
de 44,5 minutos.

De acordo com núme-
ros do "SofaScore", Paulo
Henrique Ganso atuou por
31 minutos contra o Atléti-
co-GO e teve uma precisão
de 96% nos passes. Ele so-
freu uma falta, teve um chu-
te travado e ganhou um
duelo no chão. Os números
podem não ser expressivos,
mas, apesar de o meia ain-
da ter um ritmo muito par-
ticular, em campo a dinâ-
mica mudou, dando maior
profundidade a um Flumi-

nense que teve dificuldade
para furar o bloqueio adver-
sário na defesa e era pouco
criativo.

Com isso, Ganso soma
algumas boas atuações nas
últimas chances que teve e
gera algum otimismo. Qu-
ando foi titular na vitória
contra o Athletico-PR na
vaga de Nenê, ele foi im-
portante na organização do
time e cumpriu seu papel.
Contra o Figueirense, en-
trou no segundo tempo e
iniciou a jogada que termi-
nou em pênalti em Yago
Felipe, convertido por Nenê
para fechar o 3 a 0. No clás-

sico com o Vasco, precisou
de quatro minutos para dar
uma assistência para Fred
fazer o seu primeiro gol no
retorno ao Fluminense.

O técnico Odair Hell-
mann evita falar em titula-
res e reservas, sempre citan-
do a importância do grupo,
especialmente em uma
sequência tão intensa. Caso
o meia consiga permanecer
saudável, pode ser que te-
nha mais chances em breve.
Vale lembrar que Ganso foi
preservado nos primeiros
jogos do ano para fazer um
reforço muscular e sofreu
com uma lombalgia e de

um edema na panturrilha
esquerda recentemente.

- Eu confio no grupo.
Os jogadores têm dado
uma resposta muito boa e
entrado muito bem. Vamos
fazer uma avaliação para
domingo e colocar quem
estiver mais forte mental-
mente e fisicamente para
conseguir uma vitória no
Brasileiro também. Assim
vamos fazer esse estudo e
avaliação em todos os jogos
enquanto não tivemos um
alargamento no período de
partidas para treinar me-
lhor - disse Odair após a
vitória por 1 a 0.

Lance!

Meia ganhou mais de 30 minutos após sair do banco de reservas apenas pela
quarta vez em 2020 e melhorou o Flu, que teve atuação ruim no Maracanã

Secom

Foto: Hélio Filho/Secom
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