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Reflexao~

"Ora, o homem natural não aceita as coisas
do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e
não pode entendê-las, porque elas se discer-
nem espiritualmente."

Refletindo: O Espírito Santo é o presente vivo de
Deus, o selo e promessa de Deus. O Espírito é
nossa segurança de que o que Deus começou com
a morte sacrificial de Jesus e nossa participação
nela através de fé e batismo, Ele completará com a
volta de Jesus. Mas o mundo não pode entender
esta grande promessa, assim como não pode
entender muitas Escrituras. Sem o dom do Espírito
Santo. Seus olhos só enxergam o que podem tocar
com as mãos e não podem enxergar totalmente a
verdade que está no coração de Deus e revelada na
Sua Palavra.
Oração: Pai, agradeço-lhe por ter enviado Jesus.
Jesus, agradeço-lhe por enviar o Espírito. Espírito,
agradeço-lhe por nunca me abandonar. Assim
como estou cheio do Espírito, ó Senhor, encha-me
mais e mais até que minha vontade e minha vida
reflitam mais perfeitamente seus desejos e caráter.
Use-me para abençoar outros, assim como a sua
presença me abençoa agora. Em nome de Jesus eu
oro. Amém.
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Deputado Federal Da
Vitória recebe medalha
Amigo da Marinha

O deputado Josias
da Vitória foi condeco-
rado nesta semana,
com a medalha e diplo-
ma Amigo da Mari-
nha. A homenagem é
destinada para pessoas
da sociedade civil que
têm contribuído no
relacionamento insti-
tucional com a Mari-
nha do Brasil.

A medalha foi en-
tregue ao deputado
pelo Comandante dos
Portos do Espírito San-
to, Capitão de Mar e
Guerra Washington
Luiz. O reconheci-
mento foi concedido
em uma cerimônia res-
trita, devido a pande-

mia da Covid-19.
Para o parlamentar,

receber a homenagem
é muito gratificante.
“Uma honraria conce-
dida a quem contribui
com esta importante
instituição. Agradeço
a todos os membros da
Marinha do Brasil no
Estado pela homena-
gem. Contem comi-
go!”, afirmou o depu-
tado.

A Medalha “Amigo
da Marinha” foi criada
em 1979, por decisão
do então Ministro da
Marinha, Almirante
de Esquadra Maximia-
no Eduardo da Silva
Fonseca, inspirada na
Sociedade Amigos da
Marinha (Soamar), da

cidade de Santos (SP),
com o propósito de con-
gregar personalidades
brasileiras ou estrange-
iras motivadas a con-
tribuir para aproximar
a Marinha da socieda-

de, desenvolver a men-
talidade marítima e
conscientizar setores
estratégicos sobre a
importância das ativi-
dades desenvolvidas
pela Força.

Fotos: divulgação
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Praga da banana detectada no Peru
deixa Ministério da Agricultura em alerta

O Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Ma-
pa) alerta agricultores
e demais envolvidos
na cadeia produtiva da
banana para que refor-
cem a atenção quanto
à ocorrência de sinto-
mas da praga Fusari-
um oxysporum f. sp.
cubense Raça 4 Tropi-
cal (Foc R4T), após a
declaração de emer-
gência fitossanitária
nacional realizada pe-
lo Serviço Nacional de
Sanidade Agrária do
Peru (Senasa).

Apesar de identifi-
cado na província de
Sullana, próximo à
fronteira do Peru com
o Equador e longe da
fronteira com o Brasil,

é necessário reforço
nas ações de vigilância
e prevenção para impe-
dir seu ingresso no pa-
ís. Reconhecida como
quarentenária, a praga
consta na lista de prio-
ridades do Mapa para
a prevenção e vigilân-
cia fitossanitária por se
apresentar como a mai-
or ameaça para a bana-
nicultura mundial.

Com o intuito de
estabelecer diretrizes
de prevenção, o minis-
tério tem realizado
ações de monitora-
mento desde 2017 e
instituiu o Plano Naci-
onal de Prevenção e
Vigilância de Fusari-
um oxysporum f.sp
cubense raça 4 tropical
(PNPV/Foc R4T) em
2020.

Além disso, o Ma-

pa já está realizando
tratativas junto aos
demais países inte-
grantes do Comitê de
S a n i d a d e Ve g e t a l
(COSAVE), para via-
bilizar ações coorde-
nadas em nível regio-
nal e reforça a proibi-
ção do transporte de
material vegetal (fru-
tos, folhas, mudas de
banana), solo e até mes-
mo material artesanal
(bolsas, chapéus, entre
outros) elaborados
com folhas ou fibras de
bananeira.

O Departamento
de Sanidade Vegetal e
Insumos Agrícolas
(DSV) alerta ainda aos
bananicultores sobre a
importância de que
não sejam adquiridos
materiais de propaga-
ção de banana de ori-

gem desconhecida,
uma vez que essa tem
sido uma importante
via de disseminação
da praga nos país onde
ocorre atualmente. O
Mapa recomenda co-
mo referência o Comu-
nicado Técnico n. 149
da Embrapa Amazô-
nia Ocidental que con-

tém orientações sobre
identificação, sinto-
mas e cuidados a se-
rem observados du-
rante ações de monito-
ramento.

Em caso de identifi-
cação de sintomas ca-
racterísticos da praga,
os produtores, respon-
sáveis técnicos, exten-

sionistas ou pesquisa-
dores devem comuni-
car imediatamente os
Serviços de Sanidade
Vegetal junto às Supe-
rintendências Federais
de Agricultura do Ma-
pa ou das Agências
Estaduais de Defesa
Agropecuária nos seus
respectivos estados.

Clima impacta produção da safra verão/21 e especialista
aponta como se proteger de mudanças climáticas

A irregularidade
das precipitações nos
meses de outubro e
novembro marcou o
início da safra verão
20/21. Em várias re-
giões do Brasil a seme-
adura da soja ganhou
ritmo somente em no-
vembro, não sendo
difícil encontrar re-
giões com plantio em
pleno dezembro. O
atraso na implementa-
ção da principal cultu-
ra de verão acabou jo-
gando a segunda safra
para meses de alto ris-
co climático, seja por
conta da redução drás-
tica das precipitações
(estação seca) ou en-
tão por conta da sus-
ceptibilidade aos even-
tos de frio no outono-
inverno.

O impacto do clima
na safra verão foi tão
devas tador, que o
Instituto Matogros-
sense de Economia

Aplicada (Imea) esti-
ma que as perdas atin-
jam R$ 1,3 bilhão devi-
do ao excesso de chuva
observado durante os
meses de fevereiro e
março, o que têm cau-
sado avarias importan-
tes nas lavouras de soja
no Mato Grosso, em
média na ordem de
15%. Fora o problema
no Mato Grosso, di-

versas regiões do Sul e
Sudeste estão com a
colheita da soja atrasa-
da, o que inevitavel-
mente jogará o milho
safrinha para as condi-
ções de frio durante o
outono. Exemplo dis-
so é no estado do Para-
ná, onde ainda restam
pouco menos de 30%
de área a ser imple-
mentada.

De acordo com o
agrometeorologista da
Climatempo, João Cas-
tro, o sucesso das sa-
fras está diretamente
relacionado às boas
condições climáticas,
e por isso o conheci-
mento antecipado da
tendência da distribui-
ção das chuvas é um
artifício que deve ser
considerado no mo-

mento de planejamen-
to da safra. Ele disse
que escolher as melho-
res épocas de plantio é
parte desse planeja-
mento, que tende a ser
me lhor execu tado
com a utilização de
informações climáti-
cas de qualidade.

“Para isso, a Clima-
tempo fornece o me-
lhor relatório climáti-

co regionalizado do
mercado nacional.
Empresas no Brasil e
na Argentina, além
das principais coope-
rativas agrícolas do
Sul do Brasil têm toma-
do suas decisões base-
adas nos indicadores
de precipitação e tem-
peratura fornecidos
pela Climatempo”,
comenta.

Climatempo/SafraES

Foto: divulgação
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Em caso de identificação de sintomas característicos da praga,
é preciso comunicar os órgãos responsáveis nos Estados

Safra ES
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Autorizada exportação de ovos
in natura para Argentina e Chile

A Associação Bra-
sileira de Proteína Ani-
mal (ABPA) celebrou a
dupla autorização de
exportações ocorrida
na última semana,
com a publicação de
Certificados Sanitári-
o s I n t e r n a c i o n a i s
(CSI’s) para a exporta-
ção de ovos in natura
para a Argentina e o
Chile.

Os CSI’s foram pu-
blicados pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimen-
to (Mapa), e são váli-

dos para todos os esta-
dos, no caso da Argen-
tina; e para todos os
estabelecimentos loca-
lizados no Rio Grande
do Sul, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Santa Catari-
na e São Paulo, no caso
do Chile.

As exportações bra-
sileiras de ovos do Bra-
sil têm obtido bons re-
sultados em 2021. No
primeiro bimestre, o
setor acumulou alta
superior a 150%, índi-
ce que deve se manter
com os resultados de
março, conforme da-

dos preliminares cal-
culados pela ABPA.
Com a abertura da
Argentina e do Chile –
mercados geografica-
mente mais próximos
que o atual principal
destino do setor, os
Emirados Árabes Uni-
dos – há boas expecta-
tivas quanto ao incre-
mento ainda maior das
vendas do setor.

“A proximidade
dos mercados são faci-
litadores para as ven-
das do setor. O Brasil
se consolidou como
grande produtor e ago-
ra busca novas frontei-

ras para as vendas de
ovos produzidos no
país. Com estes dois

mercados viabilizados
ontem, há boas expec-
tativas de expansão

dos negócios”, avalia
Ricardo Santin, presi-
dente da ABPA.

Senado aprova formulário
de registro de violência
doméstica e familiar

O Senado aprovou
na terça-ferira (13) um
projeto de lei que cria o
Formulário Nacional
de Avaliação de Risco.
Esse formulário é um
instrumento de prote-
ção às vítimas de vio-
lência doméstica e fa-
miliar e deve ser apli-
cado no momento do
registro da ocorrência
de violência contra a
mulher. O projeto teve
origem na Câmara,
onde foi aprovado e
seguiu para o Senado.
Agora, vai à sanção
presidencial.

O formulário é com-
posto por 19 perguntas
objetivas e 10 abertas,

acompanhado de um
gabarito que aponta
para três níveis de ris-
co: baixo, médio e ele-
vado. O objetivo é iden-
tificar os fatores que
indicam o risco de a
mulher vir a sofrer qual-
quer forma de violên-
cia no âmbito das rela-
ções domésticas para
subsidiar a atuação
dos órgãos de seguran-
ça pública, dentre ou-
tros.

Ele deve ser aplica-
do no primeiro atendi-
mento à mulher por
profissionais das áreas
da assistência psicos-
social, jurídica, segu-
rança, saúde e justiça.
O formulário foi pen-
sado com base na expe-

riência de outros paí-
ses, como Portugal,
Austrália, Canadá,
Reino Unido e Estados
Unidos, e conta com o
a p o i o t é c n i c o d a
União Europeia e do
Ministério Público.

“A adoção de um
formulário que pode
atuar na prevenção da
escalada da violência
contra a mulher é ain-
da mais necessária. O
modelo contribui para
tornar mais eficaz a
atuação do poder pú-
blico, com a identifica-
ção célere dos potenci-
ais casos de agrava-
mento da violência”,
afirmou a relatora do
projeto no Senado, Lei-
la Barros (PSB-DF).

Agência Brasil

MEC e Sebrae firmam
acordo para desenvolver
a cultura empreendedora

O Minis té r io da
Educação (MEC) e o
Sebrae firmam, nesta
quinta-feira (15), par-
ceria para incentivar o
desenvolvimento de
elementos da cultura
empreendedora dentro
dos conteúdos da Base
Nacional Comum Cur-
ricular. A cerimônia
será transmitida pelo
canal do MEC no You-
Tube, com participa-
ção do ministro Milton
Ribeiro e do Diretor do
Sebrae, Carlos Melles.

A proposta preten-
de desenvolver iniciati-
vas, principalmente,
em 4 grandes áreas:
Empreendedor ismo
inovador no Ensino

Profissional e Técnico,
Formação e valoriza-
ção de profissionais da
educação e de estudan-
tes, Fomento a ações de
PD&I com foco no de-
senvolvimento territo-
rial e realização do Prê-
mio Nacional de Edu-
cação Empreendedo-
ra.

A expectativa é de
que a parceria alcance

mais de 500 mil profes-
sores, 4 milhões de estu-
dantes, 100 Campi de
Institutos federais com
ações de empreendedo-
rismo e inovação, bem
como apoiar 120 proje-
tos para a implementa-
ção de práticas de pes-
quisa aplicada e exten-
sionismo tecnológico
para Micro e Pequenas
Empresas.

Sebrae

Foto: divulgação

ABPA

Foto: divulgação
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Perfeição na ponta do lápis: conheça a desenhista
Dhyêniffer Rodrigues, de Governador Lindenberg

Seja nas cavernas
pre-históricas ou nos
primeiros rabiscos de
uma criança, o dese-
nho é mesmo uma das
primeiras formas de
comunicação do ser
humano. Nesta quin-
ta-feira (15), é come-
morado o dia mundial
do desenhista. A data
foi criada em 2011 pela
associação internacio-
nal de arte, ligada a
Unesco. Uma home-
nagem a data de nasci-
mento de Leonardo da
Vinci, um gênio que
usou o desenho não só
como forma de expres-
são e arte, mas tam-
bém para explicar as
suas fantásticas inven-
ções.

Em Gover nador
Lindenberg, uma jo-
vem tem ganhado des-
taque por seus traços
firmes e precisos do
realismo: Dhyêniffer

Aparecida Rodrigues.
Com apenas 22 anos,
ela esbanja criativida-
de e encanta com sua
arte.

Desde os tempos de
escola, Dhyêniffer já
se destacava pelos tra-
ços diferenciados."Eu
costumava desenhar
nas aulas de arte, na
escola. Sempre gostei
de desenhar, era um
hobby e aprendi sozi-
nha mesmo, reprodu-
zindo aquilo que eu
via", lembra a dese-
nhista.

Inspiração

"Eu sempre busco
pela superação, por
melhorar os traços e
tento ir sempre além.
Antes, eu me inspirava
em mim mesma até ver
o trabalho incrível do
Charles Laveso, daí eu
comecei a ter inspira-
ção na história e no
trabalho dele", conta

Dhyêniffer.
Charles Laveso, é

considerado um dos
melhores Desenhistas
Realistas do Brasil. O
paulista nasceu sem o
antebraço direito mas
a deficiência não o im-
pediu de criar dese-
nhos realistas, que pa-
recem fotografias, ape-
nas com lápis e borra-
cha. Atualmente, ele
ministra curso de dese-
nhos realistas em sua
cidade, mas também
disponibiliza todo o
seu conhecimento ar-
tístico através de aulas
em vídeos.

Dentre tantos tra-
balhos, mais marcan-
tes, Dhyêniffer destaca
o desenho que fez de si
mesma, junto com sua
mãe.

"Ela nunca gostou
de tirar fotos, mas eu
consegui arrancar uma
nossa e retratei ela da
melhor forma possí-
vel, através da minha

arte", afirma a dese-
nhista.

Há pouco tempo,
Dhyêniffer criou um
Instagram (art_dhye-
niffer) para exibir suas
obras de arte.

"No começo, eu
sempre postava meus
desenhos no Facebook
não pra divulgar, era
apenas porque eu gos-
tava de postar e mos-
trar para as pessoas.
Depois comecei a pos-
tar no Instagram tam-
bém, até criei um perfil
artístico e com isso eu
comecei a ter reconhe-
cimento e hoje recebo
encomendas de pesso-
as que gostam do meu
trabalho e que me pro-
curam para retratar
algum momento espe-
cial. A arte não tem
limites, e eu vejo que é
possível ir além", ga-
rante a jovem.

Fotos: Arquivo Pessoal

"A arte não tem limites, e eu vejo que
é possível ir além", garante a jovem

"O desenhista, além da sensibilidade, precisa entender os
sentidos de perspectiva, ângulo, profundidade, luz e sombra
na hora de produzir os seus trabalhos", destaca Dhyêniffer

Editora Hoje
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Freitas confirma licitação de
asfaltamento da ES-230 para
segundo semestre deste ano

Durante uma reunião
com o prefeito e vereado-
res de Jaguaré, realizada
no último sábado (10),
na Câmara de Vereado-
res da cidade, o deputado
estadual Freitas confir-
mou que o Governo do
Estado publicará o edital
de licitação para a obra
de asfaltamento da ES-
230, que liga os municí-
pios de Jaguaré e Vila
Valério, já no segundo
semestre deste ano.

No encontro, Freitas
lembrou os esforços da
Comissão e a realização
do abaixo-assinado com
mais de seis mil assinatu-
ras e todo o trabalho en-
volvendo a bancada capi-
xaba. “Os membros des-
ta Comissão estão de
parabéns pela mobiliza-
ção. E peço que não desa-
nimem. Continuem uni-
dos e reivindicando desta
forma ordeira e organi-
zada. Saibam que nosso
governador, Renato Ca-
sagrande, fez o compro-
misso conosco de reali-
zar esta obra. Estamos
tendo muitos desafios no
último ano, mas neste
segundo semestre o edi-
tal de licitação será publi-
cado", confirmou Frei-
tas.

O deputado comen-
tou os desafios do Gover-
no do Estado frente à

Pandemia da Covid-19.
Destacou ainda que em
apenas um ano o Hospi-
tal Roberto Silvares pas-
sou de 8 para 50 leitos de
UTI, sendo de 250 para
mais de 1.000 leitos de
UTI em todo o Estado.
“Não é fácil. Somos um
dos únicos estados deste
País que não tem gente
morrendo por falta de
atendimento médico e o
governador ainda inicia e
anuncia obras. Isso gra-
ças a uma boa gestão e
temperamento concilia-
dor de Renato Casagran-
de”.

Ainda durante o en-
contro o deputado reafir-
mou seu compromisso
com o município de Ja-
guaré e de apoio ao pre-
feito Marcos Guerra.
“Estivemos de lado opos-
tos na eleição. Ela passou
e agora temos que fazer o
melhor pelo Estado, o

melhor por Jaguaré”.
Em suas falas Freitas
listou as obras realizadas
pelo governador Renato
Casagrande em todo o
Norte do Estado e confir-
mou que no segundo se-
mestre o Governo do
Estado também publica-
rá edital de licitação para
a construção de um novo
Hospital Roberto Silva-
res, uma obra estimada
em R$ 200 milhões.

Agradecimento

Durante o encontro,
o prefeito Marcos Guer-
ra agradeceu o apoio do
deputado à Cidade. O
Deputado Federal DaVi-
tória e a Deputada Esta-
dual Raquel Lessa tam-
bém destacaram a impor-
tância da obra e se com-
prometeram em reforçar
o pedido da obra junto ao
Governo do Estado.

Assessoria

Casagrande articula Carta de
‘Governadores Pelo Clima’
para o presidente Joe Biden

O governador do
Espírito Santo, Renato
Casagrande, articulou,
em conjunto com os
demais chefes dos Exe-
cutivos Estaduais e a
organização não gover-
namental Centro Brasil
no Clima (CBC), a cria-
ção de uma carta ao pre-
sidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, abrindo
canais de parcerias para
promover a economia
verde no continente. A
ação faz parte da inicia-
tiva Governadores Pelo
Clima, promovida pelo
CBC.

O objetivo é impulsi-
onar a regeneração am-
biental, o equilíbrio cli-
mático, a redução de
desigualdades e desen-
volver cadeias econômi-
cas de "menos carbono"
nas Américas. Um texto
preliminar foi estrutura-
do com a participação
de especialistas ambien-
tais e foi encaminhado
aos governadores para
aprimoramento, conso-
lidação e assinaturas.

Cofundador da inici-
ativa Governadores Pe-
lo Clima, o capixaba
Renato Casagrande,
atendendo ao convite
do CBC e entidades par-
ceiras, está coordenan-

do a interação com os
demais governadores
para a consolidação do
texto, bem como a for-
malização das assinatu-
ras e a entrega da Carta
ao embaixador dos Esta-
dos Unidos no Brasil,
Todd Chapman.

“Os governadores
precisam compensar
com ações em seus Esta-
dos por conta da posi-
ção negacionista do Go-
verno Federal. Temos
motivação pela necessi-
dade de sobrevivência, e
ainda mais, por conta da
posição do Governo
Federal, de construir
um plano. No Espírito
Santo, desde meu pri-
meiro governo, temos
programas impor-
tantes e que se des-
tacam na área
ambiental, inclu-
sive, com a parti-
cipação de em-
presas, institui-
ções públicas e da
sociedade civil. É
fundamental tra-
balharmos na dire-
ção da proteção am-
biental, criando
estratégias

sustentáveis, investindo
em energias renováveis
e preparando o mundo
para as próximas gera-
ções”, destacou o gover-
nador Casagrande.

Até ontem (14), go-
vernadores de 22 esta-
dos confirmaram assi-
natura: Acre, Alagoas,
Amazonas, Amapá,
Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Goiás, Mara-
nhão, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Ser-
gipe, São Paulo e Tocan-
tins.

Governo do ES

Foto: divulgação
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1.JONATHAS SANTOS BONFIM e DEISIELLY BOHRYTESCHE

JONATHAS SANTOS BONFIM, nacionalidade brasileira, profissão Analista de

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

Nanuque-MG, residente na Rua Henrique Dalcin, 61, Nossa Senhora Aparecida

em São Gabriel da Palha-ES e

DEISIELLY BOHRY TESCHE, nacionalidade brasileira, profissão arquiteto, com

vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, natural de São Gabriel da

Palha-ES, residente na Rua Jose Colombi, 45, Apto 104, Vila Comboni em São

Gabriel da Palha-ES.

13 de abril de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com
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A partir de agora,
14 municípios que fa-
zem parte do Consór-
cio Cim Noroeste, con-
tam com novas ambu-
lâncias para dar início
ao serviço de urgência
e emergência do Samu
192. O serviço, está
sendo implantado na
região através da par-
ceria entre Governo do
Estado e o Consórcio.

A solenidade de
entrega aconteceu na
tarde desta quarta-feira
(14), na sede do Con-
sórcio Cim Noroeste,
na cidade de Águia
Branca e contou com a
participação de prefei-
tos e representantes
dos municípios con-
templados, que são:
Águia Branca, Vila
Valério, São Gabriel,
Pancas, Água Doce do
Norte, Marilândia,
São Domingos do Nor-
te, Mantenópolis, Go-
vernador Lindenberg,
Barra de São Francis-
co, Colatina, Baixo

Guandu, Ecoporanga
e Alto Rio Novo.

Os veículos serão
equipados e em breve
estarão em funciona-
mento, assim como o
início das atividades,
em toda a região noro-
este do Estado.

No total, foram en-
tregues 16 ambulânci-
as, onde cada municí-
pio recebeu um veícu-
lo. De acordo com in-
formações, as cidades
de Colatina e Barra de
São Francisco possu-
em bases avançadas,
sendo assim, ambas
receberam 2 ambulân-
cias cada.

Segundo o Presi-
dente do CIM Noroes-
te, e também prefeito
de Pancas, Sidiclei Gi-
les de Andrade, a sole-
nidade marca o início
de uma grande vitória.

"Este é um momen-
to muito importante,
principalmente nesse
momento que estamos
vivendo, ter esse o pro-
grama do SAMU é mu-
ito importante. É um

grande esforço que esta-
mos fazendo para ter
esse programa, cum-
prido com nosso com-
promisso de oferecer
um serviço de qualida-
de para a população",
afirmou o presidente
do Consórcio, prefeito
Dr. Sidiclei.

"As coisas boas te-
mos que seguir exem-
plo e levar para cada
município. Esse é um
momento de união e os
prefeitos têm se unido
para fazer o bem. É a
política da boa vizi-
nhança. Parabéns a
toda a equipe do con-
sórcio e também aos
prefeitos de cada muni-
cípio", afirmou o prefe-
ito Tiago Rocha de São
Gabriel.

"O crescimento do
município acontece
com a união e diálogo
de todos, nosso man-
dato vai passar e o que
temos que deixar são
as boas ações para o
nosso município", com-
pletou Tiago Rocha,
prefeito de São Gabri-

el.
"Parabenizo o pre-

sidente Dr. Sidiclei e
sua equipe, que tem
conduzido tão bem o
processo de implanta-
ção do SAMU. Sabe-
mos que não é um tra-
balho fácil, pois são 14
municípios que estão
sendo contemplados
com o programa. Essa
sem dúvidas, é uma
conquista muito gran-
de para nosso municí-
pio", disse o prefeito de
Águia Branca, Jailson
Quiuqui.

É uma ferramenta
muito boa importante,
sabemos que ter as am-
bulâncias dentro do
município será um su-
porte de extrema utili-
dade", completou Jail-
son.

"Parabenizo a to-
dos, esse é um momen-
to único para todos
nós. O Cim Noroeste
têm nos dado força e
trazido muitas novida-
des, tem sido um traba-
lho muito transparen-
te. Estamos montando

a base para receber a
ambulância e a inaugu-
ração será um momen-
to histórico em nosso
município", disse Ana
Izabel, prefeita de São
Domingos do Norte.

"Estamos aqui para
dar força e apoiar o que
é certo para que o con-
sórcio possa crescer
cada vez mais", com-
pletou Ana

"Só tenho a agrade-
cer e dar os parabéns
ao consórcio e aos pre-
feitos que se uniram
para esse bem maior",
destacou Leonardo
Finco, prefeito de Go-
vernador Lindenberg.

"Parabenizo a toda
equipe do consórcio
que está fazendo um
trabalho belíssimo e
que sei que é tão im-
portante. Os prefeitos
têm que apoiar mes-
mo, como estão fazen-
do e juntos vamos avan-
çando cada vez mais.
Hoje o consórcio é
uma ferramenta im-
portantíssima para o
governo de cada muni-

cípio", falou a Deputa-
da Raquel Lessa.

“Tratar da expan-
são do atendimento do
SAMU pelo Estado do
Espírito Santo, é sinô-
nimo de salvar vidas.
Queremos fortalecer a
rede de urgência e
emergência do SAMU
nos municípios. Esta-
mos em um momento
difícil e precisamos
desse fortalecimento",
disse Maricelis, supe-
rintendente de Saúde
de Colatina.

"O primeiro passo
já foi dado, que é a che-
gada das ambulâncias
e vamos dar sequência
aos trabalhos para equi-
par os veículos com
insumos, materiais e
equipamentos", disse
Silas, representante da
Avante Social.

"Aproveito o mo-
mento para reintegrar
o nosso compromisso
da Avante Social e no
que depender de nós,
vamos colocar tudo
para funcionar", com-
pletou Silas.

Municípios do Consórcio Cim Noroeste
recebem ambulâncias para o Samu 192
São Gabriel, Vila Valério, Águia Branca e Pancas estão estre os 14 municípios contemplados

Editora Hoje

Foto: Editora Hoje
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