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Reflexao~

"O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; 
porque o SENHOR me ungiu, para pregar 
boas novas aos mansos; enviou-me a restau-
rar os contritos de coração, a proclamar 
liberdade aos cativos, e a abertura de prisão 
aos presos."

Refletindo: Jesus leu esta passagem numa 
sinagoga em Nazaré para descrever seu 
ministério (Lucas 4:17-21). Ele veio para 
pregar as boas novas, para curar, trazer 
libertação, para proclamar graça, e para 
oferecer conforto. Por isso não rejeite o amor 
de Jesus, renda-se diante do Pai, o Senhor se 
agrada quando nos apresentamos com nosso 
coração quebrantado, Ele quer nos dar a 
salvação, e fazer com que tenhamos uma vida 
plena e abundante.

Oração: Senhor Deus e Pai querido, obrigado 
porque o Senhor nos deu Jesus, Seu único 
filho, para que morresse em nosso lugar, 
levando consigo todo pecado, e por isso hoje 
tenho livre acesso a ti, posso ser salvo e posso 
morar na eternidade, se apenas eu crer em 
Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. 
Peço que o Senhor perdoe meus pecados, que 
me traga liberdade, e restaure meu coração 
assim como diz a Sua palavra. Amém. 
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PARA FICAR BEM INFORMADO

Da Vitória afirma que prorrogação 
de incentivos fiscais reduz 
impostos e garante empregos

O deputado federal 
Da Vitória (Cidadania-
ES) comemorou a apro-
vação no Senado do 
Projeto de Lei Comple-
mentar 5/21, que pror-
roga até 2032 a possibi-
lidade de estados con-
cederem incentivos 
fiscais para o setor co-
mercial, agropecuário 
e às empresas que de-
senvolvem atividades 
portuárias e aeropor-
tuárias. O parlamentar 
capixaba foi o relator 
da matéria na Câmara 
e teve o texto aprovado 
mantido na íntegra pe-
los senadores.

“Na prática a apro-
vação do projeto repre-
senta mais empregos 
para os capixabas e me-
nos impostos para as 
empresas. Fizemos um 
diálogo muito amplo 
com os estados, com o 
setor produtivo para a 
construção deste texto. 
Ele corrige uma distor-
ção tributária igualan-
do a estes setores o pra-
zo que já era aplicado à 
indústria. O segmento 
atacadista e distribui-
dor, por exemplo, é o 
elo entre o segmento 
produtivo até o consu-
midor. Não havia moti-
vo para termos um pra-
zo diferente de conces-

são dos incentivos por 
parte dos estados”, de-
fendeu Da Vitória.

No Senado, o proje-
to foi relatado pela se-
nadora Rose de Freitas 
(MDB-ES) e foi apro-
vado na noite de quar-
ta-feira (06) com 67 
votos favoráveis, três 
votos contrários e uma 
abstenção. A matéria 
será encaminhada à 
sanção presidencial. 
Sem a aprovação do 
PLP, a possibilidade da 
concessão do benefício 
se encerrava em 2022.

O presidente do Sin-
dicato do Comércio de 
Exportação e Importa-
ção do Espírito Santo 
(Sindiex),  Sidemar 
Acosta, esteve pessoal-
mente com o deputado 
Da Vitória para agra-
decer o trabalho do par-
lamentar na aprovação 
do PLP 5/21. “Agrade-
ço o empenho do depu-
tado Da Vitória para 
aprovação deste proje-
to da prorrogação do 
benefício. Isso é muito 
importante para o nos-
so Estado. Garante con-
dições para as empre-
sas se programarem 
para os próximos 10 
anos. Àquelas que esta-
vam pensando em sair 
do Espírito Santo não 
farão mais isso. O pro-
jeto dá estabilidade, 

segurança e geração de 
empregos”.

Já o presidente do 
Sindicato do Comércio 
Atacadista e Distribui-
dor do Espírito Santo 
(Sincades), Idalberto 
Moro, agradeceu ao 
apoio de toda a banca-
da capixaba ao relató-
rio que dará segurança 
para o setor nos próxi-
mos anos.

O projeto

O projeto altera a 
Lei Complementar nº 
160, de 2017, para per-
mitir a prorrogação, 
por até 15 anos, das 
isenções, dos incenti-
vos e dos benefícios 
fiscais ou financeiro-
fiscais vinculados ao 
Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e 
sobre Prestações de 
Serviços de Transporte 
Interestadual e Inter-
municipal e de Comu-
nicação (ICMS) desti-
nados à manutenção 
ou ao incremento das 
atividades comerciais - 
desde que o beneficiá-
rio seja o real remeten-
te da mercadoria, às 
prestações interestadu-
ais com produtos agro-
pecuários e extrativos 
vegetais in natura e à 
manutenção ou ao in-

cremento das ativida-
des portuária e aero-
portuária vinculadas 
ao comércio internaci-
onal, incluída a opera-
ção subsequente à da 
importação, praticada 
pelo contribuinte im-
portador.

Ele foi relatado pelo 
deputado federal Da 
Vitória na Comissão 
de Finanças e Tributa-
ção (CFT) e no plená-
rio da Câmara Federal.

O projeto contem-
pla atividades agrope-
cuária e industrial, in-
clusive agroindustrial, 
e ao investimento em 
infraestrutura rodoviá-
ria, aquaviária, ferro-
viária, portuária, aero-
portuária e de trans-
porte urbano, templos 
de qualquer culto e enti-
dades beneficentes de 
assistência social; ativi-
dades portuária e aero-
portuária vinculadas 
ao comércio internaci-
onal, incluída a opera-
ção subsequente à da 
importação, praticada 
pelo contribuinte im-
portador; atividades 
comerciais, desde que 
o beneficiário seja o 
real remetente da mer-
cadoria; e operações e 
prestações interestadu-
ais com produtos agro-
pecuários e extrativos 
vegetais in natura.

Assessoria
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Governo do Estado publica Decreto Unificado
que facilita abertura de empresas de baixo risco

E m p r e e n d e r  n o 
Estado do Espírito San-
to ficou ainda mais sim-
ples e fácil. Mais de 
500 atividades econô-
micas, consideradas de 
baixo risco, estão dis-
pensadas/isentas da 
obrigatoriedade de 
licenciamento em atos 
públicos de liberação 
estaduais. Agora, o 
empreendedor poderá 
iniciar as atividades, 
logo após obter o Com-
provante de Inscrição e 
de Situação Cadastral 
de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), emitido pelo 
órgão responsável. A 
medida foi publicada 
no Diário Oficial do 
Estado, por meio do 
decreto nº 4.977-R, na 
segunda-feira (04), e 
beneficiará os segmen-
tos da indústria, ali-
mentação, vestuário, 
beleza, animais do-
mésticos, entre outros.

Seguindo as diretri-
zes de desburocratiza-
ção e de liberdade eco-
nômica, o Governo do 
Estado publicou o de-
creto instituindo a lis-
tagem com a Classifi-
cação Nacional de Ati-
vidades Econômicas 
(CNAE) das ativida-
des econômicas de bai-
xo risco, que não estão 
mais sujeitas ao licen-
ciamento em seu âmbi-
to. Assim, as ativida-
des citadas não neces-
sitam de vistoria pré-
via para exercício. 
Entretanto, permane-
cem sujeitas à fiscali-
zação em qualquer mo-
mento. O decreto não 
dispensa a necessidade 
de licenciamento pro-
fissional, quando as-
sim for determinado 
por lei.

O secretário de Esta-
do de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago 
Hoffmann, comemora 
mais esta iniciativa do 

Governo do Estado em 
prol da competitivida-
de e do empreendedo-
rismo. “Recentemente, 
o Estado do Espírito 
Santo foi destaque no 
Ranking de Competiti-
vidade dos Estados, 
elaborado anualmente 
pelo Centro de Lide-
rança Pública (CLP), 
e, entre os indicadores, 
se manteve como o 
quinto mais competiti-
vo do País. O decreto 
unificado é mais uma 
grande conquista que 
beneficiará milhares 
de empreendedores 
capixabas, que estão 
empenhados em inves-
tir na abertura de no-
vos negócios e querem 
iniciar suas atividades 
o quanto antes, na ex-
pectativa de retorno e 
continuidade. A des-
burocratização traz 
benefícios para todos, 
pois desperta a confi-
ança no mercado, eli-
mina alguns desafios 

impostos no início de 
qualquer negócio e esti-
mula o empreendedo-
rismo. É isso o que que-
remos para os capixa-
bas!”, disse Hoffmann.   

Com a publicação, 
o empreendedor terá 
responsabilidade admi-
nistrativa, civil e penal 
pelas informações au-
todeclaradas. Portan-
to, a dispensa de atos 
públicos de liberação 
da atividade econômi-

ca não isenta as pesso-
as da responsabilidade 
e dever de observar as 
obrigações estabeleci-
das pela legislação, em 
especial as normas de 
proteção sanitária, ur-
banísticas e de meio 
ambiente, incluindo as 
normas técnicas de 
segurança.

O secretário pontu-
ou ainda que o Coge-
sim realizou várias reu-
niões para que este de-

creto fosse implantado 
no Estado, respeitando 
as regras de todos os 
órgãos estaduais licen-
ciadores que fazem 
p a r t e  d o  C o m i t ê . 
“Estamos muito satis-
feitos com o resultado, 
porque acreditamos 
que nosso Estado está 
caminhando a passos 
largos para um ambi-
ente cada vez mais fa-
vorável aos novos negó-
cios", enfatizou.

Sectides

Projeto garante passe livre para desempregado no ES

Capixabas desem-
pregados poderão ter 
direito a transporte 
coletivo gratuito no 
Estado. A medida é 
proposta pelo deputa-
do Luiz Durão (PDT) 
no Projeto de Lei (PL) 
597/2021, que cria o 
Bilhete Especial do 
Desempregado.

O projeto determi-

na que, para ter acesso 
ao benefício, o cida-
dão não deve ter sido 
demitido por justa cau-
sa e o desligamento 
deve ter ocorrido há 
mais de 30 dias e, no 
máximo, até 180 dias.

O Bilhete Especial 
do Desempregado te-
rá validade de três me-
ses, sem possibilidade 
de renovação, exceto 
no caso de nova situa-

ção de desemprego 
após o exercício de 
atividade profissio-
nal. O documento se-
rá pessoal e intransfe-
rível.

Na justificativa da 
proposta, o deputado 
reforça que a taxa de 
desemprego aumen-
tou consideravelmen-
te no país nos últimos 
meses e foi agravada 
pela pandemia. O par-

lamentar explica que o 
benefício é uma forma 
de auxiliar os cida-
dãos na busca por em-
prego.

“Instituir o Bilhete 
Especial do Desem-
pregado no Espírito 
Santo será uma im-
portante contribuição 
para amenizar o sofri-
mento dos cidadãos 
desempregados, cola-
borando na busca de 

um novo emprego, 
tendo em vista que mu-
itos não possuem se-
quer recursos para o 
transporte público na 
busca de novas opor-
tunidades profissiona-
is”, defende Durão.

Tramitação

O PL 597/2021 
terá parecer das co-
missões de Justiça, 

Assistência Social e 
Finanças. O regime de 
urgência foi aprovado 
na sessão ordinária de 
quarta-feira (6), estan-
do, agora, o projeto 
apto para ser incluído 
na pauta de votações. 
Dessa forma, a análise 
dos colegiados deverá 
ser feita durante a ses-
são, procedimento 
que visa agilizar o trâ-
mite da matéria.

Ales

Foto: divulgação 

A medida beneficiará os segmentos da indústria, alimentação, 
vestuário, beleza, animais domésticos, entre outros
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Procon-ES orienta sobre compras 
para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças 
está se aproximando e 
a data poderá aquecer 
as vendas no comércio. 
É o que aponta uma 
pesquisa realizada pela 
Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), 
em todas as capitais do 
país. Segundo a pes-
quisa, 72% dos brasile-
iros devem comprar 
brinquedos no Dia das 
Crianças. Mas, aten-
ção! Para evitar trans-
tornos na hora das com-
pras, o Procon-ES pre-
parou algumas orienta-
ções.

A principal dica pa-
ra quem quer economi-
zar nesse período é fa-
zer um planejamento a 
respeito do produto 
desejado e o valor dis-
ponível para ser gasto, 
com isso a compra e a 
pesquisa de preços em 
diferentes lojas ficarão 
mais fáceis para o con-
sumidor.

O  d i r e t o r -
presidente do Procon-
ES, Rogerio Athayde, 
ressaltou que uma das 
principais dúvidas dos 
consumidores nesse 
período está relaciona-
da à troca de produtos. 
O diretor alerta para 
que os pais fiquem aten-
tos à possibilidade de 
troca de presentes ofe-
recida pelas lojas.

“A troca de produ-
tos em perfeito estado é 
uma liberalidade da 
loja e não uma obriga-
ção. Entretanto, se a 
loja aceita trocas não 
poderá estabelecer res-
trições quanto aos dias 
e horários para a reali-
zação do procedimen-
to, segundo a Lei Esta-
dual nº 10.689/2017. 
Sendo assim, informa-
ções do tipo ‘não troca-
mos aos sábados’, são 
proibidas”, afirmou o 
presidente.

Athayde também 
lembrou que se o pro-
duto apresentar algum 
defeito é obrigação do 
lojista ou do fabricante 
sanar o problema em 

até 30 dias. “Leve o 
produto para a assis-
tência técnica autoriza-
da para reparo e guar-
de a ordem de servi-
ço”, declarou o diretor-
presidente.

Escolha de presentes

- Fique de olho na 
indicação etária e as 
questões relacionadas 
à saúde e segurança. 
Todo brinquedo co-
mercializado no Brasil, 
nacional ou importa-
do, precisa ter o selo do 
Inmetro. A certificação 
obrigatória é a garantia 
de que ele foi aprovado 
em todos os testes.

- Veja se o brinque-
do apresenta todas as 
informações necessári-
as em linguagem de 
fácil compreensão, em 
português. A embala-
gem e o manual de ins-
truções precisam infor-
mar ainda a faixa etá-
ria a que se destina o 
produto, eventuais ris-
cos, número de peças, 
regras de montagem, 
modo de usar, se faz 

parte de uma série ou 
coleção e clara identifi-
cação do fabricante ou 
do importador.

- Teste o funciona-
mento dos produtos 
eletrônicos na loja, 
sempre que possível.

- Verifique se o pro-
duto apresenta algum 
defeito aparente como 
ranhuras, manchas etc.

Preços e pagamentos

- Os lojistas devem 
exibir o preço tanto à 
vista quanto a prazo e a 

taxa de juros aplicada a 
todos os produtos ex-
postos no interior da 
loja e vitrines.

- Os consumidores 
devem ser informados, 
por meio de cartazes, 
sobre as formas de pa-
gamento aceitas pela 
loja.

- Os lojistas devem 
cumprir o preço anun-
ciado nas prateleiras e 
folhetos publicitários.

- Não pode ser exi-
gido um valor mínimo 
para a utilização dos 
cartões de crédito e dé-

bito.
- As lojas podem 

praticar preços diferen-
ciados para pagamen-
to nos cartões de débi-
to e crédito e no dinhei-
ro.

- Quando houver 
diferença de preços 
para o mesmo produto, 
o consumidor pagará o 
menor entre eles.

- O lojista poderá 
estabelecer um valor 
máximo para dividir a 
compra no cartão de 
crédito (parcela míni-
ma).

Declarações do Imposto de Renda 
na malha fina chegam a 869,3 mil

Após o fim do paga-
mento das restituições 
do Imposto de Renda 
2 0 2 1 ,  u m  t o t a l  d e 
869.302 declarações do 
Imposto de Renda caí-
ram na malha fina, divul-
gou na quarta-feira (6) a 
Receita Federal. O núme-
ro equivale a 2,4% das 
36.868.780 declarações 
enviadas de março a se-
tembro. Das declarações 
retidas, 666.647 têm im-
posto a restituir, repre-
sentando 76,7% do total 
incluído na malha fina. 
Outras 181.992 (20,9%) 
têm imposto a pagar e 
20.663 (2,4%) estão com 

saldo zero (nem a pagar 
nem a restituir).

Segundo a Receita, a 
omissão de rendimentos 
foi o principal motivo 
para as declarações se-
rem retidas, o equivalen-
te a 41,4% dos casos. 
Entre os rendimentos 
não informados, estão 
salários, ações judiciais e 
rendimento de aluguel. 
Em segundo lugar, com 
30,9%, estão problemas 
de dedução, como gastos 
médicos, contribuições 
para a previdência oficial 
ou previdência privada e 
pagamento de pensão 
alimentícia.

Divergências entre os 
valores de Imposto de 

Renda retidos na fonte e 
declarado pela pessoa 
física, além de outros 
itens relacionados a de-
claração, representam 
20% das retenções. Ou-
tros 7,7% são motivados 
por deduções do imposto 
devido, recebimento de 
rendimentos acumula-
dos e divergência de in-
formação sobre paga-
mento de carnê-leão ou 
imposto complementar.

Retificação

A Receita aconselha 
os contribuintes incluí-
dos na malha fina a con-
ferir o extrato, para veri-
ficar a pendência, e retifi-

car a declaração. O ex-
trato pode ser conferido 
no Centro de Atendi-
mento Virtual (e-CAC) 
da Receita Federal. Para 
ter acesso ao site, o con-
tribuinte deve informar o 
número do CPF/CNPJ, 
ou certificado digital (se 
tiver um), ou login no 
Portal Gov.br além do 
código de acesso e da 
senha. Ao entrar no e-
CAC, o contribuinte de-
ve clicar no link “Meu 
Imposto de Renda”, no 
lado esquerdo da tela. 
Em seguida, aparece 
uma linha do tempo com 
as últimas declarações 
entregues. Basta verifi-
car a declaração de 2021 

para conferir se o docu-
mento caiu na malha 
fina e o motivo da pen-
dência.

O contribuinte tem 
então três opções para 
resolver o problema. 
Uma delas é fazer a cor-
reção por meio de uma 
declaração retificadora, 
sem multa ou penalida-
de. A declaração será 
processada e voltará para 
a fila de restituições, sen-
do paga no lote residual 
seguinte. Caso o contri-
buinte seja intimado ou 
notificado pela Receita 
Federal, não será mais 
possível retificar a decla-
ração. Nesse caso, é pos-
sível apresentar, de for-

ma virtual, todos os com-
provantes e documentos 
que atestam os valores 
declarados e apontados 
como pendência.

O Processo Digital 
para a Malha Fiscal deve 
ser aberto no site do e-
CAC. Basta o contribu-
inte entrar no espaço 
“Onde encontro” e con-
sultar o campo “Malha 
Fiscal – Atendimento”. 
Caso não queira enviar 
os documentos com ante-
cedência, o contribuinte 
pode aguardar comuni-
cado da Receita com o 
detalhamento dos docu-
mentos que precisam ser 
apresentados e um prazo 
de entrega.

Foto: divulgação 

Procon-ES

EBC Economia
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No Dia das Crianças, 5 dicas para 
estimular o cérebro do seu filho em casa

Se você é pai ou mãe, 
certamente já parou para 
pensar em como poderia 
diminuir a exposição vir-
tual dos pequenos. Isso 
não é exatamente uma 
tarefa simples, mas os 
retornos são compensa-
tórios e o Método Supera 
– Ginástica para o cére-
bro preparou um guia 
para você transformar o 
Dia das Crianças na sua 
casa, confira:

Invista tempo no lúdico

Uma maneira eficaz 
de promover a saúde cog-
nitiva é investir em ativi-
dades lúdicas e o sucesso 
dessa empreitada está 
ligado a uma capacidade 
intrínseca do infantil, o 
brincar. A criança por si 
só é capaz de criar com 
muito pouco. Quantas 
vezes assistimos crianças 
se divertirem com as em-
balagens e ignorarem os 
presentes? Isso já é um 
traço muito forte de ima-
ginação.

“O brincar costuma 
ser definido como uma 
atividade da imaginação, 
individual ou em grupo, 
que promove a descober-
ta e o aprendizado, ou 
como atividade social 

que desenvolve o socioe-
mocional. Essencial na 
infância, esse gesto nos 
permite conhecer a nós 
mesmos e nos relacionar 
com o mundo, nos colo-
cando no lugar do outro, 
praticando a empatia e o 
aprendizado”, detalhou 
Cláudia de Paula Olivei-
ra, coordenadora peda-
gógica de roteiros do Mé-
todo Supera - Ginástica 
para o cérebro.

Alegria: um 
combustível emocional

Uma pesquisa cientí-
fica recente com mamífe-
ros constatou que brincar 
é um impulso humano 
primário e fonte de ale-
gria para o cérebro, emo-
ção provocada pela libe-
ração de uma substância 
neuroquímica que modu-
la a expressão genética 
crucial ao desenvolvi-
mento do cérebro social 
da criança.

“Na criança pequena, 
essa substância neuroquí-
mica aparece em regiões 
subcorticais inferiores 
que mais tarde, segundo 
Jaak Panksepp e colegas, 
autores de uma pesquisa 
sobre o assunto, contribu-
em para o crescimento e 
desenvolvimento de fun-
ções cerebrais superiores 

associadas ao córtex fron-
tal. Brincar, portanto, 
não é importante apenas 
para o desenvolvimento 
psicológico, mas também 
fisiológico da maturidade 
social e emocional na 
idade adulta”, Livia Ciac-
ci, Neurocientista do Mé-
todo Supera – Ginástica 
para o cérebro.

Imagine mais 
imaginação!

As crianças apren-
dem muito por meio da 
imaginação. Quando 
brincam que são heróis, 
heroínas, vilões ou quan-
do reproduzem papéis da 
vida real (como pai, mãe, 
médico, professor, entre 
outros), estão aprenden-
do sobre formas de ser e 
de agir e formas de como 
relacionarem com os ou-
tros.

Ao criarem contextos 

para essas brincadeiras a 
partir das experiências 
que vivem, como um 
passeio ou a visita ao tra-
balho de um familiar, 
também compreendem 
melhor o funcionamento 
dessas e de tantas outras 
situações sociais.

“É importante com-
preender que todos so-
mos ilimitados de capa-
cidade criativa e a imagi-
nação fértil é a fonte de 
todo pensamento criati-
vo – é maior do que o do 
próprio conhecimento e 
é um dos principais moti-
vos pelos quais a maioria 
das pessoas não obtém o 
sucesso desejado no que 
se propõe a fazer, sim-
plesmente porque não 
aprenderam a usar a ima-
ginação”, Cláudia de 
Paula Oliveira, coorde-
nadora pedagógica de 
roteiros do Método Supe-
ra Ginástica para o cére-

bro.

Como estimular a 
imaginação dentro 

de casa?

A imaginação é o iní-
cio de uma grande revo-
lução para as crianças 
que as leva a serem adul-
tos capazes de resolver 
problemas e criar solu-
ções e coisas novas. Con-
fira algumas dicas para 
estimular a criação e o 
pensamento desde os 
primeiros anos de vida:

1. Estimule a criança 
a ser protagonista ou mes-
mo atuar em diferentes 
papéis ou personagens;

2. Crie momentos de 
contação de histórias 
que favoreçam a amplia-
ção de ideias e estimu-
lando o imaginário in-
fantil;

3. Organize momen-
tos em que a criança te-

nha oportunidade de 
criar, explorar, verbali-
zar, imaginar, trocar idei-
as sobre o que pode ser 
reinventado. “A criança 
pode até ter uma rotina 
lúdica no ambiente esco-
lar, mas esse tipo de ativi-
dade com os pais tam-
bém reforça a confiança 
na relação paternal”, 
reforçou a coordenadora 
pedagógica.

4. Utilize materiais 
diversos: caixas de pape-
lão, almofadas, massi-
nha, materiais reutilizá-
veis e tudo que que possa 
ser transformado, com 
ajuda do adulto, mas fei-
to pela criança;

5. Estabeleça combi-
nados para que, após a 
brincadeira, tudo volte 
ao lugar. Evite que os 
momentos de lazer fi-
quem limitados a televi-
são, ao tablet, celular 
entre outros eletrônicos.

Senado aprova amplo 
atendimento a autistas pelo SUS

O Senado aprovou 
na quarta-feira (6) um 
projeto de lei (PL) que 
torna obrigatória a cria-
ção de centros de assis-
tência integral ao paci-
ente com Transtorno 
do Espectro Autista 
(TEA) no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). 
Essa obrigação se dá 
em virtude da criação 
da Política Nacional 
de Proteção dos Direi-
tos da Pessoa com 

TEA, prevista no pro-
jeto. O texto segue para 
a Câmara dos Deputa-
dos.

O projeto de lei de-
termina que o SUS ofe-
reça atenção integral 
às necessidades de saú-
de  da pessoa com 
TEA. A atenção inte-
gral inclui diagnóstico 
precoce, atendimento 
multiprofissional e 
acesso a medicamen-
tos e nutrientes. Os cen-
tros de assistência para 
pessoas com TEA faci-

litarão o acesso desses 
pacientes ao SUS e de-
verão contribuir para 
aumentar os serviços 
prestados, segundo 
avaliação da Comissão 
de Direitos Humanos 
do Senado. O projeto 
foi originário de uma 
sugestão recebida pela 
f e r r a m e n t a  e -
cidadania, de partici-
pação popular no Sena-
do.

A autora da suges-
tão, a cidadã Irene Ju-
cá, é mãe de uma pes-

soa com TEA. “Isso é 
uma demonstração de 
que ser cidadão não é 
apenas viver em socie-
dade, mas transformar 
essa sociedade. E você 
transforma a socieda-
de quando luta, quan-
do cobra dos seus polí-
ticos, dos seus gover-
nantes a efetivação de 
seus direitos. Parabéns 
a essa sugestão e a essa 
mãe”, disse o relator 
do projeto, senador 
Fabiano Contarato 
(Rede-ES).

PL garante atenção integral a necessidades 
de saúde da pessoa com TEA
Agência Brasil

Prova de vida para segurados do 
INSS é suspensa até o fim do ano

O presidente Jair 
Bolsonaro promulgou 
a lei que suspende, até 
31 de dezembro de 
2021, a comprovação 
de vida para os benefi-
ciários do Instituto Na-
cional do Seguro Soci-
al (INSS). A medida 
havia sido vetada por 
Bolsonaro na Lei nº 
14.199, de 2 de setem-
bro de 2021 que prevê 
meios alternativos para 
prova de vida, mas o 
veto foi derrubado pelo 
Congresso.

O trecho, agora em 
vigor, foi publicado na 
quarta-feira (6) em edi-
ção extra do Diário 

Oficial da União.
A prova de vida é 

uma exigência para 
manutenção do benefí-
cio e o não cumpri-
mento leva a sanções 
que podem chegar à 
suspensão do paga-
mento por falta de atua-
lização cadastral.

Em 2020, a exigên-
cia da prova de vida foi 
suspensa em razão da 
pandemia de covid-19, 
mas retomada em ju-
nho deste ano. A medi-
da afeta a vida de mais 
de 7,3 milhões de apo-
sentados e pensionistas 
do INSS que, agora, 
não terão seus benefíci-
os suspensos caso não 
façam o procedimento.

Agência Brasil

SEGS

Foto: divulgação 
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CPR Verde: título irá recompensar o 
produtor pela preservação ambiental

A partir de outubro de 
2021, o produtor rural 
brasileiro conta com um 
novo título para financiar 
a conservação da parcela 
de vegetação nativa em 
sua propriedade. O mer-
cado estimado é de R$ 30 
bilhões em quatro anos.

A cédula verde é co-
mo um pagamento pelos 
serviços ambientais pres-
tados pelo produtor, que 
deixa de abrir novos espa-
ços de vegetação para 
expandir a sua produção 
agropecuária.

O Decreto que institui 
a nova modalidade foi 
assinado na última sexta 
(1º), pelo presidente Jair 
Bolsonaro, em cerimônia 
no Palácio do Planalto. A 
Cédula de Produto Rural 
(CPR) Verde poderá ser 
emitida pelos produtores 
para atividades de servi-
ços ambientais relaciona-
das à conservação de flo-
restas e recuperação da 
vegetação nativa e que 

resultem, entre outros, 
em redução de emissões 
de gases de efeito estufa.

“É um programa ex-
tremamente ousado, que 
veio para fazer justiça ao 
produtor rural, que é o 
grande mantenedor do 
meio ambiente. O que o 
agro está fazendo, é com 
responsabilidade, crian-
do esse ambiente susten-
tável que todos esperam 
de nós”, destacou o mi-
nistro da Agricultura em 
exercício, Marcos Mon-
tes.

O título verde vai fun-
cionar da seguinte forma: 
ao invés de se comprome-
ter em entregar o resulta-
do da produção agrope-
cuária em pagamento a 
um recurso financeiro 
obtido para investimento, 
o produtor poderá dar 
como garantia ao dinhei-
ro recebido a manuten-
ção de determinada área 
florestal em pé. 

“Falar de serviços 
ambientas parece ser mui-
to abstrato e a CPR Verde 

é um instrumento finan-
ceiro que vem para trazer 
essa concretude. Isso é 
fundamental para remu-
nerar o produtor nesse 
desafio de manter essa 
conservação e isso passa 
a ter um valor”, explicou 
o secretário de Política 
Agrícola do Ministério 
da Agricultura, Guilher-
me Bastos.

No Brasil, até então, o 
produtor que mantivesse 
a área de floresta preser-
vada, além da parcela 
obrigatória, não recebia 
nenhum benefício em 
troca.

A produção agrope-
cuária de forma sustentá-
vel foi defendida pelo 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que refor-
çou a posição de destaque 
do Brasil em relação aos 
demais países por ter tam-
bém uma matriz energéti-
ca mais limpa e por ser o 
celeiro do mundo. “A 
cédula verde permite que, 
a partir do direito de pro-
priedade, se gere riqueza, 

estimulando a produção. 
Daqui para frente, o pro-
dutor é estimulado nesta 
transição para a produ-
ção verde. Quem tem 
uma propriedade rural e a 
preserva ao mesmo tem-
po em que produz, come-
ça a receber, pela primei-
ra vez, pagamentos por 
serviços ambientais, o 
que vai trazer bilhões pa-
ra a preservação do meio 
ambiente e das florestas”, 
frisou Guedes.

A intenção é utilizar a 
CPR, instrumento já di-
fundido na agropecuária 
brasileira há mais de 20 
anos, para que interessa-
dos em fazer compensa-
ção de carbono e zerar 
suas emissões, por exem-
plo, possam incentivar o 
setor, gerando uma renda 
extra para o produtor ru-
ral.

Mercado de ativos 
verdes

Além do produtor 
rural, associações e coo-

perativas rurais, o instru-
mento também poderá 
ser emitido pelo concessi-
onário de florestas nati-
vas ou plantadas. A emis-
são da CPR Verde poderá 
ser emitida ainda para as 
áreas de preservação obri-
gatórias da propriedade 
rural, como as de preser-
vação permanente (APP) 
ou reservas legais.

O título, para ser emi-
tido, deverá ser acompa-
nhado de certificação por 
auditoria externa ou de 
terceira parte, para indi-
cação e especificação dos 
produtos rurais que a 
lastreiam.

O instrumento é fa-
cultativo e privado e visa 
facilitar o trânsito finan-
ceiro entre as partes. Os 
investidores interessados 
em aplicar seus recursos 
em serviços ambientais e 
os proprietários de flores-
tas interessados em pres-
tar tais serviços devem 
acertar entre si pontos 
como modelo de paga-
mento e seus prazos. 

Assim como já é realiza-
do na CPR tradicional.

Outra finalidade do 
novo título é o que resulta 
em aumento ou manu-
tenção de estoque de car-
bono florestal e também 
a redução do desmata-
mento e degradação de 
vegetação nativa. A nova 
modalidade proporcio-
nará a conservação da 
biodiversidade, de recur-
sos hídricos, conservação 
do solo aliado a outros 
benefícios ecossistêmi-
cos.

Como consequência, 
a CPR Verde tem poten-
cial de impactar muito 
favoravelmente o meio 
ambiente, além de ofere-
cer uma boa oportunida-
de de investimento para 
os mercados “ESG” (si-
gla em inglês), que visam 
garantir externalidades 
positivas das atividades 
econômicas em relação 
aos seus aspectos ambi-
entais, climáticos, sociais 
e de governança corpora-
tiva.

Com mercado estimado é de R$ 30 bilhões em quatro anos, cédula verde é 
como um pagamento pelos serviços ambientais prestados pelo produtor rural

Comissão para refugiados da ONU conhece trabalho de 
proteção social feito com indígenas venezuelanos no Estado

Representantes da 
Agência da ONU para 
Refugiados (Acnur) esti-
veram terça-feira (05), 
em visita técnica à Secre-
taria de Trabalho, Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social (Setades). O 
objetivo da visita foi co-
nhecer a experiência ca-
pixaba com os imigran-
tes venezuelanos da et-
nia Warao, que chega-
ram ao Estado este ano.

De acordo com a 
Acnur, o Espírito Santo 
se destacou pelo traba-
lho de boas práticas no 
atendimento social a 
essa população refugia-
da. A Setades, em parce-
ria com a Secretaria de 
D i r e i t o s  H u m a n o s 
(SEDH), buscou, desde 
a ciência da chegada dos 

Warao no Estado, criar 
estratégias de integração 
e proteção social ade-
quadas às especificida-
des culturais dos imi-
grantes. A garantia de 
acesso aos direitos fun-
damentais dos refugia-
dos nos países em que 
buscam amparo só é pos-
sível se as medidas de 
assistência forem cultu-
ralmente apropriadas 
aos usuários dos servi-
ços.

Segundo a secretária 
de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Cyntia 
Figueira Grillo, o envol-
vimento dos 78 municí-
pios capixabas, mesmo 
aqueles que não recebe-
ram os Warao, e a estru-
tura de proteção social já 
existente, possibilitaram 
as condições para o su-

cesso das ações e a avali-
ação positiva da comis-
são. “Ainda que a grande 
maioria dos municípios 
não tenha recebido os 
refugiados, considera-
mos que a capacitação 
de todos era relevante, o 
que garantiu, a partir da 
nossa expertise no aten-
dimento a outros grupos 
vulnerabilizados, o aten-
dimento imediato dessa 
população”, informou 
Cyntia Grillo.

Agora, a intenção dos 
representantes da Agên-
cia da Onu para Refugia-
dos é levar a experiência 
do Espírito Santo para 
outros estados brasilei-
ros, já que o movimento 
migratório da população 
Warao em território naci-
onal deve continuar.

Para a secretária de 
Estado de Direitos Hu-

manos, Nara Borgo, o 
encontro com a comitiva 
da Onu foi muito satisfa-
tório. “O Espírito Santo 
tem recebido um número 
significativo de pessoas 
refugiadas e migrantes. 
Poder ouvir as considera-
ções do comissário da 
ONU e sua equipe, além 
de trocar experiências na 
área de direitos huma-
nos, só fortalece o traba-
lho que já vem sendo fei-
to pelo Governo do Esta-

do, no sentido de garan-
tir dignidade a essas pes-
soas. O Espírito Santo 
segue com o compromis-
so de manter e garantir os 
direitos humanos de to-
das as pessoas, sejam elas 
capixabas ou não”, de-
clarou.

A secretária Cyntia 
Grillo enfatizou ainda 
que o trabalho junto aos 
refugiados não termi-
nou. “O desdobramento 
da reunião será a elabo-

ração de um plano de 
trabalho com a Acnur, 
para que, por meio da 
nossa escola de governo 
[Escola de Serviço Públi-
co do Espírito Santo – 
Esesp], possamos conti-
nuar a qualificação de 
outros atores da rede de 
proteção, como a Polícia 
Militar e os conselheiros 
tutelares, e, com isso, 
também estejam prepa-
rados para atender a essa 
população”, disse.

Setades

Foto: divulgação 

O objetivo da visita foi conhecer a experiência capixaba com os imigrantes 
venezuelanos da etnia Warao, que chegaram ao Estado este ano

MAPA
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Espírito Santo terá feriadão marcado 
por chuva forte e queda de temperatura

Dia das Crianças 
tem comemoração 
marcada em 
São Gabriel na 
próxima terça-feira

Por meio da Secre-
taria Municipal de 
Assistência, Desenvol-
vimento Social e Famí-
lia, a prefeitura de São 
Gabriel realizará um 
evento em comemora-
ção ao Dia das Crian-
ças, projeto “Criança 
Feliz”. O evento será 
na próxima terça-feira 
(12), das 08h às 13h, no 
Ginásio de Esportes 
Anastácio Cassaro., no 
centro da cidade. Se-
gundo informações, a 
diversão será garantida 
com shows de mágica, 
musicais ao vivo, brin-
quedos infláveis, algo-
dão doce e pipoca para 
todas as crianças. A 
entrada é gratuita. O 
prefeito Tiago Rocha 
faz o convite: “Será 
uma grande festa para 
todas as crianças da 
cidade, deixo meu con-
vite a todas as famílias 
para que participem e 
aproveitem este mo-
mento”.

O feriado será de 
chuva persistente e 
mau tempo sobre todo 
o  E s p í r i t o  S a n t o. 
Após a passagem de 
uma frente fria, o avan-
ço de uma alta pressão 
deixa os ventos per-
pendiculares à costa, 
ou seja, soprando do 
oceano para o conti-
nente de forma cons-
tante, o que provocará 
aumento de nebulosi-
dade e chuva no Esta-
do.

Já há previsão de 
chuva desde esta sex-
ta-feira (8). Mas é no 
sábado (9) que o sol se 
esconde e a chuva vem 
a qualquer momento. 
Chove desde a madru-
gada de forma inter-
mitente e sem abertu-
ras de sol no Sul do 
Estado e em Vitória, 
com acumulados de 
aproximadamente 15 
mm. A previsão é de 
queda na temperatu-
ra. Já na faixa norte do 

Estado, as nuvens au-
mentam no sábado, 
mas chove pouco.

Chuva forte e 
temporais ao longo 

do feriado

De domingo (10) 
até terça-feira (12) con-
tinua chovendo, mas a 
segunda (11) e a terça-
feira (12) serão os dias 
mais chuvosos e com 
temporais do feriado: 
altíssimos acumula-
dos de chuva (entre 30 
e 40 mm diários), con-
dição para formação 
de alagamento, maior 
risco de temporais (rai-
os e trovões), ventos 
fortes (rajadas entre 
60 e 70 km/h nas cida-
des costeiras e até 60 
km/h no interior). 
Esses temporais for-
tíssimos serão provo-
cados pela formação 
de uma área de baixa 
pressão na costa do 
Sudeste mais a chega 
de instabilidades do 
interior do país.

Esse será o maior 
acumulado de chuva 
no estado do Espírito 
Santo do último mês. 
Na região noroeste do 
estado, uma chuva 
volumosa não ocorre 
há mais de 60 dias.

Chuva e frio na 
Capital

Em Vitória, a pre-
visão é de chuva, céu 
encoberto, temperatu-

ras baixas e temporais 
com ventania entre o 
sábado (9) e a terça-
feira (12). Na segunda 
e no próprio feriado, a 
cidade receberá os ma-
iores acumulados de 
chuva, somando os 
dois dias a previsão de 
aproximadamente 70 
mm.

Com o aumento da 
chuva e da nebulosi-
dade e os poucos pe-
ríodos de sol, a tempe-

ratura máxima des-
penca e tardes mais 
frias e amenas.O mar 
também fica agitado

Além de toda a con-
dição de mau tempo, 
um ciclone em alto 
mar deixará o mar bas-
tante agitado. Há pre-
visão de ressacas e agi-
tação marítima, com 
ondas entre 2,5 e 3 me-
tros de altura válido 
entre segunda (11) e 
quarta-feira (13).

Conexão Safra/Climatempo

Atletas capixabas participam dos Jubs, em Brasília

Cento e trinta atletas 
capixabas disputam, a 
partir da semana que 
vem, a 68ª edição dos 
Jogos Universitários Bra-
sileiros (Jubs), maior 
competição universitária 
realizada no País. O tor-
neio acontece em Brasí-
lia, Distrito Federal, en-
tre segunda-feira (11) e o 
próximo domingo (17).

Realizada pela Con-
federação Brasileira de 
Desportos Universitári-
os (CBDU), a competi-
ção contará com disputas 
em 25 modalidades dife-
rentes, entre esportes 
olímpicos, paralímpicos 
e eletrônicos. Os atletas 
capixabas participarão 
de 11 modalidades: atle-
tismo, atletismo parades-

portivo, basquete, futsal, 
handebol, judô, karatê, 
natação, tênis de mesa, 
volêi e wrestling.

Ao todo, 15 institui-
ções de Ensino Superior 
serão representadas pe-
los atletas durante a com-
petição, que contará com 
grandes nomes do espor-
te capixaba, como o velo-
cista Paulo André Cami-
lo, que acabou de partici-
par das Olimpíadas de 
Tóquio; e o carateca Bru-
no Conde, campeão do 
Jubs em 2019, nas cate-
gorias kata e kumite -
84kg.

O secretário de Esta-
do de Esportes e Lazer, 
Júnior Abreu, desejou 
boa sorte aos atletas nas 
disputas. “Sabemos a 
importância e relevância 
do Jubs para aqueles atle-

tas que seguirão a carrei-
ra esportiva no alto ren-
dimento. Espero muito 
que o desempenho da 
delegação capixaba seja 
positivo durante a com-
petição”, comentou.

O presidente da Fede-
ração Universitária de 
E s p o r t e s  C a p i x a b a 
(FUEC), Gustavo Amo-
rim, contou um pouco 
sobre os desafios do even-
to deste ano. “Mesmo 
com todas as dificulda-
des causadas pela pande-
mia, acredito que os atle-
tas capixabas têm gran-
des chances de medalhar 
em várias modalidades. 
Estamos levando atletas 
de renome, como o Paulo 
André Camilo, que parti-
cipou dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, e temos 
tudo para fazer bonito 

em Brasília”, destacou.

Os JUB’s

A 68ª edição dos 
JUB’s tem números su-
perlativos. A fase classifi-
catória movimentará 
cerca de 90 mil atletas 
universitários de todo o 
País e, para a disputa da 
fase final, em Brasília, 

são esperados 6 mil pes-
soas – 4, 5 mil atletas e o 
restante formado por 
equipes técnicas, árbitros 
e outros profissionais de 
apoio.

A CBDU calcula que 
a competição movimen-
tará 890 instituições de 
Ensino Superior de todo 
o Brasil. Mais de 16 mil 
bolsas de estudos na rede 

particular universitária 
serão concedidas a atle-
tas que competem no 
evento. Os JUB’s 2021 
serão disputados em 25 
modalidades, entre es-
portes olímpicos, para-
límpicos e eletrônicos. 
As competições ocorre-
rão em 20 locais espalha-
dos pelo Distrito Fede-
ral.

Sesport

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Editora Hoje

Na região noroeste do estado, uma chuva 
volumosa não ocorre há mais de 60 dias
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