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227 pessoas são atentidas no Programa de
Assistência Dermatológica em Vila Valério
Aproximadamente 79 pessoas foram atendidas com pequenos procedimentos
cirúrgicos e os custos foram arcados pela municipalidade

Mantenópolis promove evento
de agroturismo com incentivo
à produção de cafés especiais
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Polícia realiza operação para
identificar suspeitos envolvidos na
morte de adolescente em São Gabriel

Governo amplia lista de produtos
médicos cuja exportação é proibida

Medida abrange produtos essenciais para
o combate à covid-19

MPES debate os direitos da
pessoa com autismo em audiência
pública realizada em Colatina
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Reflexao~

"Eu os estou enviando como ovelhas entre
lobos. Portanto, sejam astutos como as
serpentes e sem malícia como as pombas."

Refletindo: Ser astuto como uma serpente não
quer dizer ser esperto ou enganador. Significa
ser atento e prudente. Como Cristão, buscando
viver de forma honesta e correta, não faltarão
ocasiões em que outras pessoas tentarão tirar
proveito da sua honestidade. Mas ser Cristão
não quer dizer ser bobo. Contudo, nada que o
inimigo faça justifica recorrer às mesmas
atitudes. Quando tentamos revidar, ou até às
vezes apenas nos defender, há um perigo de
cair no pecado, é por isso que também é preciso
saber agir como as pombas. Peça a Deus o
controle do Espírito em situações de confronto
ou ataque. Ele é fiel e atenderá.

Oração: Pai, eu preciso tanto deste conselho.
Nosso inimigo é tão esperto. Peço ao Senhor a
bênção do equilíbrio de Jesus. Dê-me o
discernimento de saber quando falar e quando
me calar, quando agir e quando me retirar. Que
no meio disso, eu me preocupe apenas com a
aprovação de um – seu filho Jesus. Em nome
dele eu oro. Amém.
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Campanha alerta para prevenção
ao câncer de cabeça e pescoço
Denominada Julho Verde, iniciativa começou dia 1º e vai até fim do mês

Hoje, terça-feira (27) é
o Dia Mundial de Preven-
ção do Câncer de Cabeça
e Pescoço e ponto alto da
campanha Julho Verde,
de conscientização da
sociedade sobre a impor-
tância da prevenção e diag-
nóstico precoce da doen-
ça.

Realizada anualmente
ao longo do mês de julho,
a campanha deste ano
tem como slogan Desper-
te a Esperança, Venha
para o Julho Verde. A ini-
ciativa é promovida pela
Associação de Câncer de
Boca e Garganta (ACBG
Brasil), em parceria com a
Sociedade Brasileira de
Cirurgia de Cabeça e Pes-
coço (SBCCP) e apoio da
Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial
(ABORL-CCF).

Campanha Julho
Verde

A ação deste ano con-
ta com uma programação
voltada ao público em
geral, incluindo lives
(transmissões ao vivo) e
conteúdos relevantes so-
bre prevenção, diagnósti-
co, tratamento e reabilita-
ção. A mobilização pode
ser vista pelos canais ofici-
ais da campanha no Insta-
g r a m e F a c e b o o k
@acbgbrasil até 31 de
julho.

A mensagem da cam-
panha visa conscientizar a

população sobre a impor-
tância do autocuidado e
atenção aos primeiros
sinais e sintomas da doen-
ça para obtenção de um
diagnóstico precoce, am-
pliando as taxas de cura
com menos sequelas.

Anualmente, o Institu-
to Nacional do Câncer
(INCA) registra cerca de
40 mil novos casos de cân-
ceres de cabeça e pescoço,
denominação genérica de
tumores que se originam
em regiões das vias aéreo-
digestivas, como boca,
língua, gengivas, boche-
chas, amígdalas, faringe,
laringe e seios paranasais.

Fatores de risco

O tabagismo é o prin-
cipal fator de risco para
doença, explica o profes-
sor Carlos Takahiro Cho-
ne, médico otorrinolarin-
gologista e coordenador
do Departamento de Ci-
rurgia de Cabeça e Pesco-
ço da Associação Brasilei-
ra de Otorrinolaringolo-
gia e Cirurgia Cérvico
Facial (ABORL-CCF).

“O cigarro é o princi-
pal causador, principal-
mente quando associado
ao álcool. Dentadura mal
adaptada também pode
causar câncer. Outro fator
é sexo oral desprotegido,
por causa de HPV”.

Para esse fator existe a
vacina contra o HPV (si-
gla em inglês para Papilo-
mavírus Humano), um
vírus que infecta a pele ou
mucosas (oral, genital ou

anal) das pessoas, provo-
cando verrugas anogeni-
tais (na região genital e
ânus) e câncer, a depender
do tipo de vírus. A infec-
ção pelo HPV é uma in-
fecção sexualmente trans-
missível (IST). “A vacina
diminui o risco de desen-
volver câncer de gargan-
ta”, completa o médico.

Alguns sinais ajudam
a pessoa a identificar os
primeiros sintomas da
doença e a procurar aten-
dimento médico. “Os
principais sintomas são
percebidos em pessoas
que fumam ou bebem
acima de 40 anos de ida-
de, com ferida na boca
por mais de 2 a 3 sema-
nas, sem melhora. Rou-
quidão que não melhora
neste mesmo período.
Caroço no pescoço persis-
tente há mais de 2 ou 3
meses”.

Sintomas

De acordo com a fun-
dadora e presidente vo-
luntária na ACBG Brasil,
Melissa Ribeiro, até 2022
cerca de 45 mil pessoas no
país poderão perder parte
de suas faces por causa do
câncer na cavidade oral.
Ela alerta, ainda, que em
média, 22.950 brasileiros
correm o risco de perder a
voz em consequência de
um câncer de laringe.

Neste contexto, desta-
ca-se o diagnóstico tardio.
A cada quatro novos ca-
sos, três chegam a estágio
avançado da doença, re-

sultando no óbito de cerca
de 50% desta população.
A orientação é procurar
um médico ou dentista,
caso sejam identificados
um ou mais dos principais
sintomas e sinais – ferida
no rosto/boca que não
cicatriza;

mancha avermelhada
ou esbranquiçada na bo-
ca; dentes moles ou dor
em torno deles; mudança
na voz ou rouquidão; difi-
culdade/dor para masti-
gar ou engolir; caroço no
pescoço; irritação ou dor
na garganta; e mau hálito
frequente – que durem
por duas semanas ou mais

Sequelas

Mesmo após o trata-
mento, que pode ser reali-
zado com cirurgia, radio-
terapia, quimioterapia ou
imunoterapia, o câncer de
cabeça e pescoço pode
causar sequelas irreversí-
veis.

“Os pacientes enfren-
tam desafios como defor-
mação da face e do pesco-
ço, diminuição do paladar
e olfato, perdas funcionais
como fala, respiração,
mastigação, deglutição,
audição e visão, que afe-
tam sua qualidade de vi-
da”, ressalta Melissa Ribe-
iro. Existe, ainda, a difi-
culdade de reinserção
social e de reabilitação
destes pacientes, causada
pela falta de informação e
de políticas públicas vol-
tadas a esta questão, con-
clui.

EBC Saúde
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Sesa apresenta projeto para realização de
atendimento a crianças com autismo do Estado

Na última semana
foi realizada no auditó-
rio da Secretaria da Sa-
úde (Sesa), em Vitória,
a apresentação do pro-
jeto Assistência Ambu-
latorial Especializada
“Neurologia Pediátri-
ca”. O programa tem
como objetivo, realizar
consulta, exames e
acompanhamento das
crianças com autismo,
e busca atender toda a
demanda da Neurope-
diatria do Estado, tota-
lizando aproximada-
mente 6 mil consultas
por meio do Núcleo
Estadual de Regulação
de Consultas e Exames
(NERCE). A iniciativa
atende à demanda apre-
sentada pelo Grupo
das “Mães Eficientes
Somos Nós”.

Para a realização
desses atendimentos, a
Sesa firmou parceria
com o município de

Cariacica, para onde
serão destinados recur-
sos estaduais para a
ampliação de oferta de
consultas nessa área da
saúde.

Estiveram presentes
na ocasião o secretário
de Estado da Saúde,
Nésio Fernandes; a
subsecretária de Assis-
tência em Saúde, Que-
len Tanize Alves da
Silva; o subsecretário
de Regulação, Contro-
le e Avaliação em Saú-
de, Gleikson Barbosa
dos Santos; a secretária
Municipal de Saúde de
Cariacica, Roberta Gol-
tara; o gerente de
Assistência Ambulato-
rial Especializada da
Sesa, Paulo Reblin; e
representantes do gru-
po “Mães Eficientes
Somos Nós”.

Nésio Fernandes
destacou a importân-
cia da parceria entre o
Estado e o município
de Cariacica para a rea-

lização de ofertas des-
sas consultas e atendi-
mentos. “A parceria
entre Cariacica e o Esta-
do supre uma necessi-
dade que contempla
também outras deman-
das de consultas da Ne-
uropediatria e finda a
espera das mães por
essas consultas e proce-
dimentos”, citou.

Paulo Reblin expli-
cou que o encontro
com o grupo de mães
ocorre de forma perió-
dica com a equipe da
Sesa. Nos encontros,
elas apresentam suas
necessidades, então, a
Sesa busca soluções
para melhor atendê-
las.

“A Sesa está empe-
nhada em oferecer su-
porte às mães e seus
filhos, e para isso, essas
reuniões são realizadas
periodicamente. Hoje
o secretário e sua equi-
pe anunciaram as pro-
postas às consultas es-

pecializadas de Neuro-
pediatria e possibilida-
de concreta de Cariaci-
ca ser uma referência
nessa área. Estamos
numa nova fase muito
importante e exitosa,
que é essa reunião,
aqui, com as mães”,
declarou o gerente.

Após o término da
apresentação do proje-
to, as mães ficaram sa-
tisfeitas devido à opor-
tunidade de atendi-
mento e acompanha-

mento das solicitações.
Lúcia Mara Martins,
coordenadora geral do
coletivo “Mães Efici-
entes Somos Nós”, e
mãe de três filhos com
deficiências intelectua-
is, fala sobre a satisfa-
ção com o resultado
apresentado.

“Ouvimos do secre-
tário o que acredita-
mos ser um resultado
positivo, uma vez que
ele se comprometeu a
iniciar, em agosto, as

consultas e atendimen-
tos em Cariacica. O
acontecimento dessa
reunião foi um grande
passo para que tenha-
mos acesso aos direitos
das crianças. Isso é im-
portante para o nosso
grupo, para o Estado,
para todas as mães e
também para a Sesa,
que é a principal res-
ponsável por garantir
esses atendimentos e
diretos das crianças”,
destacou.

SESA

Mais de 70% dos serviços públicos brasileiros já são digitais

Solicitação de Iden-
tidade, pagamento de
impostos, agendamen-
tos, alterações e transfe-
rência de titularidades –
serviços que há alguns
anos só poderiam ser
realizados presencial-
mente, ou por docu-
mentos físicos – agora
contam com platafor-
mas digitais de fácil
acesso.

Segundo dados dis-
ponibilizados pelo go-
verno federal nesta se-
mana, mais de 100 mi-
lhões de solicitações
que teriam sido presen-
ciais foram atendidas
digitalmente graças à
chamada transforma-
ção digital - a adoção de
tecnologia e inovação
para o atendimento de
clientes.

Dos quase 4,5 mil
serviços oferecidos pela
administração pública
para cidadãos e empre-
sas, cerca de 3 mil já pos-

suem trâmite totalmen-
te digital e podem ser
acessados pelo compu-
tador ou por smartpho-
nes. Destes, 1,4 mil fo-
ram digitalizados ainda
em 2019. “O objetivo é
oferecer políticas públi-
cas e serviços de melhor
qualidade, mais sim-
ples e acessíveis a qual-
quer hora e lugar, a um
custo menor para o cida-
dão”, informa o levan-
tamento.

“Esses mais de três
mil serviços digitais
mostram que o governo
está aqui para servir ao
Brasil, seja com a redu-
ção do tamanho do Esta-
do, seja com os investi-
mentos que têm sido
feitos para agilizar e
ampliar a capacidade
de comunicação com o
cidadão. Desde o início
do governo já foram
digitalizados cerca de
1.400 serviços. Agora,
o cidadão pega seu celu-
lar e fala diretamente
com o governo”, disse o

ministro da Secretaria-
Geral, Onyx Lorenzo-
ni, sobre o balanço da
transformação digital
no governo.

Serviços mais
acessados

De acordo com o
caderno que lista os nú-
meros da transforma-
ção digital brasileira, o
serviço mais acessado
até o momento é a Car-
teira Digital de Trânsi-
to, que já é utilizada por
22,4 milhões de brasile-
iros. Em segundo lugar,
a Carteira de Trabalho
Digital, com 17,8 mi-
lhões de usuários. Os
serviços do INSS vêm
em terceiro, com pouco
mais de 11 milhões de
usuários. A iniciativa
resulta em filas meno-
res para atendimentos
presenciais e contribui
para o isolamento soci-
al e contenção do novo
coronavírus, afirma o
governo federal.

Serviços como regis-
tro para pesca amado-
ra, certificados veteri-
nários para animais
domésticos, licença de
importação de bebidas,
solicitação de seguro-
desemprego, inscrição
e verificação das etapas
do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e
do Programa Universi-
dade para Todos (ProU-
ni) estão disponíveis
para acesso digital.

Plataforma Gov.br

Agregadora dos prin-
cipais serviços ofereci-
dos pelo governo, a pla-
taforma Gov.br reúne
múltiplos órgãos e pas-
tas, o que facilita e cen-
traliza as demandas do
cidadão por serviços
digitais.

“O gov.br é o progra-
ma de governo que re-
presenta três pilares
fundamentais para a
evolução do estado bra-

sileiro: o combate à bu-
rocracia, a melhoria da
administração pública
e a transformação digi-
tal. Num futuro próxi-
mo, o estado será um
ente quase que total-
mente digital, prestan-
do serviços e se relacio-
nando com os cidadãos
através do gov.br", ex-
plicou José Roberto
Fernandes Júnior, se-
cretário de Moderniza-
ção da Administração
Federal.

Agência Brasil
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Foto: Editora Hoje

Serviços como registro para pesca amadora, certificados veterinários
para animais domésticos, licença de importação de bebidas e solicitação
de seguro-desemprego estão disponíveis para acesso digital
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Café conilon atinge
o maior preço pago
pela Cooabriel

Os cooperados da
Cooabriel aguardavam
com expectativa pela
reação do preço do co-
nilon. Na sexta-feira
(23), o preço da saca
pago pela cooperativa
aos cooperados che-
gou a R$ 540,00.

Há quase c inco
anos atrás (novembro
de 2016), o maior pre-
ço pago pela Cooabriel
foi comercializado a
R$ 530,00 a saca. Na-
quela época, a alta no
preço ocorreu em ra-
zão da grande seca que
atingiu as regiões pro-
dutoras do Espírito
Santo e que causou
uma grande quebra de
safra, gerando inúme-
ras dificuldades para
os produtores.

Na safra atual, em
2021, o aumento ocor-
re como reflexo da re-
dução na produção de
café arábica em função
da forte estiagem que
atingiu as regiões pro-

dutoras da variedade
no ano passado e in-
fluência da bienalida-
de. A geada que casti-
gou as lavouras nesta
semana influenciou
também a cotação.

Segundo o gerente
corporativo de comer-
cialização da Cooabri-
el, Edimilson Calegari,
os aumentos do preço
do conilon nos últimos
dias veio amenizar a
alta dos insumos, le-
vando por consequên-
cia maior rentabilida-
de aos produtores. “Po-
rém, como o café trata-
se de uma commoditie,
existem muitas variá-
veis, mas estamos oti-
mistas para a valoriza-
ção do preço. Apesar
dessa expectativa posi-
tiva, nossa grande preo-
cupação hoje é com o
clima, que apresenta
frio intenso e falta de
chuvas em nossa re-
gião, o que poderá com-
prometer o resultado
da próxima safra”, fina-
lizou.

Mantenópolis promove evento
de agroturismo com incentivo
à produção de cafés especiaisCooabriel

A produção de ca-
fés especiais arábica é
uma grande potencia-
lidade em Mantenópo-
lis, devido à altitude de
algumas localidades
que chega a 900 me-
tros. O agroturismo se
soma ao potencial do
município e já tem o
cicloturismo como
rotina de eventos. A
Rota do Café Especial
uniu as duas ativida-
des e será realizada em
regiões produtoras de
café arábica, com 30
quilômetros de percur-
so com bicicleta.

O evento é gratuito
e será realizado no dia
1º de agosto, com os
objetivos de divulgar
os cafés especiais pro-
duzidos em Mantenó-
polis e também incen-
tivar o trabalho dos

produtores. Os partici-
pantes poderão degus-
tar os cafés especiais
das propriedades e tam-
bém um café da ma-
nhã que será servido às
7 horas. A partida
acontecerá às 8 horas,
no Sítio do Nana, Cór-
rego do Ouro, que tam-
bém será o ponto de
chegada. A Rota con-
templa uma parada no
Sítio do Robadel, Cór-
rego do Capim, onde
serão demonstradas
metodologias de ensi-
no e degustação de ca-
fé. O encerramento do
evento será às 11h30,
no Sítio do Nana.

A Rota do Café
Especial é realizada
pelo Escritório Local
de Desenvolvimento
Rural (ELDR), do
Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão

Rural (Incaper), e pela
Prefeitura de Mante-
nópolis. As inscrições
podem ser feitas pelo
telefone (27) 9 9925-
6839, com Gilcimar
Rangel. A previsão é
de que participem cer-
ca de 250 pessoas, com
distanciamento social
e uso obrigatório de
máscaras.

O extensionista do
ELDR de Mantenópo-
lis, Claudinei Sales,
destacou que o evento
será muito dinâmico,
com paradas com ex-
plicações sobre todo
processo produtivo do
café especial, que se-
rão feitas pelo agrôno-
mo da Secretaria de
Agricultura do muni-
cípio, Fagner Vicente
de Oliveira, e pelo agrô-
nomo e coordenador
do Centro Regional de
Desenvolvimento Ru-

ral Noroeste do Inca-
per, Wellington Mar-
ré.

O coordenador do
ELDR de Mantenópo-
lis, Rodrigo Fernan-
des, disse que a Rota
promove a divulgação
dos cafés especiais e
dos atrativos do muni-
cípio, como as paisa-
gens que cercam as
propriedades de cafés.
“O percurso passa por
uma cachoeira e é uma
opor tunidade para
apreciar a beleza natu-
ral. Convidamos tam-
bém pessoas que traba-
lham com artesanato,
para expor as peças em
estandes no ponto de
encontro da Rota. É
um evento muito im-
portante para valoriza-
ção do trabalho dos
cafeicultores e da nos-
sa cidade”, explicou
Fernandes.

Foto: divulgação
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Incaper
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MPES debate os direitos da pessoa com autismo
em audiência pública realizada em Colatina

Com o objetivo de
discutir os direitos da
pessoa com autismo, o
Ministério Público do
Estado do Espírito Santo
(MPES), por meio da
Promotoria de Justiça da
Infância e Juventude de
Colatina, realizou uma
audiência pública na
quarta-feira (21), na Câ-
mara Municipal. Os de-
bates abordaram temas
como o retorno das aulas
dos alunos com deficiên-
cia; o atendimento edu-
cacional especializado
com ênfase no autismo; o
papel das operadoras de
saúde no fornecimento
das terapias especiais; o
papel do poder público
em assegurar todos os
direitos previstos na le-
gislação; o tratamento
multidisciplinar, entre
outros assuntos.

Organizador da au-
diência pública, o pro-
motor de Justiça Marce-
lo Volpato destacou a
importância do diálogo e
da necessidade do traba-
lho em rede, envolvendo
os diferentes poderes e o
pais e responsáveis de
pessoas com autismo,
para alcançar bons resul-
tados. Explicou que o

poder público deve esta-
belecer como prioridade
absoluta a educação in-
clusiva, principalmente
no que tange ao autismo,
mas reforçou a importân-
cia da conscientização
das pessoas. “O que nós
precisamos construir não
é a educação inclusiva,
mas sim uma sociedade
inclusiva. É a sociedade
que cada vez mais preci-
sa se adaptar e se edu-
car”, reforçou.

A audiência pública
presencial, seguindo os
protocolos de biossegu-
rança necessários em
razão da pandemia de
Covid-19, contou com a
participação de pais e
responsáveis de pessoas
com autismo, professo-
res, médicos, secretários
municipais, vereadores,
juízes, do representante
da Apae de Colatina,
Eval Galazzi, entre ou-
tras pessoas.

Durante o evento, o
secretário de Educação
de Colatina, Cidimar
Andreatta, destacou algu-
mas das ações adotadas
para garantir o melhor
atendimento e a inclusão
das crianças com autis-
mo na rede escolar. Lem-
brou que há desafios,
mas que o município tem

dialogado com os pais e
responsáveis de crianças
autistas e com o próprio
MPES para superá-los
em prol dessa causa.

Palestras

Após as explanações,
a neurologista infantil
Marcela Fraga abordou
o autismo no olhar da
saúde, levantando a ques-
tão “Por que o diagnósti-
co de Transtorno Espec-
tro Autista (TAE) parece
ser tão frequente atual-
mente?”. A médica apre-
sentou, através do histó-
rico do TAE, a taxa de
prevalência do autismo
em 2020 de 1 para cada
54 crianças e como é feito
o diagnóstico, pontuan-
do a causa, os sintomas e
sinais de alerta.

As professoras Nil-
céia Chiarelli Campa-
nharo e Ana Paula Vas-
soler Giacomin destaca-
ram a experiência positi-
va desenvolvida pela esco-
la inclusiva CEIM Perna-
longa Anexo no atendi-
mento de crianças com
autismo, mesmo com as
dificuldades no início.
Em seu relato, Ana Paula
compartilhou o apoio
que teve de sua equipe ao
entrar na escola e receber

seu primeiro aluno autis-
ta “Eu tive o suporte de
uma equipe que me mos-
trou que incluir é muito
difícil, mas, que depois
que você inclui, tudo fica
muito mais fácil. O aluno
que era visto como ‘pro-
blema’ se torna seu mai-
or aprendizado”, com-
partilhou.

Já a psicóloga e coor-
denadora do Centro de
Tratamento de Autismo
de Colatina (CTA) da
Apae, Laila Oliveira
Evangelista, abordou o
“Autismo no olhar da
Educação”, destacando
também a importância
da preparação do ambi-
ente escolar, estruturado,
para acolher melhor es-
sas crianças.

Ao encerrar o evento,
o promotor de Justiça da
Infância e Juventude de
Colatina, Marcelo Vol-
pato, abordou os aspec-
tos jurídicos e a legisla-
ção que assegura a edu-
cação inclusiva e os direi-
tos das pessoas com defi-
ciência. “Legislação não
é o que nos falta”, afir-
mou. Destacou ainda a
importância de o poder
público incluir a univer-
salização da educação
inclusiva no orçamento
municipal para efetivar
as medidas necessárias e
garantir a tutela dos dire-
itos fundamentais. Lem-
brou que os municípios e
os vereadores de todo o
país estão discutindo ago-
ra o Plano Plurianual

(PPA), que estabelece os
projetos e os programas
de longa duração do go-
verno, definindo objeti-
vos e metas da ação pú-
blica para os próximos
quatro anos de gestão.
Dessa forma, sensibili-
zou os gestores munici-
pais e os vereadores pre-
sentes a discutirem o
aporte financeiro maior
para dar vazão aos ansei-
os dos pais e responsáveis
de pessoas com autismo.

A audiência pública
também foi transmitida
ao vivo pelo canal do
MPES no YouTube e
pela página da institui-
ção no Facebook, com
mais de 100 pessoas
acompanhando o even-
to.

MPES

Sefaz traz transparência e uniformização
para atividades da auditoria fiscal

Com o objetivo de
organizar as atividades
de auditoria fiscal desen-
volvidas no âmbito da
Receita Estadual, a Se-
cretaria da Fazenda (Se-
faz) publicou, nesta sema-
na, uma Portaria (Nº47-
R) que traz transparência
e uniformização às ativi-
dades desenvolvidas pe-
los auditores fiscais.

A proposta de organi-
zação ficou estabelecida
por meio de diferentes
modalidades de Planos
de Audi tor ia Fisca l
(PAF) definidas.

Esses diferentes tipos
de PAFs, classificados de
acordo com os procedi-

mentos de fiscalização a
serem realizados, incor-
poram um rol específico
de atividades de compe-
tência do auditor Fiscal.

“É exatamente neste
sentido que a medida traz
transparência e uniformi-
zação para as atividades
de auditoria fiscal, pro-
porcionando ganhos não
só de qualidade, mas tam-
bém de eficiência opera-
cional”, explicou o sub-
secretário de Estado da
Receita Estadual, Beni-
cio Costa.

Ganho para o
contribuinte

A Portaria anterior
tinha natureza exclusiva-

mente interna e de orga-
nização dos trabalhos.
Dessa forma, a nova vai
além, pois mais que orga-
nizar os trabalhos volta-
dos à fiscalização, dá
transparência ao público
externo sobre quais tipos
de procedimentos fiscais
estão sujeitos.

“Por consequência da
transparência trazida
pela Portaria, os contri-
buintes terão acesso aos
tipos de procedimentos
de fiscalização a que eles
podem estar sujeitos, os
prazos, as prorrogações e
outros procedimentos”,
disse o gerente Fiscal da
Secretaria da Fazenda,
Arthur Carlos Teixeira
Nunes.

Ele complementa:
“não houve demanda
interna ou externa para
que isso fosse feito. A
iniciativa faz parte das
medidas de padroniza-
ção e controle que estão
sendo implementadas

após a reestruturação da
Receita Estadual.”

Código de Defesa

A Portaria também
está alinhada ao Código
de Defesa do Contribuin-

t e ( L e i E s t a d u a l
884/2018), que prevê o
direito ao conhecimento
de informações relativas
ao contribuinte constan-
tes de registros ou bancos
de dados da Administra-
ção Fazendária.

Sefaz

Foto: divulgação

Foto: divulgação



0627 de julho de 2021

227 pessoas são atentidas no Programa de
Assistência Dermatológica em Vila Valério

Neste final de sema-
na um importante pro-
grama foi retomado
em Vila Valério: o Pro-
grama de Assistência
D e r m a t o l ó g i c a
(PAD). A ação com
atividade há mais de
trinta anos, tem como

objetivo identificar e
auxiliar lavradores
pomeranos no trata-
mento do câncer de
pele e na prevenção da
doença. São realiza-
das consultas, proce-
dimentos e quando
necessário, pequenas
cirurgias, sendo os
casos mais graves en-

caminhados para tra-
tamento.

O programa é reali-
zado sob a coordena-
ção da professora da
Universidade Federal
do Esp í r i to Santo
(UFES), Dra. Patrícia
Henriques Lyra Fras-
son e é realizado atra-
vés de uma parceria

entre a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a
Igreja Evangélica de
Confissão Luterana
no Brasil de Vila Valé-
rio e a UFES.

Compareceram no
mutirão cerca de 227
pessoas que buscaram
o atendimento que foi
realizado na Sede da

Igreja Evangélica de
Confissão Luterana
no Brasil, em busca de
atendimento. O even-
to também contou
com a colaboração de
fiéis da igreja, de ser-
vidores da Secretaria
de Saúde e de estagiá-
rios do curso de Medi-
cina da Universidade.

Aproximadamen-
te 79 pessoas foram
atendidas com peque-
nos procedimentos
cirúrgicos e os custos
foram arcados pela
municipalidade, que
visa ampliar parcerias
em prol dos cuidados
com a saúde da popu-
lação.

Aproximadamente 79 pessoas foram atendidas com pequenos
procedimentos cirúrgicos e os custos foram arcados pela municipalidade
Editora Hoje

Fotos: divulgação/PMVV

Projeto amplia participação de micro e pequenas
empresas no processo das compras governamentais

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
lançou, nesta segunda-
feira (26), o Projeto Com-
pre do ES, que vai ampli-
ar o acesso ao mercado
das compras governa-
mentais para as micro e
pequenas empresas loca-
is. A iniciativa tem o obje-
tivo de fortalecer e au-
mentar a competitivida-
de dessas empresas, pro-
movendo o desenvolvi-
mento econômico e soci-
al. O projeto faz parte das
ações do Plano Espírito
Santo – Convivência
Consciente, com foco na
retomada econômica do
Estado.

O Compre do ES pre-
tende ampliar a participa-
ção dos pequenos negóci-
os locais, contribuindo
para a movimentação da
economia e ampliando as
oportunidades para em-
presários de Micro e Pe-
quenas Empresas (MEI,

ME, EPP) do Espírito
Santo que têm interesse
em vender especialmente
para o Governo do Esta-
do e também para outros
órgãos públicos munici-
pais, estaduais ou federa-
is.

“Esse é mais um pas-
so que damos para incen-
tivar o consumo dentro
do Espírito Santo. A ideia
é permitir que as peque-
nas e microempresas te-
nham preferência na ven-
da para o Governo do
Estado e que as Prefeitu-
ras possam aderir ao pro-
grama. Incentivando as
compras locais, para que
a riqueza, a prosperidade
e os empregos permane-
çam aqui. Em nenhum
momento, o Estado dei-
xou de estender a mão a
quem mais sofreu nessa
pandemia. Agora, damos
mais um passo na direção
da retomada da econo-
mia com a criação de
oportunidades e a gera-
ção de empregos e renda

para os capixabas”, afir-
mou o governador Casa-
grande.

O secretário de Esta-
do de Inovação e Desen-
volvimento, Tyago Hoff-
mann, explicou que o
projeto vai promover a
qualificação das empre-
sas, estimulando fornece-
dores a aperfeiçoarem e
ampliarem sua rede de
negócios, estabelecendo
prestação de serviços
com maior eficiência e
qualidade.

“O objetivo do Go-
verno do Estado é possi-
bilitar a participação de
MPE locais no processo
das compras governa-
mentais, dando priorida-
de na contratação dessas
empresas quando o preço
ofertado em disputas, for
até 10% superior do que o
melhor preço válido. Pa-
ra que o programa tenha
êxito, está prevista a capa-
citação de 120 servidores
e 120 empresários até
2022, bem como a reali-

zação de 10 rodadas de
oportunidades”, comple-
tou Hoffmann.

O projeto Compre do
ES tem a coordenação
das Secretarias de Inova-
ção e Desenvolvimento
(Sectides) e de Gestão e
Recursos Humanos (Se-
ger), em parceria com
Agência de Desenvolvi-
mento das Micro e Pe-
quenas Empresas e do
E m p r e e n d e d o r i s m o
(Aderes), Secretaria de
Controle e Transparência
(Secont), Escola de Servi-
ço Público do Espírito
Santo (Esesp) e o Serviço
de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas do Espí-
rito Santo (Sebrae).

Parceiro da iniciativa,
o Sebrae fará a capacita-
ção, criação e divulgação
de ações/eventos de apro-
ximação e de oportunida-
des de negócios para as
M i c r o s e Pe q u e n a s
Empresas. “É uma opor-
tunidade para que micro
e pequenas empresas pos-

sam se tornar mais com-
petitivas na participação
das compras do Governo.
Agora, com a regulamen-
tação do benefício que
prioriza a contratação de
pequenos negócios sedia-
dos no Estado, teremos
de fato uma consolidação
da política de ampliação
do acesso ao mercado das
compras públicas voltado
para aquelas que movem
a economia capixaba”,
avaliou o superintenden-
te do Sebrae, Pedro Rigo.

Legislação

Decreto de Prioriza-
ção para a contratação de
MPE Locais: Regula-
menta o tratamento favo-
recido, diferenciado e
simplificado para as con-
tratações públicas de
bens, serviços e obras,
tendo em vista o disposto
nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal
123/2006, e dos arts. 43 a
70 da Lei Complementar

Estadual 618/2012, para
as Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno
Porte (EPP), Microem-
preendedores Individuais
(MEI) e Sociedades Coo-
perativas, Agricultores
Familiares e Produtores
Rurais Pessoa Física.

Decreto de Securiti-
zação de Contratos: Dis-
põe sobre as regras e os
procedimentos para ope-
ração de crédito garanti-
da por cessão fiduciária
dos direitos de créditos
decorrentes de contratos
administrativos de obras
e serviços de engenharia,
realizadas entre o forne-
cedor e instituição finan-
ceira no âmbito da Admi-
nistração Pública Estadu-
al direta, autárquica e
fundacional. A operação
de crédito de que trata o
art. 1º será garantida por
meio de conta vinculada
específica para pagamen-
to dos créditos cedidos
fiduciariamente em ga-
rantia.

Secom/Sectides
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Polícia realiza operação para identificar suspeitos
envolvidos na morte de adolescente em São Gabriel

Na manhã da últi-
ma sexta-feira (23), as
Polícias Civil (PCES) e
Militar (PMES) de São
Gabriel da Palha, no
noroeste do Estado,
deflagraram uma ope-
ração nos bairros Ca-
choeira da Onça e Jar-
dim Vitória, com o obje-
tivo de identificar os
responsáveis pelo homi-
cídio do adolescente,
Vitor Alvarenga Spe-
randio, de 13 anos, que
ocorreu na noite dessa
segunda-feira (19), no
bairro Cachoeira da
Onça.

No dia dos fatos,
uma senhora de 64
anos, vizinha do ado-
lescente, foi atingida na
mão pelos tiros. Segun-
do o titular da Delega-
cia de Polícia (DP) de
São Gabriel da Palha,
delegado Rafael Cali-
man, ao todo, foram
realizadas buscas em
cinco imóveis.

De acordo com a
autoridade policial,
durante as buscas fo-
ram colhidas informa-
ções que poderão auxi-
liar nas investigações.
“As investigações preli-
minares dão conta de
que os suspeitos teriam

atirado contra o adoles-
cente, acreditando ser
outra pessoa. Ao que
parece, realmente o
adolescente foi execu-
tado por engano”, ex-
plicou o delegado.

Por meio do Dis-
que-Denúncia 181, a
população pode contri-
buir de forma anônima
para o trabalho da Polí-
cia Civil, que também
tem um site onde é pos-
sível anexar imagens e
vídeos de ações crimi-
nosas, o disquedenun-
cia181.es.gov.br. O ano-
nimato é garantido e
todas as informações
são investigadas.

Prouni: comprovação
para primeira chamada
termina nesta quarta-feira

Até a próxima quarta-
feira (28), os candidatos
selecionados na primeira
chamada do Programa
Universidade para Todos
(Prouni) deverão com-
provar as informações
prestadas na ficha de ins-
crição junto à instituição
e m q u e f o i p r é -
selecionado.

Segundo o Ministério
da Educação, é de res-
ponsabilidade do candi-
dato verificar, na institui-
ção, os horários e o local
de comparecimento para
a conferência das infor-
mações. A perda do pra-
zo ou a não comprovação
das informações implica-
rá, automaticamente, na
reprovação do candidato.

Segunda chamada

O resultado da segun-
da chamada será divulga-
do no dia 3 de agosto,
com período para com-
provar as informações de
3 a 11 de agosto.

Lista de espera

Candidatos não sele-

cionados na primeira e
segunda chamadas pode-
rão manifestar interesse
pela lista de espera, nos
dias 17 e 18 de agosto.

Bolsas

De acordo com o
MEC, nesta edição fo-
ram ofertadas 134.329
bolsas. São 69.482 bolsas
integrais e 64.847 parcia-
is, em 10.821 cursos mi-
nistrados em 952 institui-
ções de ensino superior
da rede privada.

Critérios

Para concorrer a bol-
sas integrais, o estudante
deve comprovar renda
familiar bruta mensal,
por pessoa, de até 1,5
salário mínimo. No caso

de bolsas parciais (50%),
a renda familiar bruta
mensal deve ser de até
três salários mínimos,
por pessoa.

Cronograma Prouni
2021/2

Comprovação das
informações da primeira
chamada: 20 a 28 de ju-
lho

Resultado da segunda
chamada: 3 de agosto

Comprovação das
informações: 3 a 11 de
agosto

Inscrições na lista de
espera: 17 e 18 de agosto

Divulgação da lista de
espera para as institui-
ções de ensino: 20 de
agosto

Comprovação das
informações da lista de
espera: 23 a 27 de agosto

Foram ofertadas 134.329 bolsas em
instituições privadas em todo o país

EBC Educação

Governo amplia lista de
produtos médicos cuja
exportação é proibida

Decreto presidencial
publicado no Diário
Oficial da União de on-
tem (26) amplia a lista
de produtos médicos,
hospitalares e de higie-
ne cuja exportação está
proibida, por serem con-
siderados “essenciais ao
combate à epidemia de
coronavírus no Brasil”.

A inclusão de novos
produtos na lista foi pos-
sível graças à alteração
da lei 13.993, aprovada
pelo Congresso Nacio-
nal em março de 2020 e
sancionada, em abril do
mesmo ano, pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

Em vigor enquanto
durar o estado de emer-
gência em saúde públi-
ca, a lei, em seu formato
original, proíbe a expor-
tação de ventiladores
pulmonares mecânicos
e circuitos; camas hos-
pitalares; monitores
multiparâmetros e equi-
pamentos de proteção
individual (EPIs) de uso
na área de saúde, como

luva látex, luva nitrílica,
avental impermeável,
óculos de proteção, gor-
ro, máscara cirúrgica e
protetor facial.

Os produtos agora
incluídos na lista são:
solução de cloreto de
sódio 0,9%, em fras-
co/ampola com volume
igual ou inferior a 10 ml;
seringas, sem agulha, de
plástico, com capacida-
de de 1 ml; seringas, sem
agulha ou com agulhas
de 22 Gx1", 23 Gx1" ou
24 Gx3,4", de plástico,

com capacidade de 3
ml; e agulhas hipodér-
micas de aço inoxidá-
vel, com dimensão de
22 Gx1", 23 Gx1" ou 24
Gx3,4".

Conforme o texto
original, o governo po-
de incluir outros produ-
tos na lista de restrição.
O Poder Executivo tam-
bém poderá excluir
itens, desde que a deci-
são seja fundamentada
e sem que prejudique o
atendimento à popula-
ção.

Medida abrange produtos essenciais
para o combate à covid-19

Foto: divulgação

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Foto: Studio Formatura/Galoi

PCES

EBC Saúde
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. RICARDO FURLAN E MEIRIVONE CASTELANE

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33

anos de idade, estado civil solteiro, profissão

propagandista, residente e domiciliado na Av. Alberto

Antonio da Silva, Paraíso, São Gabriel da Palha-ES,

filho de ALCEMIR FURLAN e GEOVANA SABARÁ

FURLAN

ELA - Natural Itabirinha-MG, com 33 anos de idade,

estado civil solteira, dentista, residente e domiciliada

na Av. Alberto Antonio da Silva, Paraíso, São Gabriel

da Palha-ES, filha de PEDRO CASTELANE e

CONCEIÇÃOAPARECIDACASTELANE.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se

na forma da lei.

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

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2021 6 00007 066 0004163 97

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

[MATEUS KAIQUE LITIG BUSS e RAIANY GRONER PEREIRA]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 23 de maio de 1996, estado

civil solteiro, profissão lavrador, residente no Córrego São Luis, Zona Rural em

Vila Valério-ES, filho de JAIR BUSS e CLÉDINALUCIALITIG BUSS.

Nome a adotar após o casamento: MATEUS KAIQUE LITIG BUSS.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 18 de setembro de 2001,

estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, residente na Rua Gilson

Pereira, 190, Rafael Thomas em Vila Valerio-ES, filha de LINDOMAR ALVES

PEREIRAe ELIANAGRONER.

Nome a adotar após o casamento: RAIANY GRONER PEREIRABUSS.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o presente edital para ser

fixado na forma da lei e lugar de costume.

Vila Valerio -ES, 26/07/2021

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2021 6 00007 067 0004164 95

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE  VILA VALÉRIO  ES

Ele, natural de Jaguaré-ES, nascido em 20 de julho de 1999, estado civil solteiro,

profissão agricultor, residente na Rua Natalino Cossi, 176, Centro em Vila Valério-

ES, filho de CLAUDIR SOUZARAMOS e ENI PACHECO RAMOS.

Nome a adotar após o casamento: ROBSON JUNIOR PACHECO RAMOS.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 14 de novembro de 2002,

estado civil solteira, profissão agricultora, residente no Córrego Vargem Alegre,

Zona Rural em Vila Valério-ES, filha de ADAIL RUFINO e MARIA LUCINÉIA

NICOMEDES RUFINO.

Nome a adotar após o casamento: TAÍS NICOMEDES RUFINO.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o presente edital para ser

fixado na forma da lei e lugar de costume.

Vila Valerio -ES, 26/07/2021

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA

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

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com


