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Reflexao~

"A intimidade do SENHOR é para os que o
temem, aos quais ele dará a conhecer a sua
aliança."

Refletindo: O temor ao Senhor nos leva a Sua
intimidade, nos faz andar em Seus caminhos,
nos leva a obedecer e a confiar nEle. Quando
temos intimidade com o Pai, recebemos o Seu
amor, o Seu cuidado, e até mesmo Sua compa-
nhia. Quantas vezes nos sentimos sozinhos,
mesmo às vezes no meio de muita gente, e
ainda assim sentimos que estamos só e esqueci-
dos neste mundo... A intimidade com o
Senhor, nos faz lembrar que Jesus está sempre
perto de nós, e querendo derramar sobre
nossos corações a Sua paz e o Seu amor, para
que possamos sentir a Sua presença viva e real
dentro de nós.

Oração: Pai querido, leva-me a intimidade
com o Senhor, quero estar bem perto de Ti,
cada dia mais. Ensina-me o temor, ensina-me a
ouvir Sua voz para que eu possa entender a Sua
vontade e os Seus planos para a minha vida.
Quero sentir a presença real do Senhor Jesus
em minha vida, quero receber o Seu amor e a
Sua paz... Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Receita libera consulta a segundo
lote de restituição do IR

Às 10h de ontem (23),
o contribuinte que entre-
gou a dec la ração do
Imposto de Renda Pessoa
Física até meados de mar-
ço pôde saber se acertou as
contas com o Leão. A Re-
ceita Federal liberou a con-
sulta ao segundo dos cinco
lotes de restituição de
2021.

Esse será o maior lote
de restituição da história,
tanto em valor desembol-
sado como em número de
contribuintes. Ao todo,
4.222.986 contribuintes
receberão R$ 6 bilhões.
Desse total, 2.906.310
contribuintes entregaram
a declaração até 21 de mar-
ço.

O restante tem priori-
dade legal, sendo 97.082
contribuintes idosos acima
de 80 anos, 779.763 contri-
buintes entre 60 e 79 anos,
54.240 contribuintes com
alguma deficiência física
ou mental ou moléstia

grave e 385.591 contribu-
intes cuja maior fonte de
renda seja o magistério.

O dinheiro será pago
em 30 de junho. A consul-
ta pode ser feita na página
da Receita Federal. Basta o
contribuinte clicar no cam-
po “Meu Imposto de Ren-
da” e, em seguida, “Con-
sultar Restituição”. A con-
sulta também pode ser
feita no aplicativo Meu
Imposto de Renda, dispo-
nível para smartphones
Android e iOS.

A consulta no site per-
mite a verificação de even-
tuais pendências que impe-
çam o pagamento da resti-
tuição – como inclusão na
malha fina. Caso uma ou
mais inconsistências se-
jam encontradas na decla-
ração, basta enviar uma
declaração retificadora e
esperar os próximos lotes.

Inicialmente prevista
para terminar em 30 de
abril, o prazo de entrega da
Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física foi

encerrado em 31 de maio
por causa da segunda onda
da pandemia de covid-19.
Apesar do adiamento, o
calendário original de res-
tituição foi mantido, com
cinco lotes a serem pagos
entre maio e setembro,
sempre no último dia útil
de cada mês.

A restituição será depo-
sitada na conta bancária
informada na Declaração
de Imposto de Renda. Se,
por algum motivo, o crédi-
to não for realizado, como
no caso de conta informa-

da desativada, os valores
ficarão disponíveis para
resgate por até um ano no
Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão
pode reagendar o crédito
dos valores de forma sim-
ples e rápida pelo Portal
BB, ou ligando para a Cen-
tral de Relacionamento
BB por meio dos telefones
4004-0001 (capi ta is ) ,
0800-729-0001 (demais
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial
exclusivo para deficientes
auditivos).

Sedu abre período de solicitação
de pré-matrícula para a EJA

A Secretaria da Educa-
ção (Sedu) abriu, nesta quar-
ta-feira (23), o período para
solicitação de pré-matrícula
para a modalidade da Edu-
cação de Jovens e Adultos
(EJA) nas unidades escola-
res da Rede Estadual. A
solicitação deve ser feita
pelo Sistema Estadual de
Gestão Escolar (Seges).

Estão sendo ofertadas

42 mil vagas em 200 esco-
las, 19 a mais do que foi
ofertado no 1º trimestre. É
garantida a matrícula para
os cursos na modalidade
EJA aos alunos com idade
mínima de 15 anos, para o
ingresso no Ensino Funda-
mental, e de 18 anos para o
ingresso no Ensino Médio,
conforme Resolução do
Conselho Estadual de Edu-
cação Nº 3.777, de 29 de
julho de 2014.

Os jovens e adultos pri-
vados de liberdade (Sistema
Prisional), assim como os
adolescentes em cumpri-
mento de medidas socioe-
ducativas na Unidade de
Internação Metropolitana,
terão asseguradas a rematrí-
cula e a matrícula nova, na
unidade onde se encontram
em privação de liberdade,
por meio da Escola Refe-
rência ou da Escola Exclu-
siva.

Confira o cronograma:

- Pré-Matrícula: 23 de
junho a 05 de julho de 2021;

- Resultado: Até 12 de
julho de 2021;

- Efetivação da matrícu-
la: de 12 a 19 de julho de
2021;

- Chamamento dos alu-
nos inscritos na Lista de
Suplência, quando houver
vaga: de 20 a 30 de julho.

Sedu

Foto: divulgação

Agência Brasil

O dinheiro será pago em 30 de junho. A consulta
pode ser feita na página da Receita Federal
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Cooperativas gabrielenses se
unem em prol da sociedade

Cooperação e soli-
dariedade são a marca
registrada do Dia de
Cooperar, pensando
nisso as cooperativas
Cooabriel, Coopcam,
Coopesg e Sicoob de
São Gabriel da Palha se
uniram mais uma vez
para AÇÃO DO DIA
C – Dia de Cooperar e
esse ano tem como te-
ma “Coopere com
quem tem fome”. Nes-
sa ação as Cooperati-
vas irão arrecadar até o
final do mês de junho
cestas básicas ou ali-
mentos avulsos não
perecíveis. As doações
podem ser realizadas
nas unidades da Cooa-
briel, na sede da Coop-
cam, da Coopesg ou na
unidade do Sicoob da
cidade.

Ouvimos os repre-
sentantes das Coopera-
tivas na cidade que rela-
taram e reforçaram a
importância da ação.

Segundo o presi-

dente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianel-
lo, o Dia C cumpre
uma das missões do
cooperativismo por
meio de ações voluntá-
rias. “Para estimular
ainda mais iniciativas
como essa a Cooabriel
irá duplicar a quantida-
de doada pelos colabo-
radores. Ações como
essa fazem a diferença
e resultam em mais
união por parte das
equipes e muitos outros
benefícios”.

Giovanni Venturim,
Gerente da Agência
Sicoob São Gabriel faz
o seu pedido: "A orien-
tação para o Dia C des-
te ano, é que todas as
cooperativas adotem
ações de arrecadação
de alimentos em fun-
ção do momento que
estamos vivendo, e da
situação de fome que
infelizmente é a reali-
dade de muitas famíli-
as. Por isso, as coopera-
tivas de São Gabriel,
Sicoob, Coopcam, Coo-

abriel e Coopesg, se
uniram para fazer essa
campanha de arrecada-
ção de alimentos, que
vai durar todo o mês de
junho. As doações po-
dem ser entregues nas
sedes das cooperativas
inclusive na agência do
Sicoob. Faça você tam-
bém sua doação e
C O O P E R E C O M
QUEM TEM FOME!"

Drayze Rigo Teodo-
ro Piske, Presidente da
Coopesg destaca que:
“Um dos princípios
que norteiam o coope-
rativismo é o interesse
pela comunidade, e
esse princípio está pre-
sente em muitas das
nossas ações. O Dia C,
não é o único dia de
cooperar, afinal o dese-
jo de contribuir para
uma sociedade melhor,
deve existir em todas as
nossas atitudes. Esse
ano, com o tema ‘Coo-
pere com quem tem
fome’, as cooperativas
gabrielenses se uniram
para estender as mãos à

tantas famílias que nes-
se momento difícil que
estamos atravessando,
precisam de apoio para
garantir o seu sustento.
Pensando nessas famí-
lias, a Cooabriel, Coop-
cam, Coopesg e Sico-
ob, estão promovendo
uma coleta de alimen-
tos que podem ser en-
tregues nas sedes de
cada cooperativa. Toda
a arrecadação será en-
tregue na igreja Matriz
da cidade, que fará a

distribuição. Quanto
mais pessoas contribuí-
rem, mais famílias po-
derão ser atendidas e
ter o conforto de ter
comida em suas me-
sas.”

Advaldo Antônio
Zottele, Presidente da
Coopcam motiva cada
cooperador na campa-
nha: “Cada colabora-
dor que doar uma ces-
ta, a Coopcam vai do-
brar e doar outra. E as-
sim também com os

cooperados, se conse-
guirmos arrecadar 20,
30 cestas, a Coopcam
dobrará a quantidade.
Também temos uma
campanha com o nosso
cooperado, no ponto
de abastecimento da
Coopcam, a cada abas-
tecimento, se ele levar
alimentos, ele ganha 1
litro de óleo diesel.
Esse é o formato da nos-
sa campanha e juntos
vamos somar com ou-
tras cooperativas.”

ES recebe doação de 158 capacetes
ELMOs para pacientes com Covid-19

O Governo do Espíri-
to Santo recebeu a doa-
ção de 158 capacetes
ELMOs, que são disposi-
tivos de suporte respira-
tório não-invasivo para
pacientes acometidos
pelo novo Coronavírus
(Covid-19). A doação foi
realizada pela Federação
das Indústrias do Espíri-
to Santo (Findes), em
visita ao Hospital Esta-
dual de Urgência e Emer-
gência “São Lucas”
(HEUE), em Vitória, na
manhã de quarta-feira
(23).

A visita contou com a

presença do governador
Renato Casagrande, da
vice-governadora, Jac-
queline Moraes, e da sub-
secretária de Estado de
Atenção à Saúde, Que-
len Tanize Alves da Sil-
va.

"Esse equipamento
pode evitar que um paci-
ente evolua para a intu-
bação. Estamos receben-
do 158 ELMOs numa
doação da Findes, a
quem gostaria de agrade-
cer em nome de sua pre-
sidente, Cris Samorini,
pela sensibilidade e empe-
nho em nos ajudar nesse
momento de pandemia.
Como sempre digo, para

enfrentarmos um desafio
como este, necessitamos
do esforço de todos os
setores da sociedade.
Nosso objetivo é salvar
vidas”, afirmou Casa-
grande.

Os equipamentos
serão enviados para os
hospitais da rede estadu-
al de referências no trata-
mento da Covid-19. São
eles: Hospital Estadual
Doutor Alceu Melgaço
Filho; Hospital Estadual
Roberto Arnizaut Silva-
res; Hospital e Materni-
dade Silvio Avidos; Hos-
pital Estadual João dos
Santos Neves; Hospital
Estadual Doutor Dório

Silva, Hospital Estadual
de Vila Velha; Hospital
Estadual de Urgência e
Emergência; Hospital
Estadual Dr. Jayme dos
Santos Neves; e Hospital
Estadual São José do
Calçado.

A presidente da Fin-
des falou sobre a iniciati-
va: “Estou emocionada!
A compra dos ELMOs
foi uma escolha dentro
do programa Indústria
do Bem. Esse equipa-
mento foi produzido pe-
lo Senai do Ceará e ajuda
na redução do risco de
intubação. O movimento
foi muito bem aceito pe-
las indústrias. Foram

doados 200 para todo o
Estado, mas 158 serão
para a rede estadual. Vi-
mos o relato dos pacien-
tes que usaram e se senti-
ram muito melhor e vê-
los dessa forma nos emo-
ciona muito”, declarou.

"O equipamento nos
ajuda em duas formas:
fornece até 100% de oxi-
gênio e consegue gerar
uma pressão positiva
contínua nas vias aéreas
para aquele paciente fadi-
gado, que vai sentir me-
nos cansaço e respirar
com mais facilidade.
Além disso, proteger to-
da a equipe por conta do
isolamento e humaniza o

tratamento, pois facilita
a alimentação”, explicou
o coordenador da Unida-
de de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital São
Lucas, Rodrigo Conti.

Indústria do Bem

A Federação das
Indústrias do Espírito
Santo (Findes), por meio
do Indústria do Bem, já
doou 4.250 oxímetros ao
sistema de saúde do Esta-
do. Desde o início deste
ano, a Federação vem
arrecadando recursos
para a compra de equipa-
mentos a serem doados
para a saúde do Estado.

Editora Hoje

Com o tema “Coopere com quem tem fome”, Cooabriel, Coopcam, Coopesg e Sicoob recebem doações de alimentos

Sesa

Foto: Divulgação/Cooabriel

Nessa ação as Cooperativas irão arrecadar até o final do mês
de junho cestas básicas ou alimentos avulsos não perecíveis
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Vacina Covid-19: idosos representam 65% dos que
não retornaram para a segunda dose da Fiocruz

Dos 12.708 capixa-
bas que tomaram a vaci-
na Covishield (Fio-
cruz/Oxford) – tam-
bém conhecida como
AstraZeneca, e não
retornaram para com-
plementação do esque-
ma vacinal, cerca de
65% são idosos acima
dos 60 anos.

“Muita atenção a
pessoa idosa. A primei-
ra dose inicia o proces-
so de geração da imuni-
dade e a segunda con-
solida. Esse grupo pre-
cisa ser protegido e fica
aqui o meu apelo a to-
dos aqueles que têm
vínculo, que seja res-
ponsável legal ou os
idosos com autono-
mia, verifiquem o mo-
mento de tomar para
que a d2 seja feita”, dis-
se o subsecretário de
Vigilância em Saúde,
Luiz Carlos Reblin, em
coletiva on-line, nesta
terça-feira (22).

O levantamento foi
feito com base nos da-
dos nominais da popu-
lação vacinada no pe-
ríodo desde o início da

Campanha de Vacina-
ção contra a Covid-19,
no dia 18 de janeiro
deste ano até o dia 20
de março.

“São 8.238 idosos
que ainda não retorna-
ram ao serviço de saú-
de para ter a sua segun-
da dose aplicada. Faze-
mos esse chamado tão
importante à popula-
ção, procure o serviço
de saúde da sua cidade,
os municípios têm tra-
balhado com estratégi-
as extramuros também
para facilitar o acesso”,
incentivou a coordena-
dora do Programa Esta-
dual de Imunizações e
Vigilância das Doen-
ças Imunopreveníveis,
Danielle Grillo.

A coordenadora
ressaltou que, apesar
do cenário epidemioló-
gico ser de estabilidade
no número de óbitos, a
população idosa apre-
senta a maior taxa de
letalidade pela Covid-
19, por isso, a impor-
tância de garant i r
100% da cobertura vaci-
nal deste público.

Ainda esta semana,
o Estado fará o envio

de mais de 150 mil do-
ses Covishield, que che-
garam no domingo
(20), para que os muni-
cípios iniciem a aplica-
ção das segundas do-
ses. A antecipação do
envio, completando
dez semanas de inter-
valo (70 dias), é uma
orientação encaminha-
da aos municípios capi-
xabas, visando a garan-
tir o acesso aos cida-
dãos dentro do prazo
recomendado.

Estratégia reduziu
23% número de
esquemas não
completados

O Programa Esta-
dual de Imunizações
tem realizado semanal-
mente listagem nomi-
nal de pessoas que ain-
da não compareceram
para receber a segunda
dose. A lista é encami-
nhada aos municípios
sob a orientação de rea-
lizar a busca ativa des-
tas pessoas por meio da
atuação das equipes de
Atenção Primária em
Saúde do território.

Na semana do dia

07 de junho ao dia 18
do mesmo mês, 3.943
pessoas retornaram ao
serviço de saúde para
receber a segunda dose,
representando uma
redução de 23%.

Com novos esque-
mas de segundas doses
prestes a completar 12
semanas no início do
próximo mês de julho,
a coordenadora desta-
cou o esforço para que
todos possam reduzir
este dado.

“É resultado de um
esforço conjunto entre
o Estado e os municípi-
os em realizar a busca
ativa dessas pessoas,
trabalhamos para zerar
este número, além de
conscientizar à popula-
ção de que a comple-
mentação do esquema
vacinal é o responsável
por garantir a imunida-
de e os benefícios que a
vacina tem contra a
Covid-19”, informou.

SMS para quem está
com segunda dose

atrasada

Uma nova estraté-
gia iniciada na segun-

da-feira (21) pela Se-
cretaria da Saúde, em
uma parceria entre o
Programa Estadual de
Imunização e a Gerên-
cia de Tecnologia da
Informação, é o envio
de mensagens SMS
para os cidadãos que se
encontram com esque-
ma da vacina AstraZe-
neca em atraso, em ma-
is de 85 dias.

O objetivo é garan-
tir uma comunicação
assertiva e direta com a
população, de forma a
auxiliar na comple-
mentação do esquema
vacinal. O envio será

realizado semanal-
mente.

Aqueles cidadãos
que têm um número
móvel cadastrado no
Sistema de Informação
do Programa Nacional
d e I m u n i z a ç ã o
(SIPNI) e estão com a
data superior às 12 se-
manas de intervalo re-
ceberão a seguinte men-
sagem: “ATENÇÃO:
sua segunda dose da
vacina contra a Covid-
19 está em atraso. Pro-
cure a Unidade de Saú-
de do seu município de
residência para infor-
mações".

Governo do Estado cria Programa Estadual de Educação Fiscal

Foi publicada, na
edição da última sexta-
feira (18) do Diário Ofi-
cial do Estado, a cria-
ção do Programa Esta-
dual de Educação Fis-
cal – uma parceria en-
tre a Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) e a Se-
cretaria de Educação
(Sedu). O Programa
está detalhado no De-
creto nº 4910-R.

A expectativa é que
a partir de 2022 o tema
passe a ser abordado
de forma mais apro-
fundada nas escolas
estaduais. "Inicialmen-
te, o assunto vai ser tra-
tado de forma interdis-
ciplinar nas matérias
regulares. Ao falar so-

bre cálculos percentua-
is os professores de Ma-
temática podem falar
sobre a distribuição de
ICMS, já que 25% do
que o Estado arrecada
vai para os municípios,
mas a Educação Fiscal
também pode estar pre-
sente nas aulas de His-
tória, Geografia, entre
outras disciplinas",
explica o auditor fiscal
e coordenador do Nú-
cleo de Educação Fis-
cal (NEF), Thiago Du-
arte Venâncio.

Atualmente, servi-
dores da Sefaz estão
organizando reuniões
e desenvolvendo um
caderno pedagógico
que será enviado aos
professores que deve-
rão abordar a Educa-

ção Fiscal em sala de
aula. "Esse caderno
será utilizado para ca-
pacitar os professores
sobre o assunto. Assim
que o material for con-
cluído, a Sefaz e a Sedu
irão fazer sua distribui-
ção", acrescentou o
professor Arthur Via-
na, que participa das
reuniões.

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Roge-
lio Pegoretti, destacou
a importância da par-
ceria entre Sefaz e Se-
du. "O Espírito Santo
tem mais de 400 esco-
las estaduais. Imagine
o benefício social que
teremos quando todas
estiverem falando so-
bre a importância dos
impostos, como eles

são calculados, quanto
desse valor retorna em
benefício para os cida-
dãos, para os próprios
alunos. Tenho certeza
que essa será uma par-

ceria de grande suces-
so", comentou.

Entre os temas que
deverão ser abordados
em sala de aula estão o
combate à sonegação

fiscal, na alocação e
aplicação dos recursos
públicos, o combate ao
desperdício e à corrup-
ção, entre outros as-
suntos.

Sefaz

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Entre os temas que deverão ser abordados em sala de aula estão
o combate à sonegação fiscal, na alocação e aplicação dos
recursos públicos e o combate ao desperdício e à corrupção

Sesa

São 8.238 idosos no Estado que ainda não retornaram ao
serviço de saúde para ter a sua segunda dose aplicada
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Prefeito Tiago Rocha acompanha
manutenção de ruas em São Gabriel

O Prefeito Thiago
Rocha esteve na terça-
feira, 22, acompanhando
as equipes na manuten-
ção de ruas no bairro Ca-
choeira da Onça em São
Gabriel da Palha. O pre-
feito usou as redes sociais
para divulgar os traba-
lhos realizados pela Se-
cretaria de Obras e De-
senvolvimento Urbano.

Segundo o Chefe do
Executivo, o objetivo dos
trabalhos é sempre em
prol da melhor qualidade
de vida dos munícipes

facilitando o transporte e
evitando problemas de
locomoção.

Ele aproveitou a opor-
tunidade para deixar um
recado. “Se ainda não
chegamos ao seu bairro,
pode ter certeza que va-
mos chegar. Agradece-

mos todas as pessoas que
protocolaram seus pedi-
dos na prefeitura para ter
ciência da situação de
cada rua e como está o
andamento da sua locali-
dade. A Prefeitura se en-
contra de portas abertas
para população.”

Editora Hoje

Secretaria de Saúde de Governador
Lindenberg faz apelo sobre as
medidas de combate ao Covid-19

A Secretaria de Saú-
de do Município de Go-
vernador Lindenberg
fez um apelo a toda po-
pulação em um alerta
com informações sobre
a Covid-19 onde traz o
relato do aumento de
novos casos diariamen-
te.

De acordo com da-
dos do Governo, nas
três primeiras semanas
do mês de junho, foram
333 novos casos, ultra-
passando o mês de ma-
io, que foram 167 casos
e o mês de dezembro de
2020 que foram 314 ca-
sos, mês com maior nú-
mero de casos em toda
pandemia.

O alerta enfatiza que
não se pode relaxar, vis-
to que muitas pessoas se
encontram em estado

grave e que todo o cui-
dado necessário é muito
importante, como o uso
de máscara obrigatório
até para quem já foi vaci-
nado, higienização das
mãos e manter o distan-
ciamento social.

E termina deixando
um recado: “Estamos
nos empenhando e con-
tamos com você nessa

batalha. Colabore”

COVID-19

Segundo dados di-
vulgados na terça-feira,
22, a cidade possui 143
casos ativos, 383 casos
estão em investigação, 8
pessoas estão hospitali-
zadas e o número de
óbitos é 22.

Editora Hoje

Seger arrecada mais de R$ 2,8 milhões com
leilões on-line de veículos e bens sucateados

A Secretaria de Ges-
tão e Recursos Huma-
nos (Seger) arrecadou
R$ 2.885.122,00 com a
realização de dois lei-
lões, nos dias 12 e 19
deste mês. Eles aconte-
ceram em formato to-
talmente on-line, tor-
nando a participação
dos interessados mais
segura em tempos de
pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19).

O valor arrecadado
representa um incre-
mento de 134% se com-
parado à avaliação ini-
cial total dos itens, que
era de R$ 1.233.250,
00. O recurso será
transferido para os co-
fres públicos e investi-
do em programas e
ações do Governo do
Estado voltados aos
cidadãos.

Os leilões contaram
com a participação on-
line de 937 pessoas. Ao

todo, foram vendidos
250 lotes, compostos
por veículos, motoci-
cletas e por bens móve-
is sucateados. Mais de
seis mil lances virtuais
foram registrados pelos
leiloeiros em seus res-
pectivos sites.

“Alcançamos um
excelente resultado
com a realização dos
leilões. Além de arreca-
dar recursos para inves-
timentos em ações do
Governo, conseguire-

mos desocupar os espa-
ços públicos que estão
abrigando esses bens

inservíveis, dando uma
nova dest inação a
eles”, ressaltou o secre-

tário de Estado de Ges-
tão e Recursos Huma-
nos, Marcelo Calmon.

Foto: divulgação

Os trabalhos realizados pela Secretaria de Obras facilita o
transporte e evita problemas de locomoção dos munícipes

Ao todo foram vendidos 250 lotes, compostos por
veículos, motocicletas e por bens móveis sucateados

Seger
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Governo libera R$ 251,2
bilhões em crédito rural
Agricultores familiares terão acesso aos recursos com taxas de juros de 3% a 4,5%

Em cerimônia no Palá-
cio do Planalto na terça-
feira (22), o governo lan-
çou oficialmente o Plano
Safra 2021/2022, que
garantirá R$ 251,2 bi-
lhões em crédito para apo-
iar a produção agrope-
cuária nacional. Os juros
do programa variam de
3% a 4,5% para os agri-
cultores familiares, com
outras taxas para os dema-
is segmentos. Na prática,
os financiamentos come-
çarão a ser liberados no
próximo dia 1º de julho,
com operacionalização
do Banco do Brasil, da
Caixa Econômica, entre
outras instituições finan-
ceiras.

Agricultores que se
enquadram no Programa
Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura
Familiar (Pronaf) terão
taxas de juros entre 3% e
4,5% ao ano. Já para o

Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produ-
tor Rural (Pronamp), a
taxa ficou em 6,5%. Para
os demais produtores, a
taxa de juros fica em
7,5%. Do total de recur-
sos, R$ 177,78 bilhões
serão destinados ao custe-
io e comercialização, en-
quanto R$ 73,45 bilhões
serão para investimentos.
O aporte do Tesouro Naci-
onal para equalização de
juros foi de R$ 13 bilhões.

A ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tereza Cristi-
na, destacou que o Brasil
colhe os frutos de uma
agricultura moderna,
sustentável e considerada
a ‘melhor do mundo’.
“Com esse ciclo, vamos
manter o agronegócio
como o setor mais dinâ-
mico da economia. Prio-
rizamos o apoio a quem
mais precisa: a agricultu-
ra familiar e os investi-
mentos em baixo carbo-

no”, explicou a ministra.
Na sequência, o presi-

dente da República, Jair
Bolsonaro, elogiou o de-
sempenho do agronegó-
cio na economia e co-
mentou a capacidade de
preservação ambiental do
produtor brasileiro: “O
Brasil é um país fantásti-
co, querido por todos,
não apenas pelo nosso
futebol, mas pela nossa
gente. Alimentamos 1
bilhão de pessoas e somos
o país que mais preserva.
Vamos nos orgulhar de
sermos parte de um dos
países que menos decres-
ceu, apesar da pande-
mia”.

O presidente do Se-
brae, Carlos Melles, para-
beniza a iniciativa do go-
verno de privilegiar o pro-
dutor rural, com destaque
para a liderança da minis-
tra Tereza Cristina. “Pre-
cisamos valorizar o papel
dos pequenos negócios e
de suas famílias, que tra-

balharam incessantemen-
te para garantir a continu-
idade da produção no
campo e o abastecimento
de alimentos no país, mes-
mo durante a pandemia.
Esses recursos se somam
aos demais programas do
governo, que fomentam a
retomada das micro e
pequenas empresas. O
Plano Safra representa
recursos garantidos para
o produtor rural”, com-
pleta Melles.

Sobre o Plano Safra

Lançado anualmente,
com vigência de julho a
junho do ano seguinte
(período escolhido estra-
tegicamente pelo calen-
dário da safra agrícola
brasileira), o Plano é a
principal fonte de incenti-
vo ao produtor rural bra-
sileiro. Reúne um conjun-
to de políticas públicas
que abrangem os serviços
de Assistência Técnica e

Extensão Rural, crédito,
seguro da produção, ga-
rantia de preços, comerci-
alização e organização
econômica das famílias
residentes no campo.

O P l a n o S a f r a
2021/2022 traz como
novidade a inclusão de
unidades de produção de
bioinsumos e biofertili-
zantes, sistemas de gera-

ção de energia renovável,
além do limite de crédito
coletivo para a geração de
energia elétrica, a partir
de biogás e biometano. O
anúncio acontece em um
momento de ciclo de alta
das commodities e a uma
expectativa de aumento
da produção agrícola em
torno de 5% em relação à
safra passada.

Aberto edital para empreendedores
participarem da Feira Sabores da Terra

A Agência de Desen-
volvimento das Micro e
Pequenas Empresas e
do Empreendedorismo
do Estado (Aderes)
abriu edital de chama-
mento público com a
finalidade de selecionar
empreendedores interes-
sados em expor e vender
seus produtos na Feira
Sabores da Terra, que
acontece de 29 de julho
a 1° de agosto, na Praça
do Papa, em Vitória.

Os interessados em
participar da feira têm
até o dia 02 de julho,
para se inscrever no cha-
mamento público, no
endereço www.aderes-

.es.gov.br. Para isso, será
necessário o preenchi-
mento da ficha de inscri-
ção, para os segmentos
da Agroindústria, Micro
e Pequena Empresa,
Economia Solidária e
Artesanato, nas modali-
dades associações ou
individual. A quantida-
de de vagas disponíveis
poderá variar conforme
a planta da feira.

A Feira vai ocorrer
de acordo com o mapa
de risco do período, se-
guindo todas as normas
sanitárias estabelecidas
na Portaria Nº 198-R, de
03 de outubro de 2020,
da Secretaria da Saúde
(Sesa), que normatiza as
regras aplicadas em even-

tos corporativos, acadê-
micos, técnicos e cientí-
ficos, além de sociais,
entre outros, proporcio-
nando segurança aos
empreendedores e visi-
tantes. Os expositores
acima de 60 anos ou que
tenham algum tipo de
comorbidade deverão
apresentar o compro-
vante de vacinação do
Covid-19 para poder
participar da feira.

A Sabores da Terra é
uma realização da Fede-
ração dos Trabalhadores
Rurais, Agricultores e
Agricultoras Familiares
do Espírito Santo (Fata-
es), em parceria com a
Aderes e o Sebrae-ES.

Segundo o diretor

técnico da Aderes, Hugo
Tofoli, a Sabores da Ter-
ra dará início à tempora-
da de feiras comerciais
apoiadas pela parceria
entre a Aderes e o Se-
brae-ES. “As feiras são

mais do que simples-
mente um espaço de
oportunidade de comer-
cialização para empre-
endedores. O expositor,
na feira, tem a oportuni-
dade de realizar negóci-

os futuros, divulgar seu
produto, além de apre-
sentar para a sociedade
toda a diversidade em-
preendedora cultural do
nosso Estado”, ressaltou
o diretor da Aderes.

Aderes

Foto: divulgação

Foto: divulgação

"Nós priorizamos a agricultura familiar e os investimen-
tos, em especial na agricultura de baixo carbono, que
aumentou em mais de 100% neste plano", afirmou a
ministra daAgricultura, Tereza Cristina, durante o anúncio

Feira Sabores da Terra que aconteceu ano passado

Sebrae
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Governo do Estado seleciona projetos
para enfrentamento às drogas

O Governo do Esta-
do, por meio da Secreta-
ria de Direitos Huma-
nos (SEDH), lançou,
nesta quarta-feira (23),
o Edital de Seleção de
Projetos de Boas Práti-
cas no Campo das Polí-
ticas sobre Drogas. Ao
todo, poderão ser con-
templados até 15 proje-
tos para recebimento de
um prêmio no valor de
R$ 25.000,00 cada. As
inscrições serão abertas
no dia 05 de julho e po-
dem ser feitas até o dia
20 de agosto de 2021.

O edital visa ao for-
talecimento dos fatores
de proteção que evitem
ou diminuam o uso de
drogas e os efeitos noci-
vos advindos desse uso,
minimizando os fatores
de risco para o uso de
drogas.

“Estamos registran-
do a publicação do edi-
tal que irá selecionar as
entidades que tenham
boas práticas no comba-
te às drogas. Serão pre-
miadas iniciativas para
que as entidades pos-

sam trabalhar e conse-
guir resultados objeti-
vos, que é o enfrenta-
mento à dependência.
A Rede Abraço hoje faz
um trabalho excepcio-
nal nessa área”, desta-
cou o governador Casa-
grande.

“É o segundo ano
que lançamos este edital
e no ano passado tive-
mos ótimos projetos
contemplados, que es-
tão dando frutos. Para
este ano também espe-
ramos iniciativas criati-
vas e que tragam resul-
tados nas políticas sobre
drogas em nosso Esta-
do”, disse a secretária
de Estado de Direitos
Humanos, Nara Borgo.

O lançamento do
edital é feito via Subse-
cretaria de Políticas So-
bre Drogas (SESD). “To-
dos os projetos contem-
plados devem ter finali-
dade pública e ser exe-
cutados no Espírito San-
to. Com isso, também
buscamos for talecer
parcerias com outras
entidades para desen-
volver ações de preven-
ção, tratamento e rein-

serção”, completou o
subsecretário de Esta-
do, Carlos Lopes.

Eixos Temáticos

Os projetos contem-
plados podem se dividir
em três eixos temáticos.
Confira:

I – Prevenção ao uso
de drogas

Devem ser organiza-
dos e realizados por pes-
soas físicas - profissio-
nais da Administração
Pública direta e indireta
- ou por pessoas jurídi-
cas - entidades de direi-
to público ou privado,
sem finalidade lucrati-
va.

II – Cuidado e trata-
mento a pessoas com
necessidades decorren-
tes do uso de drogas

Devem ser organiza-
dos e realizados exclusi-
vamente por pessoas
físicas que sejam traba-
lhadores de estabeleci-
mentos de saúde devi-
damente registrados no
Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de
Saúde (CNES) localiza-
dos no Espírito Santo.

III – Reinserção
social

Devem ser organiza-
dos e realizados por pes-
soas jurídicas - entida-
des de direito público ou
privado, sem finalidade
lucrativa - ou pessoas
físicas, trabalhadores de
Centros de Atenção Psi-
cossocial (CAPS) devi-
damente registrados no
Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de
Saúde (CNES) localiza-
dos no Espírito Santo.

Os Eixos Temáticos
são os mesmos do Pro-

g rama Es tadua l de
Ações Integradas sobre
Drogas (Rede Abraço) e
os resultados das ações,
após finalizado o prazo
de execução, serão com-
partilhados na página
do Observatório Capi-
xaba de Informações
sobre Drogas (OCID).

Inscrições

As inscrições deve-
rão ser realizadas com a
documentação relacio-
nada no edital em enve-
lope pardo, fechado,
entregue pessoalmente
na sede da SESD, locali-

zada no Centro de Aco-
lhimento e Atenção Inte-
gral sobre Drogas, Rua
Treze de Maio, nº 47,
Centro – Vitória/ES -
CEP 29.015-280, no
horário de 09h às 17h,
de segunda a sexta-
feira, ou encaminhadas
via e-mail editaldeboas-
pra t i cas@ sedh.es.-
gov.br com o assunto:
“Proposta – Edital de
Seleção de Projetos nº
01/2021”, até às 17 ho-
ras do dia 20 de agosto
de 2021 e aguardar con-
firmação de recebimen-
to para considerar a ins-
crição efetuada.

CT Viva faz doação de lâmpadas refletoras para
Secretaria Municipal de Esportes de Vila Valério

Na noite de segun-
da-feira (21) o CT Viva
Escolinha realizou a
entrega de mais de 10
lâmpadas de refletores
para a Secretaria Muni-
cipal de Esportes de
Vila Valério. Leandro
Custódio, o Secretário
de Esportes Adilson
Geltner e o Diretor da
Câmara Municipal
Sidney Barbieri estive-
ram presentes no mo-
mento.

“Todo cidadão tem
o direito de usufruir,
mas também somos
responsáveis de contri-

buir na preservação e
na manutenção dos
espaços que servem de
palco para grandes
eventos e práticas es-
portivas e lazer”, disse
Leandro.

“Recebam essa doa-
ção com muito cari-
nho de todos pais,
mães e alunos do Cen-
tro de Treinamento
VIVA Escolinha de
Futebol”, completou.

O Secretário de
Espor te s, Adi l son
Geltner, enfatizou:
“Leandro Custódio
tem feito um grande e
importante trabalho
dando uma contribui-

ção em São Gabriel da
Palha e Vila Valério,
hoje falo especifica-
mente de Vila Valério.
Agradeço ao Leandro
que além de bom pro-
fissional é um humano
que se preocupa com
todos os segmentos da
sociedade e contribui
sempre que pode.
Ontem recebemos a
doação do CT Viva e
essa não é a primeira
doação que recebe-
mos. Leandro ainda
esse ano com toda sua
equipe, nos doou vári-
os alimentos com arre-
cadação em conjunto
aos atletas e os pais,

alimentos que atende-
ram famílias carentes
do município de Vila
Valério. Muito respei-
to a pessoa do Leandro

e como profissional,
agradeço ao Leandro,
esposa e toda sua equi-
pe. É uma satisfação
poder ter o Leandro

ajudando o município
e toda a garotada, in-
centivando não só co-
mo atleta, mas como
bons cidadãos.”

Foto: divulgação

Leandro Custódio, o Diretor da Câmara Municipal Sidney Barbieri e o
Secretário de EsportesAdilson Geltner, estiveram presentes no momento

SEDH

Editora Hoje

Ao todo, poderão ser contemplados até 15 projetos para
recebimento de um prêmio no valor de R$ 25.000,00 cada

Foto: Hélio Filho/Secom
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CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

- PROCESSO Nº 0605/2021
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES,
torna público o resultado do referido
Pregão Presencial. OBJETO: Contratação
de empresa para prestação de serviços e
fornecimento de peças objetivando o
conserto do veículo Caminhonete S10,
marca CHEVROLET, ano 2018, modelo
2019, Placa QRE 9B46, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde de Vila
Valério/ES.
RESULTADO: LICITAÇÃO DESERTA.
HOMOLOGAÇÃO: Em 23 de junho de
2021.
MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027)
3728-1000.
Vila Valério/ES, 23 de junho de 2021.

JAIME JULIÃO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. ADELSON HONORATO E MARIA DO CARMO

LOURENÇO DE SOUSA

ELE – Natural deAimorés-MG, com 52 anos de idade,

estado civil solteiro, profissão encarregado de

produção, residente e domiciliado na Av. Brasil, 123,

Rua VIII, Jardim Vitoria, São Gabriel da Palha-ES,

filho de IRACEMAHONORATO.

ELA - Natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 40

anos de idade, estado civil solteira, auxiliar de

costura, residente e domiciliada na Av. Brasil, 123,

Rua VIII, Jardim Vitoria, São Gabriel da Palha-ES,

filha de ANTONIO PEREIRA DE SOUSA e MARIA

MADALENALOURENÇO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se

na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 23 de junho de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. FABIANO PEREIRA DA SILVA E MORGANA

CALLIARI

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29

anos de idade, estado civil solteiro, profissão micro

empreendedor, residente e domiciliado na Rua

Roberto Luiz, 77, Boa Vista, São Gabriel da Palha-

ES, filho de MARIAJOSE PEREIRADASILVA.

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28

anos de idade, estado civil solteira, cabeleireira,

residente e domiciliada na Rua Roberto Luiz, 77, Boa

Vista, São Gabriel da Palha-ES, filha de AUDEIR

CALLIARI E ROSANGELAJACOBSEN.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 22 de junho de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. KLEBER LUIZ PEDRONI E CRISTINAMATIELO

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 48

anos de idade, estado civil solteiro, profissão

agricultor, residente e domiciliado no Córrego

Fartura, Zona Rural, São Gabriel da Palha-ES, filho

de IRINEU PEDRONI e FLORINDA ZURETI LOVO

PEDRONI.

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35

anos de idade, estado civil solteira, sem profissão

advogada, residente e domiciliada na Rua Abilio

Lopes, apart 202, Progresso, São Gabriel da Palha-

ES, filha de HILÁRIO MATIELO e ANGELA MARIA

MAURI MATIELO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 23 de junho de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

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

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030


