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Reflexao~

‘‘Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que
é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina
que aparece por instante e logo se dissipa. Em
vez disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser,
não só viveremos, como também faremos isto
ou aquilo.’’

Refletindo: Muita gente carrega uma enorme
carga de ansiedade com relação ao dia de
amanhã. Vivem seus dias preocupados com as
coisas que ainda estão por acontecer e acabam
sofrendo antecipadamente sem necessidade.
Quando entendemos que o amanhã pertence a
Deus, e nossas vidas estão em Suas mãos,
podemos descansar e esperar que Ele cuidará
para que todas as coisas cooperem para nosso
bem.

Oração: Pai querido, obrigado por guardar a
minha vida, e renovar suas misericórdias a
cada manhã. Ajuda-me a não andar ansioso
com o dia de amanhã, ensina-me a entender
que desde que minha vida está entregue em
Suas mãos, o Senhor é quem me dirige os
passos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Prestação de Contas Anual de
Pancas já foi apresentada ao TC-ES

A prefeitura de Pan-
cas, já protocolou a
sua Prestação de Con-
tas Anual, no TC-ES -
Tribunal de Contas do
Espírito Santo, antes
mesmo do prazo origi-
nal de 31 de março.
Devido a Covid-19, o
prazo foi prorrogado
pelo TC-ES, para o dia
30 de abril.

Para o prefeito Sidi-
clei, essa celeridade na
prestação de contas,
reflete de modo positi-
vo para a realização de
uma gestão eficiente.

“No poder público,

ouvimos com frequên-
cia os discursos que
usam o termo planeja-
mento, mas como essa
é uma palavra bem ge-
neralista, quando se
fala em gestão do exe-
cutivo, essa questão
específica da Presta-
ção de Contas Anual
torna-se um bom exem-
plo de aplicação desse
termo. Como uma pre-
feitura é composta por
diversas áreas que de-
pendem de um bom
planejamento, esse
episódio serviu para
enxergar o resultado
na prática, para enten-
der de forma clara o

que é trabalhar com
presteza. Mesmo com
o prazo para entrega
da PCA sendo prorro-
gada pelo Tribunal de
Contas para 30 de abril
deste ano, Pancas ho-
mologou a sua antes
mesmo do prazo origi-
nal, que era 30 de mar-
ço. Isso é saber plane-
jar e desenvolver ações
em busca da eficácia
ao gerenciar a prefeitu-
ra. Hoje, nosso muni-
cípio conta com o pri-
meiro prefeito reeleito
a assumir a gestão em
58 anos de emancipa-
ção e poder dar conti-
nuidade a um trabalho

que já tem dado certo,
aprovado pelo povo.
Isso também nos aju-
dou a manter os bons
índices, com equipe
coesa. Dessa forma,
como nossa meta tem
sido a organização pa-
ra atender as exigênci-
as do cidadão pan-
quense, fazer gestão
eficiente e ter as contas
em dia são qualidades
que vêm naturalmen-
te”, explicou o prefei-
to.

As contas dos anos
de 2017 e 2018 já estão
aprovadas e as de 2019
já estão em análise pe-
lo TCE-ES.

Foto: divulgação
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Prefeito DR. Sidiclei e vice-prefeito Guima
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Sistema agrícola realiza levantamento de
perdas na agricultura após chuva de granizo

Os municípios de
São Domingos do Nor-
te, Alegre, Vargem
Alta, Guaçuí, Mimoso
do Sul, São José do Cal-
çado e Jerônimo Mon-
teiro foram prejudica-
dos com as recentes
chuvas de granizo que
atingiram as lavouras.
Na segunda-feira (05),
a Secretaria da Agri-
cultura, Abastecimen-
to, Aquicultura e Pesca
(Seag), e parceiros, deu
início a um levanta-
mento dos principais
impactos que os produ-
tores sofreram durante
esse período.

O levantamento
está sendo realizado
em parceria com a Se-
cretaria de Trabalho,
Assistência e Desen-
volvimento Social (Se-
tades), o Instituto Capi-
xaba de Pesquisa ,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Inca-
per), o Instituto de De-
fesa Agropecuária e
Florestal do Espírito
Santo (Idaf), as prefei-
turas dos municípios
atingidos e a Defesa
Civil do Espírito San-
to.

"Muitas lavouras de

café, banana e hortali-
ças foram atingidas e
moradias rurais tam-
bém foram afetadas,
nosso objetivo junto ao
Governo do Estado e
os agentes de crédito
estadual é unir forças
para ajudar os produ-
tores nesse momento
difícil. Sabemos que
em grande parte desses
municípios a agricultu-
ra é o carro-chefe, é o
que movimenta a eco-
nomia e leva comida à
mesa das pessoas, por
isso, vamos focar nos-
sos trabalhos para re-
solver a situação o ma-
is breve possível", res-
saltou o secretário de
Estado da Agricultura,
Paulo Foletto.

“Mais de 300 famí-
lias no município so-
freram perdas signifi-
cativas: perderam ca-
sas, bens e suas planta-
ções. É um sofrimento
muito grande. A pedi-
do do governador Re-
nato Casagrande, esti-
vemos lá para ver de
perto a extensão dos
danos e entender a rea-
lidade do município.
Sabemos que outras
localidades no Estado
também foram forte-
mente afetadas pelo

temporal e precisarão
de um olhar especial
neste momento. Após
a visita, iniciamos a
construção de soluções
ou ações que possam
minimizar os impactos
causados pela chuva",
explicou a secretária de
Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Soci-
al, Cyntia Figueira Gri-
lo.

A secretária desta-
cou ainda que todo es-
toque da Defesa Civil
para ajuda humanitá-
ria (telhas, cestas bási-
cas, kit dormitório, kit
de higiene e limpeza),
já foi encaminhado às
localidades mais afeta-
das, em caráter imedia-
to. "Nos próximos di-
as, enviaremos as pro-
postas de caráter ma-
cro, que ajudarão de
maneira mais perma-
nente a recuperação
dos municípios", disse.

O Incaper colocou
à disposição dos pro-
dutores todos os técni-
cos dos escritórios dos
municípios atingidos
pela chuva de granizo
na última semana. O
Instituto está desempe-
nhando o trabalho pa-
ra a elaboração de rela-
tórios e levantamentos

das perdas na agricul-
tura, para que, em pos-
se do relatório com in-
formações técnicas, o
produtor que tenha o
seguro agrícola possa
pleiteá-lo.

“Vamos atuar com
a orientação técnica
para a revitalização
das lavouras e na recu-
peração da produção
para o futuro. Nossa
principal atuação ago-

ra é na elaboração dos
laudos para obtermos a
dimensão do ocorrido
e também para auxiliar
o trabalho de retomada
da atividade agrícola”,
pontuou o diretor-
presidente do Incaper,
Antônio Carlos Ma-
chado.

Segundo o diretor-
presidente do Idaf, Má-
rio Louzada, o institu-
to está à disposição pa-

ra ajudar no que for
preciso. “Nossa mis-
são, além de prestar
solidariedade a estas
famílias, é criar ações
para ajudá-las, princi-
palmente, voltadas pa-
ra o setor agropecuá-
rio, em que diversos
produtores rurais tive-
ram enormes prejuí-
zos. Nosso objetivo é
diminuir o prejuízo e o
sofrimento destas pes-

São Gabriel: Tiago Rocha solicita leitos de suporte ventilatório ao
Governo do Estado, para atendimento a pacientes com Covid-19

O prefeito de São
Gabriel, Tiago Rocha,
juntamente com o Se-
cretário Municipal de
Saúde, Valtarmir Faro-
ni, solicitaram ao Go-
verno do Estado do
Espírito Santo, leitos
de suporte ventilató-
rio, para atendimento
a pacientes com o novo
coronavírus (Covid-
19).

Atualmente, São
Gabriel está classifica-
do como risco extremo
de transmissão da do-

ença, no mapa de risco
para a Covid-19, o que
gera uma grande preo-
cupação com o aumen-
to da demanda de paci-
entes no município.
Por isso, a ação do exe-
cutivo municipal, bus-
ca garantir assistência
à população no enfren-
tamento da pandemia.

De acordo com o
ofício nº 88/2021, pro-
tocolado em dia 30 de
março de 2021, foram
solicitados 16 leitos,
para o Hospital Santa
Rita, através do Pro-
grama Estadual “Lei-

tos para Todos”, que
foi instituído pelo Go-
ver no em abri l de
2020, como estratégia
de qualificação e rees-
truturação da rede de
atenção à saúde e for-
talecimento do papel
da regulação do Esta-
do, com o objetivo de
garantir o acesso à aten-
ção hospitalar a todos
os pacientes que desen-
volverem formas gra-
ves da Síndrome Res-
piratória Aguda Gra-
ve, entre elas, o novo
Coronavírus (Covid-
19).

Editora Hoje
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Hemoes segue com baixa
no estoque de sangue

O Centro de Hemote-
rapia e Hematologia do
Espírito Santo (Hemoes)
registrou, na terça-feira
(06), queda no estoque
de alguns tipos sanguí-
neos. Esse cenário é con-
sequência das baixas
doações que têm aconte-
cido devido à propaga-
ção do novo Coronaví-
rus (Covid-19).

No entanto, a doação
de sangue não pode pa-
rar durante o período de
distanciamento social e
quarentena. Para man-
ter um estoque seguro
por quatro dias são ne-
cessárias 200 bolsas de

O+, 12 bolsas de A-, 4
bolsas B-, 20 bolsas de
B+, 20 bolsas O-.

Neste momento, o
estoque conta com 182
bolsas O+, 9 bolsas A-, 0
bolsas B-, 14 bolsas B+ e
10 bolsas O-. Diante des-
sa situação, o Hemoes
reforça que todas as uni-
dades de coleta de san-
gue do Estado estão pre-
paradas para receber os
doadores com segurança
e convida a população a
adotar a prática de doa-
ção de sangue, de forma
frequente.

O Hemoes de Vitória
funciona todos os dias,
inclusive domingos e
feriados, das 7h às 18h20

para cadastro de doado-
res, e até as 19 horas para
informações, orienta-
ções e coleta de sangue.

Quem pode doar

Antes de efetivamen-
te doar sangue, os volun-
tários passam por uma
triagem para avaliar a
condição de saúde e veri-
ficar se estão aptos a rea-
lizar a doação. Quem
tem entre 16 e 69 anos
pode se candidatar como
voluntário. Para os mais
velhos, uma ressalva: só
pode doar quem tiver
feito a primeira doação
até os 60 anos. Já os me-
nores de 18 anos preci-

sam de autorização de
um responsável legal.

Os interessados em
doar sangue devem ir até
uma unidade do Hemo-
es, apresentar um docu-
mento oficial com foto e
responder a um questio-
nário. Caso tenham al-
moçado, devem aguar-
dar três horas após a refe-
ição para fazer a doação.

Doações de sangue na
pandemia

Durante o período de
enfrentamento ao novo
Coronavírus (Covid-
19), os atendimentos em
todas as unidades estão
acontecendo, preferen-

cialmente, por meio de
agendamento. A medida
visa a reduzir a circula-
ção de pessoas nos locais
para evitar aglomera-
ções e reduzir a possibili-
dade de transmissão do
vírus. As pessoas que
tiveram diagnóstico posi-

tivo para o novo Corona-
vírus (Covid-19) podem
realizar a doação após
30 dias, sem apresentar
sintomas. Já as pessoas
que estiverem com sinto-
mas gripais não devem
comparecer para doa-
ção.

Procon-ES orienta consumidores sobre ressarcimento
de danos causados por picos de energia elétrica

Os capixabas têm
enfrentado alguns episó-
dios de picos de energia
elétrica nos últimos dias.
Além do transtorno, as
oscilações podem causar
danos nos aparelhos ele-
troeletrônicos e eletrodo-
mésticos. Para orientar o
consumidor em como
proceder em casos de
danos causados pela in-
terrupção ou oscilação
no fornecimento de ener-
gia elétrica, o Instituto
Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor
(Procon-ES) dá algumas

orientações.
O consumidor que

tiver algum equipamento
danificado, em razão da
oscilação ou interrupção
do fornecimento de ener-
gia elétrica, deve formali-
zar o pedido de ressarci-
mento, junto à concessio-
nária, em até 90 dias con-
tados, a partir da data da
ocorrência.

A solicitação pode ser
feita por meio do telefone
0800, pelo site, ou direta-
mente nos escritórios da
concessionária de ener-
gia elétrica. O consumi-
dor deve informar o dia e
horário da suspensão ou

do pico de energia; os
dados pessoais do titular
da unidade consumido-
ra; relatar o problema
apresentado e descrever
as características gerais
do equipamento danifi-
cado, tais como marca e
modelo. É importante
que o consumidor guarde
todos os protocolos de
solicitação de ressarci-
mento de danos.

A partir da solicita-
ção, a distribuidora de
energia elétrica tem até
dez dias corridos para
verificar o equipamento
danificado, segundo Re-
solução Normativa nº
414/2010, da Agência
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel). A verifica-
ção poderá ser realizada
na unidade consumido-
ra, numa oficina autori-
zada pela distribuidora
ou, ainda, na própria dis-
tribuidora. O consumi-
dor deverá aguardar o
posicionamento da em-
presa e nunca levar o apa-
relho para conserto até a
verificação.

Após a verificação, a
concessionária tem o
prazo de 15 dias para in-
formar ao consumidor o
resultado da análise do
pedido de ressarcimento.

Se confirmado que o da-
no foi causado por pro-
blema na rede elétrica, a
empresa tem o prazo de
20 dias para efetuar o
ressarcimento por meio
de pagamento em dinhei-
ro, conserto ou substitui-
ção do aparelho danifica-
do.

O diretor-presidente
do Procon-ES, Rogério
Athayde, informou que
se a oscilação de tensão
na rede de energia elétri-
ca, popularmente cha-
mada de “pico de ener-
gia”, causar danos a apa-
relhos elétricos, indepen-
dentemente da existência
de culpa, cabe à empresa
concessionária a respon-
sabilidade pelo reparo, a
substituição ou ressarci-
mento do produto.

“A recusa da repara-
ção do prejuízo ao consu-
midor só poderá ocorrer
se a concessionária com-
provar, por meio de um
laudo técnico, que o defe-
ito constatado não guar-
da relação com a falha na
prestação de serviço”,
explicou Athayde.

Tendo cumprido o
procedimento orientado
e havido a recusa injusti-
ficada do atendimento, o
consumidor deverá pro-

curar o Procon Estadual
ou de seu município mu-
nido de cópia do pedido
de ressarcimento envia-
do à empresa, resposta da
concessionária de ener-
gia elétrica, dos docu-
mentos pessoais e do últi-
mo boleto de energia pa-
ra registrar a reclamação.

As reclamações de-
vem ser formalizadas
pelo App Procon-ES,
disponível para Android,
ou pelo e-mail atendi-
mentoapp@ procon.es.-
gov.br, para usuários da
tecnologia iOS.

Suspensão programada

De acordo com nor-
mas da Aneel, em caso de
interrupção do forneci-
mento de energia elétrica
programada, a concessi-
onária deve comunicar a
todos os consumidores
da área afetada, com ante-
cedência mínima de 72
horas.

Nas unidades consu-
midoras onde residam
usuários de equipamen-
tos elétricos vitais à pre-
servação da vida, o aviso
deverá ser, obrigatoria-
mente, personalizado e
por escrito, desde que a
informação sobre essa

condição especial tenha
sido previamente cadas-
trada junto à distribuido-
ra.

“Diante da comuni-
cação da empresa, é im-
portante que os consumi-
dores se programem para
evitar prejuízos e danos
aos aparelhos elétricos”,
p o n d e r o u R o g é r i o
Athayde.

Evite prejuízos

Para evitar danos nos
aparelhos eletroeletrôni-
cos, é importante que o
consumidor faça uma
revisão em sua rede elé-
trica. Os consumidores
têm adquirido eletrôni-
cos e eletrodomésticos
para suas residências,
ocasionando a sobrecar-
ga da rede, sem o cuidado
de redimensionar e au-
mentar a capacidade elé-
trica do imóvel.

Outra dica está em
deixar os aparelhos fora
da tomada quando não
estiverem sendo usados.
Isso vai contribuir para
que não sofram danos
com piques de energia,
além de possibilitar a
redução do consumo e
economia na conta de
energia elétrica.

Procon-ES

Sesa

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Saúde distribui concentradores de
oxigênio doados por empresas ao SUS

O Ministério da
Saúde (MS) informou
que va i d i s t r i bu i r
5.133 concentradores
de oxigênio doados
por 12 empresas ao
Sistema Único de Saú-
de (SUS), com o obje-
tivo de auxiliar no tra-
tamento de pacientes
com covid-19 na rede
pública de saúde.

De acordo com a
pasta, foi entregue on-
tem (7) um carrega-
mento com 1.899 equi-
pamentos no Aero-

porto Internacional
d e S ã o P a u-
lo/Guarulhos. As en-
tregas dos demais apa-
relhos serão feitas de
forma escalonada até
o dia 14 de abril. A pre-
visão é que os estados
recebam os equipa-
mentos ao longo do
mês.

“A aquisição foi
possível após a abertu-
ra de um edital de cha-
mamento público, em
uma ação coordenada
pelos Ministérios da
Saúde e da Economia
– as inscrições do cha-

mamento estão aber-
tas até o dia 8 de abril.
Participam da iniciati-
va as seguintes empre-
sas: Bradesco, BRF,
B3, Embraer, Gerdau,
Grupo Ultra, Itaú,
Magazine Luiza, Mar-
frig, Natura &CO, Su-
zano e Unipar. A Air
Liquide Brasil fez a
cotação para a impor-
tação dos equipamen-
tos, ao custo total de
R$ 35 milhões”, infor-
mou o MS.

Em nota, o minis-
tério explica que esses
concentradores po-

dem produzir, por dia,
o equivalente a mais
de 7 metros cúbicos de
oxigênio com 93% de

pureza. Os equipa-
mentos são usados em
pacientes leves e mo-
derados com covid-

19, oferecendo cerca
de 5 litros de oxigênio
por minuto.

Pandemia pode continuar em níveis
críticos em abril, alerta Fiocruz

A pandemia do no-
vo coronavírus pode
permanecer em níveis
críticos durante o mês
de abril, alerta o Bole-
tim Extraordinário do
Observatório Covid-19
da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), divul-
gado na terça-feira (6)
no Rio de Janeiro. O
boletim confirma que o
vírus Sars-CoV-2 e su-
as variantes permane-
cem em circulação in-
tensa em todo o país, o
que pode estender a
crise sanitária e dos
sistemas e serviços de
saúde nos estados bra-
sileiros e suas capitais.

Outro fator agra-
vante é a sobrecarga
dos hospitais, com ele-
vado índice de ocupa-

ção de leitos de unida-
des de terapia intensiva
(UTI). Os dados apu-
rados pelos pesquisa-
dores da Fiocruz reve-
lam ainda novo au-
mento da taxa de letali-
dade, que passou de
3,3% para 4,2%, contra
2% no final de 2020.
Os pesquisadores ad-
vertem que a expansão
da letalidade pode ser
consequência da falta
de capacidade de se
diagnosticar correta e
oportunamente os ca-
sos graves, somada à
sobrecarga dos hospi-
tais.

Lockdown

Ante tal cenário, os
responsáveis pelo estu-
do afirmam que, no
momento, é funda-

mental adotar ou dar
continuidade a medi-
das de contenção das
taxas de transmissão e
crescimento de casos
por meio de bloqueio
ou lockdown (confina-
mento), seguidas de
medidas de mitigação,
visando a reduzir a ve-
locidade da propaga-
ção da covid-19.

Segundo os pesqui-
sadores, as medidas de
restrição de atividades
não essenciais preci-
sam ser mais rigorosas
para todos os estados,
capitais e regiões que
apresentem taxa de
ocupação de leitos su-
perior a 85% e tendên-
cia de elevação no nú-
mero de casos e de mor-
tes.

Para que as ações
tenham sucesso, as me-

didas de bloqueio de-
vem durar pelo menos
14 dias e, em alguns
casos, ser prorrogadas
por mais tempo, afir-
mam os estudiosos,
que destacam também
a necessidade de con-
vergência entre os po-
deres Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, bem
como nos diferentes
níveis de governo (mu-
nicipais, estaduais e
federal), em favor das
medidas de bloqueio.

“Coerência e con-
vergência são funda-
mentais neste momen-
to de crise para que as
medidas de bloqueio
sejam efetivamente
adotadas de forma a
sair do estado de colap-
so de saúde e progredir
para uma etapa de me-
didas de mitigação da

pandemia, diminuin-
do o número de mor-
tes, casos e taxas de
transmissão e efetiva-
mente salvando vi-
das”, ressaltam os res-
ponsáveis pelo bole-
tim.

Medidas

As medidas de blo-
queio propostas inclu-
em proibição de even-
tos presenciais, como
shows, congressos, ati-
vidades religiosas, es-
portivas e correlatas
em todo território naci-
onal; suspensão das
atividades presenciais
em todos os níveis de
ensino; toque de reco-
lher nacional a partir
das 20h e terminando
às 6h, inclusive nos fins
de semana; fechamen-

to de praias e bares;
adoção de trabalho
remoto, sempre que
possível, nos setores
público e privado.

Outras sugestões
são instituir barreiras
sanitárias nacionais e
internacionais, consi-
derados o fechamento
dos aeroportos e do
transporte interestadu-
al; ações para reduzir a
superlotação nos trans-
portes coletivos urba-
nos; ampliar a testa-
gem e o acompanha-
mento dos pacientes
testados, com isola-
mento dos casos suspe-
itos e monitoramento
dos contatos. Os pes-
quisadores recomen-
dam ainda o fortaleci-
mento da rede de servi-
ços de saúde e acelera-
ção da imunização da

Agencia Brasil

Foto:Divulgação/Agencia Brasil
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Com exportação recorde de algodão,
Conab estima mercado aquecido em 2021

As exportações de
algodão superaram as
500 mil toneladas no
primeiro bimestre des-
te ano. O resultado é
recorde para a cultura.
O bom desempenho é
impulsionado pelo iní-
cio da recuperação eco-
nômica mundial, prin-
cipalmente da China.
A análise está no docu-
mento AgroConab,
um novo produto que
passa a ser divulgado
mensa lmente pe la
Companhia Nacional
de Abastecimento (Co-
nab).

A quantidade ex-
portada chega a ser 6%
superior ao volume
embarcado no mesmo
período de 2020. Já a
receita com as vendas
ao exterior nestes dois
primeiros meses totali-
zou US$ 802,76 mi-
lhões, aumento de 7%.
Se comparado apenas
o mês de fevereiro de
2021 com fevereiro de
2020, a elevação no

faturamento chega a
40%. A tendência de
demanda aquecida no
mercado externo deve
ser mantida ao longo
do ano.

“A estimativa é que
o mundo importe, na
safra 2020/21, cerca
de 25,5 milhões de to-

n e l a d a s , v o l u m e
12,8% superior ao pe-
ríodo 2019/20. Com
isso, as cotações do
algodão seguem altas
e, no Brasil, atingem
patamares nominais
recordes”, ressalta o
gerente de Alimentos
Básicos e Culturas Pe-

renes da Conab, Bruno
Nogueira.

De acordo com a
análise divulgada, no
mercado interno o pa-
norama ainda é de in-
certeza. “As cotações
devem se manter em
patamares elevados e
proporcionar boa ren-

tabilidade em 2021 aos
produtores. Fica a pre-
ocupação de como se-
rá o processo de repas-
se da alta dos custos
para o consumidor fi-
nal de têxteis no mer-
cado interno, princi-
palmente no cenário
atual de agravamento

da pandemia. Assim, o
consumo doméstico
de pluma poderá ser
menor do que o espera-
do para o ano de
2021”, reforça o geren-
te.

D E M A I S
PRODUTOS – Além
da avaliação do merca-
do da fibra, o novo do-
cumento publicado
traz um balanço men-
sal das principais cul-
turas e grãos com in-
formações sobre pre-
ços internos e exter-
nos, quadro de oferta e
demanda e perspecti-
vas de curto e médio
prazo para as culturas
de arroz, feijão, milho,
soja e trigo.

O AgroConab for-
nece, também, infor-
mações detalhadas da
balança comercial,
importante ferramenta
para acompanhar o
abastecimento do mer-
cado interno. A análi-
se será publicada men-
salmente no site da
Companhia. Acesse a
íntegra

SafraES/Conab

Foto: divulgação

CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

ABANDONO DE EMPREGO

WANDERLEY BELLINAZZI DE ANDRADE, pessoa física estabeleci-
da no Córrego do Ouro, s/nº – Zona Rural, São Gabriel da Palha – ES,
inscrita no CEI sob o n° 51.204.91.972/89, tendo em vista encontrar-se em
lugar não sabido, solicita que seu funcionário JOAO TARCISIO
GRONER, portador da CTPS 62.416/400 – ES retorne ao trabalho no
prazo de 48 HORAS, pois vem continuamente se ausentando do trabalho,
causando problemas e transtornos, sob pena de se caracterizar o abandono
de emprego, motivando a rescisão de contrato de trabalho por justa causa
(Art. 482 Letra “I” da CLT e Enunciado do TST n.º 32,62 e 763).

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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Como casais divorciados podem
declarar despesas com filhos no IR

Contribuintes di-
vorciados – e que te-
nham filhos – podem
deduzir os gastos que
tiveram com esses de-
pendentes na declara-
ção do Imposto de Ren-
da (IR). Os dependen-
tes, nesse caso, podem
ser filhos e enteados de
até 21 anos, até 24 anos
se ainda estiverem estu-
dando, ou ainda de
qualquer idade se fo-
rem incapacitados pa-
ra trabalhar. Para cada
dependente, o limite de
d e d u ç ã o é d e R $
2.275,08. A lista com-
pleta de quem pode ser
considerado depen-
dente na declaração
deste ano pode ser con-
ferida aqui .

Pe las reg ras do
Imposto de Renda, um
mesmo filho não pode
constar como depen-
dente na declaração de
mais de uma pessoa.
Se uma das partes o
declarou como depen-
dente, a outra deve de-
clará-lo como “alimen-
tando”. Por isso, antes
de preencher a declara-
ção, é preciso destacar
que há uma diferença
entre dependente e ali-
mentando, que são figu-
ras distintas no IR.
Esses conceitos preci-
sam ficar claros, espe-
cialmente para os di-
vorciados, para que
não haja confusão ao
preencher a declara-
ção.

O alimentando é
aquele que, mediante
decisão judicial ou
acordo feito por escri-
tura pública, como o
acordo de divórcio, por
exemplo, é beneficiário
de pensão alimentícia.
Já quem detém a guar-
da, pode declará-lo co-
mo dependente. E, nes-
se caso, somente quem
detém a guarda poderá
deduzir despesas com

o filho, que incluem
gastos como educação
e saúde.

“Quem declarar [o
filho] como dependen-
te, poderá usar as des-
pesas [para dedução].
Quem não ficar como
dependente, poderá
informá-lo apenas co-
mo alimentando”, es-
clareceu Adriano Mar-
rocos, do Conselho
Federal de Contabili-
dade (CFC) e coorde-
nador da Comissão de
Imposto de Renda do
CFC, em entrevista à
Agência Brasil.

Ou seja: só o decla-
rante responsável pela
guarda do filho poderá
colocá-lo como depen-
dente, de acordo com o
que ficou estabelecido
judicialmente. Se o fi-
lho recebe pensão, to-
dos os rendimentos
devem ser registrados
na declaração. Já quem
paga a pensão deve in-
cluir o filho como ali-
mentando.

“Após o divórcio,
sai a decisão sobre a
pensão alimentícia.
Essa questão é muito
impor tante porque
quem for pagar a pen-
são precisa informar o
menor como alimen-
tando e não pode utili-
zar nenhuma despesa,
ainda que possa ter pa-
go, como dedutível.
Marrocos citou um
exemplo: “se o casal se
separa e o filho precisa
fazer uma cirurgia de
emergência, aí o pai ou

a mãe, que tem a guar-
da, pede ajuda para a
emergência. E o outro
vai lá e ajuda [a pagar a
despesa]. Ele ajudou
n a c o n d i ç ã o d e
pai/mãe. Mas ele não
pode utilizar como des-
pesa para o Imposto de
Renda. Só pode usar
despesa quem tem a
guarda”.

Já quem tem a guar-
da pode incluir o filho
como dependente na
declaração e lançar
todas as despesas que
teve com ele. Mas há
um detalhe: nem sem-
pre vale a pena decla-
rar o filho como depen-
dente. Algumas vezes,
sugeriu o conselheiro,
pode ser mais vantajo-
so fazer uma declara-
ção separada para o
filho. A recomenda-
ção, nesse caso, é um
teste antes de preen-
cher a declaração.

“A gente recomen-
da fazer um ensaio
com a declaração. Co-
mo todos os menores
hoje têm CPF, reco-
mendamos fazer o tri-
buto ‘ensaio’. Vamos
supor que você tenha a
guarda. Você preenche
sua declaração só com
você [sem os dados do
filho] e suas despesas e
anota o valor a pagar
ou a restituir. Depois,
inclui o menor como
seu dependente e todas
as despesas que teve
com ele. E aí compara
o valor a restituir ou a
pagar com ele na decla-

ração com o ensaio que
você fez antes. Via de
regra, dependendo do
valor da pensão, é mais
vantajoso não incluir o
menor como depen-
dente no Imposto de
Renda. E fazer uma
declaração em separa-
do. Temos situações
interessantes como o
de uma criança de 6
a n o s d e c l a r a n d o
Imposto de Renda”,
disse Marrocos.

Divórcio não
concluído

Se o processo sobre
o divórcio ainda não
estiver concluído, o
casal pode fazer a de-
claração de forma sepa-
rada, mas deve decidir
qual dos dois vai colo-
car o filho como de-
pendente. “Por exem-
plo, o casal se separou,
mas não tem ainda ne-
nhuma decisão judicial
a respeito da separa-
ção. Não tendo nenhu-
ma decisão judicial,
eles poderão, cada um,
fazer a sua declaração
e usar as despesas con-
forme o acordo feito.
Mas o dependente só
pode ser dependente
em uma das declara-
ções. É como se eles
ainda estivessem casa-
dos e fazendo a decla-
ração separadamen-
te”, explicou.

“Se eles ainda não
tiveram o divórcio ou
não se separaram ain-
da em processo judici-

al, é como se estives-
sem casados para a Re-
ceita Federal. Eles po-
dem entregar a decla-
ração provavelmente
em separado, e um dos
dois lados usar o me-
nor como dependente,
sem citar nada do di-
vórcio. Vão preencher
[a declaração] como se
estivessem casados ain-
da. Mas tendo a deci-
são judicial, ela deve
dizer quem é o respon-
sável pela guarda do
menor. Quem ficar res-
ponsável pela guarda,
vai colocá-lo como de-
pendente. E, o outro,
como alimentando”,
esclareceu.

A exceção à regra
ocorre somente no ano
em que o filho deixa de
ser dependente e passa
a ser alimentando. Pa-
ra exemplificar, se o
pai declarava o filho
como dependente e,
após o divórcio no ano
passado, a mãe obteve
a guarda do filho e o
pai passou a pagar a
pensão alimentícia, ele
poderá inclui-lo tanto
c o m o d e p e n d e n t e
quanto como alimen-
tando na declaração
deste ano. Mas isso
somente este ano. Nas
declarações futuras,
terá de declará-lo co-
mo alimentando.

“No ano da separa-
ção, aquele que fica
como alimentando
tem que preencher os
dois campos. Vamos
supor que ele ficou co-

mo dependente do pai
nas declarações anteri-
ores. No ano da sepa-
ração, ele [pai] vai in-
formar que o filho foi
dependente dele no
período tal e depois
passou a se tornar ali-
mentando. Isso pode
ocorrer”, disse Marro-
cos, citando um exem-
plo. “Vamos supor que
a separação ocorreu
em agosto. De janeiro
a julho, ele [o filho] vai
aparecer como depen-
dente e, de agosto a
dezembro, como ali-
mentando”.

No caso de guarda
compartilhada, cada
filho pode ser conside-
rado dependente de
apenas um dos pais.
“Só um dos dois pode-
rá usar a despesa do
dependente”, acres-
centou.

Ajuda

O especialista ori-
enta que a melhor deci-
são para um casal di-
vorciado é procurar a
ajuda de um contador
para preencher as in-
formações do Imposto
de Renda. “Como é
uma questão muito
delicada, que envolve
relacionamento, e afe-
ta diretamente a parte
mais sensível, que é o
bolso, a gente sempre
recomenda procurar
uma orientação especi-
alizada. Não deixe de
conversar com um con-
tador, de levar toda a
sua documentação, a
decisão judicial, os va-
lores que foram pagos
e recebidos, até porque
quem tem a guarda e
recebe o valor da pen-
são, esse valor está no
Imposto de Renda. Le-
ve as informações, con-
verse com o contador a
fim de definir a melhor
opção para você pagar
menos imposto ou ob-
ter a maior restitui-

Foto: Marcello Casal. Jr./AB
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