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Reflexao~

"Confessai, pois, os vossos pecados uns aos
outros e orai uns pelos outros, para serdes
curados. Muito pode, por sua eficácia, a
súplica do justo."

Refletindo: Às vezes estamos distantes do
Senhor e até queremos nos aproximar outra
vez, mas não encontramos forças !!!
Sentimentos de vazio e tristeza tomam conta
de nós !!! Quem sabe também um sentimento
de culpa porque entendemos que estamos
andando fora dos caminhos do Senhor. Nossa
alma está doente e não sabemos onde encon-
trar a cura. Mas Tiago nos ensina que ao
confessarmos nossos pecados, somos curados.
Este é um mistério que pertence a Deus, mas
podemos entender que isso acontece porque
trazemos à luz àquilo que está em oculto. Em
outras palavras, ao confessarmos, estamos
manifestando a Deus o nosso desejo de
abandonar o pecado, e reconhecendo que
somente Ele é capaz de nos perdoar e curar.

Oração: Senhor Deus, prepara um momento
certo, uma pessoa certa, que seja comprometi-
da com a verdade, que faça a obra do Senhor
com compromisso, para que eu possa confes-
sar minha angustia e minhas necessidades.
Prepara alguém que saiba ouvir, aconselhar e
guardar segredos, pois eu preciso receber a
cura do Senhor, preciso encontrar descanso
para o meu coração, preciso do Seu Santo
Espírito sobre mim, para que eu possa continu-
ar te servindo e adorando cada dia mais. Em
nome de Jesus. Amém.

de

Momento

Tiago 5:16
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DP de São Gabriel da Palha prende
suspeito de dupla tentativa de homicídio
Indivíduo tentou fugir da abordagem policial, mas acabou cercado

Na última sexta-
feira (10), uma perse-
guição policial termi-
nou com um suspeito
de dupla tentativa de
homicídio preso em
São Domingos do Nor-
te. A ação foi fruto de
diligências da equipe
da Delegacia de Polí-
cia de São Gabriel da
Palha.

"Recebemos infor-
mações de que este sus-
peito estava no interior
de São Domingos do
Norte, dirigindo um
caminhão branco car-
regado de toras de euca-
lipto. Fomos até lá, en-
contramos o cami-
nhão, mas testemu-
nhas afirmaram que o
condutor tinha acaba-
do de sair dali, em uma

moto. Resolvemos en-
cerrar a diligência e
voltar para São Gabriel
da Palha", explicou o
delegado Rafael Cali-
man.

No entanto, duran-
te o retorno se depara-
ram com o investigado,
e teve início uma inten-
sa perseguição polici-
al. "Resolvemos voltar,
e ele também mano-
brou, dando de frente
com nossa viatura. Ten-
tamos cercá-lo, mas ele
conseguiu se desvenci-
lhar, abandonando a
motocicleta e se em-
brenhado em um mata-
gal. Policiais foram
atrás. Ao tentar voltar
para o asfalto, o suspei-
to se viu cercado. Can-
sado e sem saída, ele se
entregou, deitando no
chão", relatou o dele-

gado.
O detido é um ho-

mem de 29 anos, e o
crime, segundo as in-
vestigações, foi moti-
vado por uma desaven-
ça. No dia 15 de no-
vembro de 2019, ele se
envolveu em uma bri-
ga, durante a comemo-
ração do resultado das
eleições municipais.

Um amigo dele sa-
cou uma arma e atirou
contra o desafeto, atin-

gindo, também, uma
segunda pessoa que
nada tinha a ver com a
confusão. Outras pes-
soas se envolveram na
briga e o detido ajudou
o atirador a fugir, acer-
tando os adversários
com garrafadas.

O detido foi enca-
minhado para o Cen-
tro de Detenção Provi-
sória de São Mateus
(CDPSM), ficando à
disposição da justiça.

Sedu libera mais recurso para escolas adquirirem
itens de prevenção ao novo Coronavírus
O repasse é de R$ 8 milhões e beneficiará 434 escolas do Estado

O Governo do Esta-
do, por meio da Secreta-
ria da Educação (Sedu),
publicou, no Diário Ofi-
cial do Espírito Santo,
na segunda-feira (13), a
Portaria nº 222-R, que
autoriza o repasse de R$
8 milhões para os Con-
selhos de Escola adqui-
rirem itens para fins de

prevenção e controle da
transmissão do novo
Coronavírus (Covid-
19), enquanto perdurar
o estado da pandemia.
A ação beneficiará 434
escolas do Estado.

O subsecretário de
Estado da Administra-
ção e Finanças da Se-
cretaria da Educação,
Josivaldo Barreto, falou
sobre como as escolas

devem utilizar o recur-
so. “Temos escolas que
ainda contam com re-
curso, mas estamos
mandando para com-
plementar para o final
de 2021 e início de
2022. Reprogramem os
outros recursos, quem
tiver em conta, conside-
rando que as escolas
estão com grande pre-
sença de estudantes.

Agradecemos a todos
vocês pelo empenho e
dedicação com nossas
escolas e alunos”, disse.

Também foi publica-
da a Portaria nº 223-R,
no valor total de R$
211.674,78, que con-
templa as escolas refe-
rência e exclusivas que
atendem aos Ambientes
de Privação de Liberda-
de.

Sedu

Foto: divulgação

PCES
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Governo do Estado lança Projeto Piloto
da Central de Teleflagrante da PCES

O Governo do Esta-
do lançou nesta terça-
feira (14), o Projeto
Piloto da Central de
Teleflagrante da Polí-
cia Civil do Espírito
Santo (PCES). O pro-
jeto começou a operar
na segunda-feira (13) e,
na prática, possibilita o
recebimento de ocor-
rências de forma remo-
ta, dando celeridade
aos procedimentos e
possíveis autuações de
conduzidos.

A Central de Tele-
flagrante funciona na
Chefatura de Polícia,
em Vitória, coordena-
da pelo delegado de
polícia Félix Meira de
Carvalho Júnior. No
local, uma sala foi pre-
parada com computa-
dores, equipamentos
de videoconferência e
conexão à internet, por
meio dos quais Delega-
dos e Escrivães de Polí-
cia farão plantões re-
motos, recebendo, nes-
te primeiro momento,
as ocorrências entre-
gues nos plantões das
Delegacias Regionais
de Aracruz e Guarapa-
ri. Nas Delegacias Re-
gionais, equipes de poli-

ciais civis com treina-
mento específico irão
receber ocorrências,
gerenciar a comunica-
ção remota e conduzir
os envolvidos.

Em sua fala, o go-
vernador Renato Casa-
grande destacou a im-
portância desse novo
serviço para otimizar
os recursos, com o obje-
tivo de ampliar o núme-
ro de plantões no inte-
rior do Estado.

"Este é mais um pas-
so importante para a
segurança pública capi-
xaba. Estamos incor-
porando cada vez mais
a tecnologia nessa
área, otimizando a atu-
ação dos policiais.
Assim vamos ter mais
delegacias com fla-
grante, enquanto o poli-
cial e o delegado pode-
rão ter liberdade de
tempo para investigar,
que é a sua atuação pri-
mordial", lembrou o
governador.

O sistema vai per-
mitir a implantação de
plantões em regime de
24h em Delegacias Re-
gionais que nunca ope-
raram nessa atividade.
Além disso, como ocor-
reu em outros estados,
esse avanço tecnológi-

co permitirá a melhor
distribuição do efetivo
policial, contribuindo
para a reabertura de
unidades desativadas
ou em funcionamento
precário.

Com o remaneja-
mento de mão de obra
dos plantões para ou-
tras delegacias, ocorre-
rá a melhoria da quali-
ficação das provas téc-
nicas e o aumento na
resolutividade de cri-
mes e prisões qualifica-
das.

Funcionamento

A lavratura do Auto
de Prisão em Flagrante
(APF) por videoconfe-
rência ocorre da se-
guinte forma: policiais
civis, ao receberem
uma ocorrência nos
plantões de Delegacias
Regionais, acionarão a
Central Teleflagrante,
que lavrará o procedi-
mento on-line, reali-
zando entrevistas e oiti-
vas. Após a finalização
do procedimento remo-
to, o expediente será
remetido à delegacia
de polícia de origem,
por meio da Delegacia
On-line (Deon).

Advogados ou de-

fensores públicos pode-
rão acompanhar o pro-
cedimento de forma
on-line ou presencial.
Caso optem pelo for-
mato on-line, será dis-
ponibilizado um aces-
so seguro e privativo
para diálogos com os
clientes.

O sistema permitirá
que o delegado de plan-
tão, localizado na Cen-
tral Teleflagrante, aten-
da a mais de um caso
simultaneamente, sem
que haja prejuízo ao
bom andamento dos
procedimentos, ou se-
ja: enquanto um proce-
dimento está em pre-
paração ou interrompi-

do, outro poderá ser
adiantado, entrevistan-
do-se advogados e de-
fensores, ou proceden-
do-se às oitivas.

As Delegacias Regi-
onais que forem incluí-
das no Teleflagrante
continuarão a ter Dele-
gados e Escrivães de
Polícia atuando de for-
ma presencial, nos ho-
rários de expediente,
tanto para a condução
das inves t igações,
quanto para o atendi-
mento da população e
advogados.

O deputado federal
Josias Da Vitória, coor-
denador da Bancada
Federal, também elogi-

ou o trabalho do Go-
verno do Estado na
gestão da Segurança
Pública. "Agradecer a
atenção que o senhor
governador tem dado à
Segurança Pública na
sua gestão. Nesse seu
governo foram mais de
R$ 150 milhões que a
bancada alocou e os
equipamentos já estão
sendo entregues. O de-
safio da pandemia nos
deu um legado de nos
comunicarmos com
mais agilidade. Quan-
do um delegado otimi-
za seu serviço, com
certeza vamos ter um
alcance muito maior",
afirmou Da Vitória.

Viaturas
Durante o lança-

mento do projeto, o
governador Renato
Casagrande fez a entre-
ga de mais 24 viaturas,
que vão reforçar a frota
da PCES. O investi-
mento dentro do Pro-
grama Estado Presente
em Defesa da Vida foi
de R$ 203.391,00 por
viatura, sendo adquiri-
dos automóveis do tipo
caminhonete, da mar-
ca Mitsubishi modelo
L200 Triton GL.

As viaturas contam
com tração 4X2 e 4X4,
motor turbo de 160 cv,
compartimento para
transporte de detidos,

além de engate para
reboque e sensor e câ-
mera de ré. Elas serão
destinadas às unidades
policiais da Capital e
interior do Estado.

"Estamos reestrutu-
rando as forças de segu-
rança que encontra-
mos destruídas em
2019. Estamos fazendo
um investimento gi-

gantesco e estruturante
na área de Segurança
Pública. São equipa-
mentos, armamentos,
viaturas, infraestrutura
e uso da tecnologia.

Tudo isso com o apoio
da nossa Bancada Fede-
ral, dos deputados esta-
duais e das forças de
segurança, que têm
feito uma atuação ex-

traordinária. Dessa
forma vamos recupe-
rando a área da segu-
rança pública”, ressal-
tou Casagrande.

Também estiveram
presentes na solenida-
de a vice-governadora
do Estado, Jacqueline
Moraes; os secretários
de Estado, Álvaro Du-
boc (Economia e Pla-
nejamento), Gilson
Daniel (Governo) e
Coronel Aguiar (Casa
Militar); e os deputa-
dos estaduais Fabricio
Gandini, Coronel Ale-
xandre Quintino, Dary
Pagung e Marcos Gar-
cia.

Fotos: Hélio Filho/Secom

Casagrande destacou a importância desse novo serviço para otimizar os
recursos, com o objetivo de ampliar o número de plantões no interior do Estado

24 viaturas que vão reforçar a frota da PCES, foram entregues pelo Governador durante o lançamento

Secom/Sesp/PCES
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2ª Edição da Rua Cultural atrai jovens,
crianças e famílias para as ruas de São Gabriel

No sábado (11), foi
realizada a 2º Edição
da Rua Cultural em
São Gabriel da Palha,
através da Secretaria
Municipal de Cultura,
na Rua Izídio Borgo,
no centro da cidade.

Segundo informa-
ções da prefeitura, este

trabalho faz parte de
uma série de eventos
organizados pela Se-
cretaria.

“Estamos dando
continuidade a um dos
projetos desenvolvidos
pela Secretaria, e que
irá se estender”, co-
mentou o diretor de
Cultura, Wanderley
Ferreti.

Esta ação é pensada
na população, para pro-
porcionar um dia dife-
rente de lazer e envol-
vimento com diferen-
tes atrações, como mú-
sica, dança, apresenta-
ções de mágica, desfi-
les, artesanato, entre
outras.

“Esse trabalho vem
trazer para a popula-

ção um dia diferente,
onde estamos trazendo
a cultura de volta para
o nosso município, atra-
vés do artesanato, mú-
sicas ao vivo e os talen-
tos dos nossos artistas
gabrielenses, mostran-
do a tradição que nos-
so município tem”,
comentou o prefeito
Tiago Rocha.

Editora Hoje/PMSGP

Correios fazem leilão de 61 mil objetos
Os Correios vão rea-

lizar, no próximo dia
27, um leilão de objetos
classificados como refu-
gos, aqueles que não
foram entregues ao des-
tinatário ou foram de-

volvidos ao remetente,
após todas as tentativas
de entrega e terminado
o prazo de direito à re-
clamação. Esse prazo
pode variar entre sete e
30 dias, a depender do
objeto.

A empresa informou

que serão leiloados de
61 mil itens, entre peças
de vestuário, microin-
formática, equipamen-
tos eletrônicos, acessóri-
os para veículos, bijute-
rias e livros, entre ou-
tros. Os valores inicias
dos lotes variam entre

R$ 1.303 até R$ 85.050.
Para participar do

certame, os interessados
devem se cadastrar na
plataforma Licitações-e
do Banco do Brasil.
Após a conclusão dessa
etapa, pessoas físicas e
jurídicas conseguem

enviar propostas de for-
ma eletrônica para par-
ticipar da disputa onli-
ne.

“O edital com todas
as informações está dis-
ponível na plataforma
Licitações-e, pelo nº
893602, e também na

página de licitações dos
Correios. Basta fazer a
busca por modalidade
‘Licitações Correios
Aberta” e escolher “São
Paulo Metropolitana”

na coluna dependên-
cia”, informou os Cor-
reios.

Agência Brasil

Fotos: Divulgação/PMSGP
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Lions Clube apoia Programa de Atendimento
Dermatológico em São Gabriel  da Palha

No sábado (11) e do-
mingo (12), São Gabriel
recebeu o Programa de
Atendimento Dermato-
lógico da UFES, em con-
junto com alunos de
Odontologia da Multi-
vix. O evento foi promo-
vido pela Igreja Lutera-
na, junto à Secretaria de
Saúde.

A Ação Integrada
Saúde Bucal, visa a pre-
venção do câncer de bo-
ca. Segundo informa-
ções do Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA), a
maioria dos casos é diag-
nosticado em estágios
avançados. A doença é
mais frequente em ho-
mens, a partir dos 40
anos, e apresenta me-
lhor prognóstico quan-
do diagnosticada e trata-
da em estágios iniciais.
Estima-se 11.180 casos
novos da doença em ho-
mens e 4.010 em mulhe-
res para cada ano do triê-

nio 2020 – 2022. Isso
demonstra a importân-
cia do acesso à popula-
ção a este tipo de progra-
mação.

Foram realizadas
173 consultas odontoló-
gicas, 236 consultas der-
matológicas, 100 cirur-
gias e 667 crioterapias.

O Lions Clube apoi-
ou com a prestação de
serviço voluntário na
organização durante o
evento e com ajuda de
custo no transporte dos
médicos e Estudantes da
UFES.

João B. Colombi Ju-
nior, Presidente do Li-
ons Clube, comenta a
importância ao apoio e
acesso da população
neste serviço: “Sempre
importante para nós do
Lions Clube de São Ga-
briel da Palha apoiar-
mos esse e outros tipos
de assistência a popula-
ção de nossa comunida-
de. Certamente várias
pessoas receberam os

devidos tratamentos e
irão conseguir controlar
possíveis cânceres der-
matológicos e bucais,
por meio dessa excelen-
te ação promovida pela
Igreja Luterana com a
parceria da Secretaria
Municipal de Saúde.
Lions é isso, serviço e
apoio em tudo que for
para tornarmos a nossa
comunidade um lugar
melhor e ajudarmos a
salvar vidas."

Detran|ES oferece até 40% de desconto em
multas de trânsito por meio de aplicativo

Recebeu uma multa de
trânsito? O Departamento
Estadual de Trânsito do
E s p í r i t o S a n t o ( D e-
tran|ES) orienta sobre o
parcelamento dos débitos e
também as possibilidades
de pagamento, com 20% e
até 40% desconto. O dire-
tor geral do Detran|ES,
Givaldo Vieira, alerta que
as formas de pagamento
são opções para facilitar a
quitação dos débitos, mas
que os condutores devem
sempre obedecer às regras
de trânsito, evitando come-
ter infrações.

“As multas e as penali-
dades previstas estão defi-
nidas no Código de Trânsi-
to Brasileiro, o CTB. O
objetivo é que os conduto-
res respeitem as normas
para que o trânsito seja
seguro para todos. Mas,
caso seja multado, o cida-
dão tem as facilidades do
desconto de 40%, com a
adesão ao Sistema de Noti-
ficação Eletrônico (SNE),

por meio do aplicativo Car-
teira Digital de Trânsito,
ou 20%, com o pagamento
até o vencimento, além do
parcelamento dos débitos
do veículo”, informou Gi-
valdo Vieira.

Desconto de 40% com
SNE

Desde 2019, o De-
tran|ES aderiu ao Sistema
de Notificação Eletrônica
(SNE). A tecnologia possi-
bilita o recebimento da
notificação pelo aplicativo
e o pagamento de multas
de trânsito, com desconto
de até 40%. O desconto é
válido apenas para as infra-
ções registradas após o
cadastro do condutor ou
proprietário do veículo no
sistema. O interessado de-
ve fazer o download do
aplicativo Carteira Digital
de Trânsito (CDT), dispo-
nível na App Store e Goo-
gle Play. Esse é o mesmo
aplicativo utilizado para a
CNH, o CRLV digitais.
Basta acessar o ícone

“Infrações” e habilitar a
adesão ao SNE.

A partir do cadastro no
Sistema, o cidadão deixa
de receber as notificações
das infrações do veículo
registrado no Estado pelo
meio físico e passa a rece-
ber todas as notificações de
autuação e de penalidade
de trânsito de forma eletrô-
nica pelo aplicativo, assim
como o boleto de cobrança
das multas.

O serviço vale para as
multas autuadas pelo De-
tran|ES, pelos órgãos de
trânsito das prefeituras
capixabas onde o trânsito é
municipalizado e pelo De-
partamento de Edificações
e de Rodovias do Espírito
Santo, além da Polícia Ro-
doviária Federal, do De-
partamento Nacional de
Infraestrutura de Trans-
portes e da Agência Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres.

Para ter direito ao des-
conto de até 40% em mul-
tas pagas até o vencimento,
o cidadão deve optar por

não apresentar defesa pré-
via nem recurso, reconhe-
cendo o cometimento da
infração, além de ter reali-
zado a adesão ao SNE, por
meio do aplicativo Carteira
Digital de Trânsito, antes
do cometimento da infra-
ção e de ter recebido as
notificações de autuação e
de penalidade pelo aplicati-
vo.

Desconto de 20% e
recurso

Os condutores ou pro-
prietários de veículos que
optarem por não aderir ao
SNE ou aqueles que aderi-
rem após a notificação já
ter sido enviada ainda po-
dem ter desconto de 20%
no valor da multa, efetuan-
do o pagamento até a data
do vencimento e podendo
ainda recorrer da autuação
recebida.

Harlen da Silva, presi-
dente do Conselho Estadu-
al de Trânsito do Espírito
Santo (Cetran/ES), que é a
última instância para re-

curso de infração de trânsi-
to, reforça que o cidadão
tem direito à Ampla Defe-
sa e ao Contraditório, uma
vez que são garantias cons-
titucionais.

“Todo cidadão que não
concorde com a aplicação
de uma multa pode se valer
de tais garantias e recorrer
ao órgão de trânsito autua-
dor da infração e também
ao Cetran/ES. Conside-
rando que, aproximada-
mente, 5% dos recursos de
infrações que chegam ao
Cetran/ES são deferidos,
devido à falta de elementos
que comprovem o não co-
metimento da infração,
pode ser muito vantajoso
para o interessado reco-
nhecer o cometimento da
infração e pagá-la tendo
desconto de até 40% sobre
o valor da mesma”.

Parcelamento de multas

O Detran|ES também
possibilita o parcelamento
dos débitos referentes aos
veículos, incluindo, além

de multas de trânsito, o
Licenciamento Anual e o
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automoto-
res (IPVA). Essa opção
viabiliza o pagamento me-
diante o uso de cartões de
débito ou crédito e visa a
dar uma alternativa a mais
para o proprietário regula-
rizar a situação do veículo.

O pagamento é feito
por meio de corresponden-
te bancário credenciado ao
Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) e
homologado pelo De-
tran|ES. Os interessados
devem entrar em contato
com uma das empresas
listadas no site do De-
t r a n | E S a q u i :
https://detran.es.gov.br/p
arcelamento-de-debitos-
de-veiculos.

Cada empresa creden-
ciada é um correspondente
bancário e irá oferecer um
plano de parcelamento em
até 12 vezes, com possibili-
dade de utilização de car-
tão de crédito das principa-
is bandeiras disponíveis.

Detran/ES

Fotos: divulgação

Editora Hoje
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Idaf inaugura Unidade Móvel de
Educação Sanitária e Ambiental

O Instituto de Defe-
sa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito San-
to (Idaf), apresentou a
Unidade Móvel de
Educação Sanitária e
Ambiental, durante o
evento de comemora-
ção ao aniversário de
60 anos do Parque Na-
cional do Caparaó,
que aconteceu entre os
dias 09 e 11 de setem-
bro, na Portaria Capi-
xaba do Parque. O
evento contou com a
presença do governa-
dor do Estado, Renato
Casagrande; do dire-
tor-presidente do Idaf,
Mário Louzada; além
de outras autoridades
do Estado ligadas à
valorização do turis-
mo e do meio ambien-

te.
Durante o evento,

os visitantes puderam
conhecer as novidades
no estande do Idaf
que, além da Unidade
Móvel, apresentou um
jogo de trilha gigante
para a criançada, com
informações sobre a
importância da defesa
agropecuária e do me-
io ambiente. O estande
foi o ponto de encon-
tro do público com as
equipes da Gerência
de Educação Sanitária
e Ambiental, da Ge-
rência Local de Gua-
çuí e do Posto de Aten-
dimento de Dores do
Rio Preto para troca de
informações sobre o
Instituto e temas im-
portantes como a raiva
em herbívoros, a inspe-
ção de produtos de ori-

gem animal e a defesa
agropecuária.

De acordo com o
diretor-presidente do
Idaf, Mário Louzada,
a Unidade Móvel am-
plia ainda mais o con-
tato do Instituto com a
sociedade: produtores
rurais, instituições de
ensino, sindicatos e
municípios. “Estamos
buscando promover a
educação sanitária e
ambiental a fim de
que, por meio do co-
nhecimento, a popula-
ção adote atitudes sus-
tentáveis em defesa do
meio ambiente, se aten-
te à importância da
sanidade dos alimen-
tos de origem animal e
vegetal que consome,
pratique a agropecuá-
ria sustentável, entre
outros”, disse Louza-

da.
Criada pela Gerên-

cia de Educação Sani-
tária e Ambiental (Ge-
duc), a Unidade Móvel
passará por várias cida-
des do Estado é o que
explicou a gerente de
Educação Sanitária e

Ambiental, Andressa
Fernandes. “Em fun-
ção da pandemia, as
atividades educativas
presenciais ficaram
restritas, a Unidade
Móvel marca o retorno
dessas atividades. Le-
varemos o Idaf, que já

é presente em todo o
Estado, a eventos, esco-
las e comunidades, pa-
ra dialogar sobre a pro-
dução e o consumo
sustentável e a impor-
tância das boas práti-
cas sanitárias na agro-
pecuária”, afirmou.

Mapa publica novos procedimentos de registro de
estabelecimentos de produtos de origem animal
Objetivo é simplificar e harmonizar os requisitos documentais e dos procedimentos,
incluindo os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte

O Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Ma-
pa) publicou nesta se-
gunda-feira (13) a Por-
taria Nº 393 e aprova
os procedimentos de
registro, relaciona-
mento, reformas e am-
pliações, alterações
cadastrais e de cance-
lamento do registro ou
relacionamento de es-
tabelecimentos junto
ao Departamento de
Inspeção de Produtos
de Origem Animal,
incluídos os estabeleci-
mentos agroindustria-
is de pequeno porte de
produtos de origem
animal. A Portaria en-
trará em vigência a par-
tir do dia 1º de outu-
bro.

“A medida tem co-
mo objetivos a simpli-
ficação e harmoniza-
ção dos requisitos do-
cumentais e dos proce-
dimentos, incluindo os
estabelecimentos agro-
industriais de pequeno
porte. O intuito é pro-
mover a otimização
dos processos de regis-
tro junto ao Dipoa”,
esclarece a diretora do
D e p a r t a m e n t o d e
Inspeção de Produtos
de Origem Animal,
Ana Lúcia Viana.

A norma publicada
revoga a Instrução
Normativa nº 3/2019
para atender o Decreto
10.468/2020, que de-
termina que os estabe-
lecimentos de produ-
tos de origem animal
deverão ser registrados
de forma mais simplifi-

cada, ou seja, confor-
me a sua classificação,
o registro será concedi-
do automaticamente
mediante a apresenta-
ção de informações e
documentação obriga-
tórias.

Estão contempla-
dos nos procedimen-
tos simplificados para
registro e relaciona-
mento automático os
estabelecimentos clas-
sificados como granja
avícola, postos de refri-
geração, queijaria, uni-
dade de beneficiamen-
to de produtos de abe-
lha, entreposto de pro-
dutos de origem ani-
mal e casa atacadista.
“A casa atacadista é
submetida a relaciona-
mento junto ao Dipoa.
Os demais estabeleci-
mentos são submeti-

dos a registro junto ao
Departamento”, expli-
ca a diretora.

Para os demais esta-
belecimentos classifi-
cados como abatedou-
ro frigorífico, unidade
de beneficiamento de
carne e produtos cár-

neos, barco-fábrica,
abatedouro frigorífico
de pescado, unidade
de beneficiamento de
pescado e produtos de
pescado, estação depu-
radora de moluscos
bivalves, unidade de
benef ic iamento de

ovos e derivados, gran-
ja leiteira e unidade de
beneficiamento de lei-
te e derivados será ne-
cessária análise para
aprovação e emissão
do laudo de inspeção
para concessão do re-
gistro.

A queijaria é um dos estabelecimentos que serão beneficiados
com a simplificação nos procedimentos para registro

Foto: divulgação

A Unidade Móvel passará por várias cidades do Estado
ampliando o contato do Instituto com a sociedade

Idaf

Ministério da Agricultura
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Vila Valério: iniciadas as obras de
calçamento da subida do Cruzeiro

Corpo de Bombeiros Militar do
ES tem primeira mulher Major

Um dos mais belos
cartões postais de Vila
Valério vai ganhar me-
lhor acessibilidade e
mais segurança. A Pre-
feitura iniciou as obras
de calçamento da subi-
da que dá acesso ao
Cruzeiro na semana
passada, elas foram
orçadas em cerca de R$
388 mil reais.

Todos os anos, cen-
tenas de pessoas fazem
procissões, cultos e vigí-
lias em cima do monte,

além de moradores e
turistas que frequente-
mente visitam o Cruze-
iro, e também atletas
que sobem para se exer-
citar. As obras vão faci-
litar a subida além de
proporcionar mais con-
forto e seguridade aos
pedestres durante a ca-
minhada rumo ao topo.

O empreendimento
era aguardado por to-
dos, pois em tempos de
chuva ficava difícil rea-
lizar a subida em razão
da lama.

"Essa obra vai bene-

ficiar os moradores,
turistas e fieis que fre-
quentam o Cruzeiro. É
um ponto turístico da

nossa cidade que está
sendo valorizado", dis-
se o prefeito Davi Ra-
mos.

Em quase 110 anos
de história, a major
Lorena Sarmento Re-
zende é a primeira mu-
lher a alcançar o oficia-
lato superior da Corpo-
ração, que é composto
pelos mais altos cargos
da carreira militar. Aci-
ma da patente de ma-
jor, estão apenas os car-
gos de tenente-coronel
e Coronel.

A história de Lore-
na, de 38 anos, com o
Corpo de Bombeiros
começou há 19 anos,
foi a primeira bombei-
ra combatente, a pri-
meira tenente e a pri-
meira capitã da corpo-
ração no estado. Ape-
nas alguns anos depois

que outra mulher pas-
sou no concurso e se
juntou à ela na corpo-
ração. Antes disso, mu-
lheres ocuparam ape-
nas funções adminis-
trativas no Corpo de
Bombeiros.

“Fui primeira aspi-
rante, primeira tenente,
primeiro tudo. E demo-
rou muito porque o
quadro do Corpo de
Bombeiros não tinha
vaga para ser promovi-
do. Faz 11 anos que eu
sou capitã”, disse.

Em nota, o Corpo
de Bombeiros parabe-
nizou a Major Lorena
pela conquista, expres-
sando total admiração
e respeito pela excelen-
te e briosa bombeira
militar que é.

Major Lorena Sarmento Rezende foi a primeira
mulher a integrar a corporação como
bombeiro combatente, em 2002

Reabertas inscrições do Enem para
isentos ausentes no exame de 2020

As inscrições do
Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
2021 começam hoje
(14) para os estudantes
de baixa renda que tive-
ram isenção de taxa na
edição do exame em
2020 e não comparece-
ram às provas. Elas po-

dem ser feitas na Pági-
na do Participante, sem
que seja necessário jus-
tificar a ausência no
Enem 2020 ou pagar a
taxa de inscrição.

O prazo vai até 26
de setembro e as inscri-
ções são exclusivas pa-
ra o Enem impresso.
Os isentos ausentes no
Enem 2020 também

poderão solicitar, até
27 de setembro, o aten-
dimento especializado
e tratamento pelo no-
me social.

Para esse público, as
provas do Enem 2021
serão aplicadas em 9 e
16 de janeiro de 2022,
mesma data da realiza-
ção do Enem para Pes-
soas Privadas de Liber-

dade e jovens sob medi-
da socioeducativa que
inclua privação de li-
berdade (Enem PPL).

A aplicação das pro-
vas nos dias 21 e 28 de
novembro de 2021 está
mantida para todos os
participantes que já
tiveram a inscrição con-
firmada no exame, con-
forme previsto no edi-

tal regular. Ao todo,
3.109.762 pessoas fo-
ram confirmadas para
o Enem 2021, nas duas
versões do exame, im-
pressa e digital. Esse foi
o menor número de
inscrições desde 2005.

O Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pes-
quisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep)

reabriu o prazo de ins-
crição para os isentos
ausentes no Enem
2020 em cumprimento
a uma decisão do Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF). A medida foi
formalizada ontem
(14) em edital comple-
mentar publicado no
D i á r i o O f i c i a l d a
União.

Agência Brasil

Editora Hoje/CBMES/G1
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foto: Arquivo pessoal/Divulgação G1

Lorena é a primeira major mulher no
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

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

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA COMARCA DE

SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. RYAN JACOBSEN BERGAMIN E CARLANOVAIS SANTOS

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 19 anos de idade, estado civil

solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, 234, Boa

Vista, São Gabriel da Palha-ES, filho de RONALDO FABIANO BERGAMIN e

ROSANGELAJACOBSEN

ELA- Natural de Ubatã-BA, com 22 anos de idade, estado civil solteira, auxiliar de

costura, residente e domiciliada na Rua Boa Vista, 234, Boa Vista, São Gabriel da

Palha-ES, filha de EDVALDO OLIVEIRA SANTOS e MARIA DOMINGAS

RIBEIRO DE NOVAIS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 14 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE

VILA FARTURA, MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO

GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. BRUNO APARECIDO DOS SANTOS E

CRISTIANACESARIO ZENANDE

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35

anos de idade, estado civil divorciado, profissão

lavrador, residente e domiciliado na Rua Jovelino de

Souza Valentim, São Roque da Terra Roxa, São

Gabriel da Palha-ES, filho de JOSÉ MARIA DOS

SANTOS e GERALDAALVES DOS SANTOS.

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32

anos de idade, estado civil divorciada, profissão

lavradora, residente e domiciliada na Rua Jovelino de

Souza Valentim, São Roque da Terra Roxa, São

Gabriel da Palha-ES, filha de JOÃO ZENANDE e

MARIACESARIO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 14 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada
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