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Reflexao~

‘‘Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união. É como o óleo precioso
sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a
barba de Arão, e que desce à orla das suas
vestes. Como o orvalho de Hermom, e como
o que desce sobre os montes de Sião, porque
ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para
sempre.’’

Refletindo: É na comunhão que o Espírito de
Deus é derramado sobre a nossa cabeça,
purificando os pensamentos, ungindo nossos
olhos, ouvidos, boca e todo o nosso corpo. É na
união que passamos a experimentar uma vida
cheia do Espírito Santo, do amor de Deus e da
paz que só Jesus pode trazer ao nosso coração.
Andar cheio do Espírito Santo é amar ao
próximo, servindo o irmão, ajudando o
necessitado, socorrendo os feridos e levantan-
do os caídos... Andar cheio do Espírito Santo é
perdoar e amar o irmão, ter comunhão com
ele, compartilhando as vitórias e as lutas
também, é viver uma vida em unidade com a
igreja, todos juntos com o mesmo propósito,
levar o amor de Cristo para aquelas almas que
ainda não foram alcançadas.

Oração: Senhor Deus, mais do que tudo, o
meu maior desejo é que o Seu Espírito Santo
esteja sobre minha vida. Assim como o óleo
que estava sobre Arão, da cabeça aos pés,
derrama sobre mim uma boa medida, recalca-
da, transbordante, para que eu possa experi-
mentar cada dia mais do Seu amor. Ensina-me
a viver em união com meus irmãos, servindo-
os e compartilhando aquilo que o Senhor tem
me confiado. Obrigado pela vida destas
pessoas maravilhosas que o Senhor tem
colocado ao meu redor. Eu oro em nome de
Jesus. Amém.
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Ao lado de Paulo Foletto, prefeito Davi
e Sônia Mielke iniciam entrega de
cestas de alimentos em Vila Valério

Na manhã de quin-
ta-feira (18), a Secreta-
ria da Agricultura,
Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag),
em parceria com a Se-
cretaria de Trabalho,
Assistência Social e
Desenvolvimento Soci-
al (Setades), realizou a
entrega de 150 cestas
verdes do Programa de
Compra Direta de Ali-
mentos (CDA), ao mu-
nicípio de Vila Valério.
Famílias em vulnerabi-
lidade alimentar e alu-
nos da Associação de
Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae)
serão os beneficiados.

Os alimentos foram
comprados de 16 pro-
dutores rurais da re-
gião, com um investi-
mento de mais de R$
100 mil. "O Governo
do Estado tem incenti-

vado a agricultura fami-
liar capixaba. Foram
repassados R$ 4 mi-
lhões para a aquisição
de 991 toneladas de
produtos aos municípi-
os inseridos no CDA.
Esse tipo de ação pro-
move a inclusão social
e econômica no cam-
po, além de fortalecer
o agro capixaba", res-
saltou o secretário de
Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca, Paulo
Foletto.

"Estamos muito
felizes em ajudar a co-
locar alimento na me-
sa das pessoas neste
momento difícil que
estamos passando",
disse o agricultor fami-
liar Ailton Silva.

"A realização dessa
entrega só foi possível
com a parceria entre o
Governo do Estado,
por meio da Seag.

Esses alimentos são
importantes para essas
famílias que tanto ne-
cessitam", disse o pre-
feito de Vila Valério,
David Mozdzen.

"Hoje pela manhã,
teve início a entrega de
cestas de alimento pa-
ra garantir, através do
Programa Compra
Direta de Alimentos
(CDA), um direito bási-
co à alimentação. Con-
tamos com a presença
sempre marcante do
Secretário de Agricul-
tura, Paulo Foletto,
que oportunamente
elogiou os trabalhos da
Secretária Municipal
de Assistência Social,
Rozimárcia Izoton e
toda a equipe. Com
certeza esta ação ale-
gra as famílias que ne-
cessitam e os pequenos
agricultores que conse-
guem ver seus produ-
tos na mesa destes vale-

rienses. Avante prefei-
to Davi Ramos", disse
a vice-prefeita Sônia
Mielke.

Projeto Compra
Direta de Alimentos

O Projeto Compra
Direta de Alimentos
(CDA) foi idealizado
dentro da perspectiva
do Direito Humano à
Alimentação Adequa-
da (DHAA) e do com-
bate à pobreza. Consis-
te na aquisição de gêne-
ros alimentícios da
agricultura familiar e a
doação simultânea dos
produtos adquiridos à
rede socioassistencial
municipal, além de
equipamentos e servi-
ços públicos de Assis-
tência Social, de Segu-
rança Alimentar e Nu-
tricional, de Justiça,
Segurança Pública e de
Saúde.
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Campanha Fiscal Consumidor também
beneficia o interior do Estado

Consumidores resi-
dentes no interior do
Estado também po-
dem se beneficiar com
a Campanha Fiscal
Consumidor. A medi-
da favorece quem en-
contrar produto venci-
do nas prateleiras dos
supermercados partici-
pantes, por meio da
troca gratuita e imedia-
ta do item por outro
igual ou similar e que
esteja próprio para o
consumo.

O Termo de Coope-
ração assinado pelo
Instituto Estadual de
Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-
ES) e pela Associação
Capixaba de Super-
mercados (Acaps) tem
por objetivos prevenir a
comercialização de
produtos com prazo de
validade vencido, fa-
zendo com que os su-
permercadistas este-
jam ainda mais atentos
aos produtos que estão
sendo expostos diaria-
mente nas prateleiras;
criar na população a
cultura de verificar a
data de validade, rotu-
lagem e embalagem

dos produtos no ato da
compra; e propiciar
meios alternativos de
solução de conflitos de
consumo.

A Campanha Fiscal
Consumidor consiste
em, caso seja encontra-
do qualquer produto
com data de validade
vencida nos supermer-
cados filiados à Acaps,
antes de efetuar o paga-
mento no caixa, o con-
sumidor deverá procu-
rar o gerente do super-
mercado para receber
de forma gratuita e ime-
diata outro produto
igual e próprio para
consumo.

Se naquele momen-
to, o estabelecimento
não dispuser de produ-
to idêntico, o consumi-
dor receberá outro simi-
lar e de igual valor ou,
ainda, um produto da
mesma seção com pre-
ço superior (mas deve-
rá complementar a dife-
rença do valor) ou infe-
rior (não fará jus ao
crédito remanescente).

Segundo o Termo
de Cooperação, inde-
pendentemente da
quantidade de itens do
produto vencido en-
contrado, o consumi-

dor receberá gratuita-
mente apenas uma uni-
dade do produto idên-
tico ou similar, dentro
do prazo de validade.
O consumidor tam-
bém não poderá rece-
ber em crédito ou di-
nheiro o valor do pro-
duto vencido.

Para saber se o su-
permercado participa
ou não da campanha, o
consumidor poderá
observar se a loja en-
contra-se devidamente
sinalizada com carta-
zes ou outras peças de
comunicação que iden-
tifiquem a Campanha
Fiscal Consumidor.
Também poderão con-
sultar no site da Acaps
– www.acaps.org.br a
lista de supermercados
associados.

O d i r e t o r -
presidente do Procon-
ES, Rogério Athayde,
explicou que a campa-
nha tem caráter peda-
gógico e não impede a
atuação dos Procons e
a realização de fiscali-
zações, mediante de-
núncias de consumido-
res.

“Com essa campa-
nha, ganham os consu-
midores que se sentem

empoderados e valori-
zados por terem os se-
us direitos respeitados
e os supermercadistas,
que conseguem fideli-
zar os seus clientes
com a solução do pro-
blema e evitar deman-
das nos órgãos de defe-
sa do consumidor”,
ressaltou Athayde.

Entenda a Campanha
Fiscal Consumidor

Troca: quem encon-
trar um produto venci-
do em exposição nas
prateleiras dos super-
mercados participan-

tes da campanha vai ter
direito a outro, dentro
do prazo de validade.
Mas, independente-
mente de quantos pro-
dutos o consumidor
encontrar, receberá
apenas uma unidade
gratuitamente.

Como fazer: para
fazer a troca do produ-
to, o consumidor deve-
rá procurar o gerente
do estabelecimento,
antes de se dirigir ao
caixa, e solicitar a tro-
ca por um produto
igual ou similar, sem
custo. O consumidor
beneficiado nessa cam-

panha deverá assinar
obrigatoriamente o
Termo de Identifica-
ção para controle inter-
no do estabelecimento
comercial.

Onde: em qualquer
supermercado que seja
filiado à Acaps e esteja
identificado com car-
tazes da campanha.

Quando: a campa-
nha vigorará no perío-
do de 1º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro
de 2022, podendo ser
prorrogada.

Abrangência: a cam-
panha é válida em todo
o Espírito Santo.

Produtores podem ampliar produção em até 30%

Mesmo em meio à
crise gerada pela pande-
mia, o setor agropecuá-
rio não deixou de cres-
cer. E a expectativa, se-
gundo o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa),
é de que o segmento con-
tinue em expansão, com
acréscimo de 27% na
produção de grãos nos
próximos dez anos. Ou
seja, o montante passará
dos atuais 250,9 milhões
para 318,3 milhões de
t o n e l a d a s n a s a f r a
2029/2030, um aumen-
to de 2,4% ao ano. Para
alcançar esses resulta-
dos, especialistas apon-

tam a importância de se
investir em tecnologia no
campo, sobretudo no
processo de irrigação.

O engenheiro agrô-
nomo e diretor da Hydra
Irrigações, Elídio Tore-
zani, destaca a força do
setor agrícola no merca-
do brasileiro. “Ele é res-
ponsável por 21% do
Produto Interno Bruto
(PIB) e por 20% dos em-
pregos do país”, assina-
la.

Á R E A M A I O R
PARA PRODUZIR – E
as previsões, de acordo
com a Secretaria de Polí-
tica Agrícola do Mapa, a
Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e o Departa-

mento de Estatística da
Universidade de Brasília
(UnB), é de que a área
plantada também cres-
ça, saltando de 65,5 mi-
lhões de hectares, atual-
mente, para 76,4 mi-
lhões de hectares.

Ou seja, o momento é
de otimismo e tempo de
acreditar e seguir inves-
tindo, apostando princi-
palmente na inovação e
na tecnologia para obter
os melhores resultados,
como aponta Torezani.

“É muito importante
investir na produtivida-
de e isso depende de tec-
nologia. Produzir ali-
mentos de boa qualidade
requer a adoção de al-
guns cuidados, que vão

desde a preparação do
solo e o plantio das mu-
das até a colheita”.

T É C N I C A S
CORRETAS – O especi-
alista alerta que, para
garantir uma boa produ-
ção e obter mais eficiên-
cia aos cultivos, é impor-
tante estar atento a todas
as fases para não ter per-
das e também optar por
técnicas efetivas, como o
uso do processo de irri-
gação correto e bem ori-
entado. “E existem espé-
cies vegetais que necessi-
tam de um cuidado ain-
da mais específico que,
muitas vezes, acaba pas-
sando despercebido pe-
los agricultores”, alerta.

Muitos não sabem,

por exemplo, que uma
das etapas mais impor-
tantes no cultivo do café
é a sua floração. Esse
período é responsável
por definir o potencial
produtivo do cafezal e,
por isso, é de extrema
importância estar atento
às condições nutriciona-
is das plantas e adicionar
os nutrientes necessários
para que ocorra um flo-
rescimento adequado.

E T A P A S D E
PRODUÇÃO – “Boa
parte dos produtores
suspendem as práticas
de irrigação e nutrição
durante o período da
colheita, esquecendo-se
que a etapa fenológica
seguinte é a floração.

Com isso, as plantas en-
tram nessa fase com gran-
des déficits nutriciona-
is”, afirma Torezani.

O diretor enfatiza
que a Hydra leva muito a
sério seus projetos de
irrigação e sempre busca
formas de facilitar a vida
de seus clientes e ajudar
o cafeicultor a ter suces-
so em sua colheita.

“Estamos sempre
buscando ampliar o aces-
so à irrigação de boa qua-
lidade. E isso sem pesar
nas finanças dos produ-
tores, dando oportunida-
de para o seu crescimen-
to com um investimento
voltado para o aumento
da produtividade”, fina-
liza.

Negocio Rural

Foto: divulgação
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Governador Casagrande recebe
nova diretoria da Ascamves

O governador do
Estado, Renato Casa-
g r a n d e, e a v i c e -
governadora Jaqueline
Moraes receberam a
nova diretoria da Asso-
ciação das Câmaras de
Vereadores do Espírito
Santo (Ascamves) no
Palácio Anchieta, em
Vitória, na manhã des-
ta sexta-feira (19).

Casagrande vinha
realizando uma roda-
da de reuniões com as
câmaras de vereadores
de vários municípios,
programação que teve
de ser interrompida

com o estabelecimento
da pandemia do novo
Coronavírus (Covid-
19). Com o início de
um novo mandato le-
gislativo, em janeiro
deste ano, Casagrande
reuniu a nova diretoria
para dialogar sobre a
união para o desenvol-
vimento do Estado.

“Mesmo na pande-
mia, não podemos dei-
xar o Estado parar. Te-
nho ido aos municípi-
os, realizando obras de
infraestrutura e inves-
timentos fundamenta-
is, principalmente na
educação e na saúde.
Todos os 78 municípi-

os têm a presença do
Governo do Estado.
Trabalhamos em con-
junto com a Ascamves
e com os vereadores e
precisamos fortalecer
essa união para que
possamos desenvolver
cada vez mais o nosso
Estado e nossos muni-
cípios”, disse Casa-
grande.

O governador lem-
brou ainda da necessi-
dade de equilíbrio e
diálogo no enfrenta-
mento à pandemia:
“Nós precisamos ter
muito respeito ao nos-
so mandato e valorizá-
lo, pois é uma delega-

ção que o povo dá a
uma pessoa. Nós te-
mos que dar um basta
ao desequilíbrio. A po-
lítica não pode cami-
nhar para o enfrenta-
mento. Temos que ter
capacidade de dialo-
gar. Estamos em um
momento delicado da
pandemia. Está con-
trolada, mas ainda per-
demos muitas vidas
por dia e a maior difi-
culdade na gestão da
pandemia são as fake
news e ninguém deve
propagá-las, principal-
mente os políticos. Crí-
ticas são bem-vindas,
mas propagar fake

news atrapalha o tra-
balho, confunde a po-
pulação e pode tirar
vidas.”

Novo presidente da
Associação, o verea-
dor de São José do Cal-
çado, Wagner França,
agradeceu o acolhi-
mento do governador
e falou em trabalhar
em parceria com o Go-
ve r n o d o E s t a d o :
“Com muito orgulho a
agente agradece ao
governador e a nossa
vice-governadora pela
recepção. Vamos con-
tinuar essa parceria e
obrigado pela atenção
com os vereadores e

também com os muni-
cípios. O Governo do
Estado tem sido pre-
sente nos municípios e
sempre valorizando o
vereador, que é quem
está mais próximo da
população”, afirmou.

Também estiveram
p r e s e n t e s o v i c e -
presidente da Ascam-
ves, o vereador de Ma-
rechal Floriano, Cezar
Tadeu Ronchi; toda a
diretoria elei ta da
Ascamves; o subsecre-
tário da Casa Civil,
Marcos Delmaestro; e
os assessores especiais
Juarez Vieira e Denísia
Dias.

Governo ES

Sistema E-COPs é expandido para região noroeste do Estado

A Secretaria da Se-
gurança Pública e De-
fesa Social (Sesp) dis-
ponibilizou, na manhã
da última sexta-feira
(12), a expansão do
Sistema de Inteligên-
cia da Segurança Pú-
blica (E-COPs) para
todas as unidades poli-
ciais da região noroes-
te do Espírito Santo.
A plataforma, que an-
tes abrangia apenas
algumas regiões do
Estado, agora atende-

rá a todos os 78 muni-
cípios do Espírito San-
to.

A modernização
do sistema tem como
principal objetivo a
melhoria do atendi-
mento nas unidades da
P o l í c i a M i l i t a r
(PMES). Para isso,
unidades e policiais
realizaram avaliações
técnicas e treinamen-
to, visando ao manuse-
io da nova ferramenta.

Para tal ação, o Cen-
tro Integrado Operaci-

onal de Defesa Social
(Ciodes) Metropolita-
no montou uma cen-
tral de monitoramento
no município de Nova
Venécia, que atuará
como principal res-
ponsável pelos regis-
tros e acionamento de
recursos. A atualiza-
ção proporciona uma
grande evolução para a
região, sendo que an-
tes todo o processo era
feito de modo manual.

O secretário de Esta-
do da Segurança Públi-
ca e Defesa Social, co-

ronel Alexandre Rama-
lho, destacou a impor-
tância que a mudança
proporciona no acio-
namento da Polícia
Militar na região. “É
uma facilidade para
melhor atendimento
das comunidades, prin-
cipalmente nas regiões
noroeste e norte do
nosso Estado”, pontu-
ou Ramalho.

Já o diretor do Cen-
tro Integrado Operaci-
onal de Defesa Social,
coronel Augusto Ce-
lante, destacou que,

com a atualização do
sistema software E-
COPs, haverá uma me-
lhor centralização dos
chamados emergenci-
ais da região noroeste,
permitindo, assim,
uma otimização do
efetivo.

“Com essa ferra-
menta, a Polícia Mili-
tar vai conseguir a cen-
tralização dos chama-
dos da região noroeste,
fazendo com que as
ligações cheguem dire-
tamente ao Ciodes de
Nova Venécia, de mo-

do a otimizar o empre-
go do efetivo e melho-
rando o atendimento à
sociedade nessa locali-
dade”, enfatizou Ce-
lante.

E-COPs

Sistema para a gera-
ção e atendimento das
ocorrências policiais,
o E-COPs foi desen-
volvido pela Secretaria
da Segurança Pública
e Defesa Social (Sesp),
visando ao auxílio da
atividade policial.

Governo ES
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Banestes promove conscientização sobre uso da
internet, durante Semana da Segurança Digital

Neste mês de feve-
reiro, a Federação Bra-
sileira de Bancos (Fe-
braban) realiza uma
edição extraordinária
da Semana da Segu-
rança Digital. A ação,
que tem por objetivo
promover a conscien-
tização da sociedade
para o uso da Internet
e dos serviços digitais
de forma segura, ocor-
re entre os próximos
dias 22 e 26 e conta
com a colaboração das
instituições bancárias.

Assim como em
2020, o Banestes parti-
cipará ativamente da
campanha da Febra-
ban, disseminando
informações que ins-
truam funcionários e
clientes sobre como se
prevenir dos golpes e
fraudes mais comuns
no ambiente digital.
Segundo o diretor-

presidente do Banes-
tes, José Amarildo Ca-
sagrande, esse é um
tema de grande impor-
tância para o Banco.
“O Banestes zela pela
segurança dos clientes
e, por isso, investe ca-
da vez mais na área.
Para isso, o Banco con-
ta com uma equipe de

monitoramento que
atua de maneira contí-
nua na prevenção e
resposta a fraudes”,
ressalta Casagrande.

A primeira edição
da Semana de Segu-
rança Digital de 2021
tem como tema central
a “Engenharia Social”
e irá tratar de assuntos

fundamentais na pre-
venção de golpes fi-
nanceiros, são eles: E-
mails Falsos e Páginas
Falsas (Phishing), Ho-
me Office e Redes Soci-
ais, Privacidade de Da-
dos, Senhas e Autenti-
cação Segura, Siste-
mas de Pagamentos
Instantâneos – Pix e

Compras On-line.
Como a expansão

das transações finan-
ceiras por meios digi-
tais exige ainda mais
cuidados por parte da
população, no dia 25,
às 11 horas, será trans-
mitida uma live com o
tema “Educação Digi-
ta l em Tempos de

Open Banking e Pix”,
realizada pela Febra-
ban. Mais detalhes so-
bre o evento serão di-
vulgados pela Febra-
ban.

Todas as dicas ne-
cessárias para a utili-
zação da internet de
maneira segura estão
disponíveis no hotsite
antifraudes.febraban-
.org.br. Mais conteú-
dos sobre segurança
digital são postados de
forma rotineira nas
redes sociais oficiais
do Banestes: Facebo-
ok, Linkedin, Insta-
gram e Twitter.

A população pode
aderir à Semana da
Segurança Dig i ta l
compar ti lhando as
postagens e materiais
divulgados utilizando
as hashtags #Seguran-
çaDigital, #Semana-
daSegurançaDigital e
#CompartilheSegu-
rança Digital.

Governo ES

Hospital Estadual realiza duas captações
múltiplas de órgãos em menos de 15 dias

Um gesto de amor e
solidariedade mudou a
vida de pelo menos dez
capixabas após a doa-
ção das córneas, rins e
fígado de dois pacien-
tes do Hospital Estadu-
al de Urgência e Emer-
gência “São Lucas”,
localizado em Vitória.
A primeira captação
múltipla realizada este
ano na instituição acon-
teceu na primeira sema-
na de fevereiro. A se-
gunda foi realizada na
última sexta-feira (12).

Ao todo, quatro cór-
neas, quatro rins e dois
fígados foram capta-
dos.

A enfermeira da
C o m i s s ã o I n t r a -
Hospitalar de Doação
de Órgãos e Tecidos
para Transp lantes

( C I H D O T T ) d o
HEUE, Karla Coelho
dos Santos Robert, jun-
to da equipe multidisci-
plinar e da equipe médi-
ca, explicou às famílias
o estado de saúde dos
pacientes, esclarecendo
eventuais dúvidas e
fizeram a abordagem
relativa à doação de
órgãos.

“A perda de um ente
querido é sempre dolo-
rosa, mas percebemos
que as famílias sentem
algum conforto quan-
do percebem que, mes-
mo em meio ao luto,
ainda podem participar
de um último ato de
amor ao próximo. O
paciente já havia mani-
festado a decisão de ser
doador para os familia-
res, o que faz toda a dife-
rença no processo”,
afirmou a enfermeira.

O diretor-técnico
Alexandre Bittencourt
ressaltou que o hospital
está preparado para
realizar as captações e
afirma que é importan-
te ampliar o diálogo
sobre o tema para que
mais pessoas sejam con-
templadas. Ele ainda
elogiou a eficácia da
abordagem realizada
pelos profissionais do
hospital.

“Infelizmente, a
morte não é o desfecho
desejado, mas, em al-
guns casos, é inevitá-
vel. A doação de ór-
gãos é uma forma de
perpetuar a vida e tra-
zer algum conforto pa-
ra a família, além, é
claro, de permitir o res-
tabelecimento de paci-
entes que aguardam
por um órgão”, disse
Bittencourt.

SESA
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Promotores de Justiça do MPES são selecionados
para ministrar palestras em evento do CNMP

Os promotores de
Justiça do Ministério
Público do Estado do
Espírito Santo (MPES)
Jefferson Valente Mu-
niz e Marcelo Lemos

Vieira foram seleciona-
dos pelo Conselho Na-
cional do Ministério
Público (CNMP) para
ministrar palestras no
evento online “Projeto
‘Diálogos Ambienta-
is’”. A lista com os pa-

lestrantes selecionados
foi divulgada na sexta-
feira (12/02). As pales-
tras serão transmitidas
pelo canal no Youtube
do CNMP.

A palestra “Projeto
de Recuperação das

Nascentes no Municí-
pio de Santa Leopoldi-
na” será conduzida pe-
lo promotor de Justiça
Jefferson Valente Mu-
niz no dia 29/07, quin-
ta-feira, às 16 horas.

O promotor de Jus-

tiça Marcelo Lemos
Vieira, dirigente do
Centro de Apoio Ope-
racional da Defesa do
Meio Ambiente (Caoa)
do MPES, ministrará a
palestra “O MP como
palco do consenso: a

mediação e a democra-
cia deliberativa eletrô-
nica (E-democracia)
como nova matriz da
gestão ambiental (E-
governança)”, no dia
26/08, quinta-feira, às
16 horas.

Bolsonaro diz que impostos federais sobre gás e diesel serão zerados

O presidente Jair
Bolsonaro afirmou na
quinta-feira (18), du-
rante sua live semanal
nas redes sociais, que o
governo decidiu zerar
os impostos federais
que incidem sobre o
gás liquefeito de petró-
leo (GLP) – o gás de
cozinha – e o óleo die-
sel. A suspensão sobre
o gás será definitiva. Já
a interrupção na co-
brança federal sobre o
diesel terá duração de
dois meses. As medi-
das foram decididas
em uma reunião do
presidente com a equi-
pe econômica, ocorri-
da durante a tarde, e
passam a valer no pró-
ximo mês.

"A partir de 1º de
março agora, não have-
rá mais qualquer tribu-

to federal no gás de co-
zinha, ad eternum.
Então, não haverá qual-
quer tributo federal no
gás de cozinha, que
está, em média, hoje
em dia, R$ 90, na pon-
ta da linha, para o con-
sumidor lá. E o preço
na origem está um pou-
co abaixo de R$ 40.
Então, se está R$ 90, os
R$ 50 aí é ICMS, im-
posto estadual, e é tam-
bém para pagar ali a
distribuição e a mar-
gem de lucro para
quem vende na ponta
da linha", disse o presi-
dente.

No caso do diesel,
Bolsonaro explicou
que o corte no imposto
será temporário até
que o governo encon-
tre uma forma de elimi-
nar a cobrança de for-
ma definitiva. O presi-
dente também criticou

reajustes recentes no
preço dos combustíveis
por parte da Petrobras
e chegou a indicar que
haverá mudanças na
estatal em breve.

"Por que por dois
meses? Porque, nesses
dois meses, vamos estu-
dar uma maneira defi-

nitiva de buscar zerar
esse imposto no diesel.
Até pra ajudar a con-
trabalancear esse au-
mento, no meu enten-
der, excessivo, da Pe-
trobras. Mas eu não
posso interferir nem
iria interferir na Petro-
bras. Se bem que algu-

ma coisa vai acontecer
na Petrobras nos próxi-
mos dias. Você tem que
mudar alguma coisa."

Atualmente, o úni-
co imposto federal inci-
dente sobre o GLP e o
diesel é o PIS/Cofins,
que é de R$ 2,18 por
botijão e cerca de 35

centavos por litro do
diesel, segundo infor-
mações da Agência
Nacional de Petróleo
(ANP). A Cide, outro
imposto federal cobra-
do sobre combustíveis,
já está zerada tanto pa-
ra o diesel quanto para
o GLP.

agenciabrasil
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Segunda dose da vacina contra a Covid-19 começou
a ser aplicada no Espírito Santo esta semana

A aplicação da se-
gunda dose da vacina
contra o novo Corona-
vírus (Covid-19) no
Espírito Santo teve iní-
cio esta semana para o
grupo prioritário de
trabalhadores da saú-
de, indígenas aldeados,
pessoas maiores de 60
anos residentes em ins-
tituições de longa per-
manência e pessoas
maiores de 18 anos
com deficiência que
vivem em Residências
Inclusivas.

A população deste
grupo foi a primeira a
receber as doses da vaci-
na Coronavac, do Insti-
tuto Butantan, que che-
garam ao Estado no
último dia 18 de janei-
ro. As doses já foram
distribuídas aos muni-
cípios, que deverão rea-
lizar as ações de vaci-
nação.

“A Coronavac apre-
senta o esquema de du-
as doses para comple-
tar a imunização con-

tra a Covid-19, que pre-
cisam ser administra-
das em intervalo de qua-
tro semanas. O Estado
reservou na Central de
Rede de Frio as segun-
das doses, como orien-
tado pelo Ministério da
Saúde e, desde o último
dia 10 de fevereiro, ini-
ciamos a distribuição
para todos os municípi-
os poderem começar a
segunda dose no tempo
oportuno”, explicou a
coordenadora do Pro-
grama Estadual de Imu-
nizações e Vigilância
das Doenças Imuno-
preveníveis da Secreta-
ria da Saúde (Sesa),
Danielle Grillo.

A coordenadora
ressaltou também a
importância de a popu-
lação não esquecer de
completar o esquema
de vacinação da Coro-
navac para garantir a
imunização contra a
Covid-19.

“A vacina do Insti-
tuto Butantan garante a
proteção contra as for-
mas graves e óbitos pe-

la Covid-19 após a apli-
cação da segunda dose.
Então, é importante
que todos aqueles que
receberam as doses há
28 dias, atentem-se aos
dias para a aplicação
da segunda dose, que
serão realizadas pelos
municípios em suas
ações”, disse.

A imunização com-
pleta da Coronavac,
para a proteção contra
as formas graves e óbi-
tos causados pela Co-
vid-19, acontece em
torno de 15 dias após a
aplicação da segunda
dose.

Dia de felicidade no
Hospital Jayme

Há um mês, a técni-
ca de Enfermagem Io-
landa Brito da Silva
Santos, de 55 anos, rece-
bia a primeira dose da
vacina contra a Covid-
19, sendo a primeira
capixaba a ser vacina-
da. Nesta quinta-feira
(18), foi mais um dia de
emoção para a profissi-

onal, que pôde comple-
tar o esquema de vaci-
nação.

“Espero que toda a
população se conscien-
tize e procure se vaci-
nar quando for a hora
certa. Hoje vivo meu
dia de glória, podendo
completar a vacinação
contra a Covid-19”,
afirmou Iolanda Brito

da Silva Santos.
Além da técnica de

Enfermagem, os profis-
sionais que foram imu-
nizados no dia 18 de
janeiro também recebe-
ram a segunda dose da
vacina, a fisioterapeuta
da unidade, Thais Fon-
seca Silva e o médico
Romerson Ribeiro Sil-
va.

Esta quinta-feira
(18) foi o primeiro dia
de vacinação da segun-
da dose contra a Covid-
19 no Hospital Dr. Jay-
me. Ao longo dos pró-
ximos dias, há uma pro-
gramação com horári-
os e áreas para que to-
dos os demais funcio-
nários sejam contem-
plados.
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Chuvas fortes acendem alerta para
os criadouros do Aedes aegypti

Responsável pela
transmissão de doenças
como dengue, zika e
chikungunya, a fêmea
do inseto deposita seus
ovos nas bordas dos
recipientes com água
parada. Os ovos eclo-

dem com a combina-
ção de altas temperatu-
ras e contato com a
água.

Para evitar a prolife-
ração das doenças, é
preciso que ações sim-
ples de limpeza sejam
realizadas semanal-
mente como: limpar o

quintal, colocar garra-
fas vazias de cabeça
para baixo, vedar bem
as caixas d’água e eli-
minar o lixo em locais
adequados. Com isso, o
ciclo de reprodução do
mosquito é interrompi-
do e evita o aumento de
casos no Estado.

Brasil mantém terceiro lugar no
primeiro ranking de seleções de 2021

A Fifa anunciou
nesta quinta-feira (18) a
primeira atualização
de 2021 do ranking de
seleções. Bélgica se
mantém em primeiro,
com 1.780 pontos. A

França continua em
segundo, com 1.755, e
o Brasil logo atrás com
1.743.

Apenas 43 jogos
internacionais foram
considerados pela Fifa
para o fechamento da
lista. Grande parte des-

ses jogos foram de Sele-
ções Africanas e vie-
ram de lá também as
maiores alterações no
ranking. Marrocos su-
biu duas posições e está
em 33º. Mali ganhou
três lugares. Agora está
no 54º lugar.
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Na lista da Fifa, Bélgica segue líder e a França é a segunda
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