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Estado investe R$ 270 milhões 
no fomento à implementação da 
Educação em Tempo Integral nos 
municípios capixabas
São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte e Águia 
Branca serão contemplados pelo Programa

Governador anuncia mais 440 vagas para
soldados em concurso da Polícia Militar
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Governador sanciona lei que reduz ICMS 
do arroz e feijão no Espírito Santo

Polícia Civil prende 
homem suspeito de 
ser autor de 
homicídio em 
São Gabriel da Palha

Atleta valeriense Kauan 
Pereira Mantovanelli é
destaque e se apresenta 
no Flamengo para 
avaliação Pág. 07

A alíquota anterior para esses produtos era de 7% 
e agora com a nova lei está zerada
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Reflexao~

"Porque o reino de Deus não é comida nem 
bebida, mas justiça, e paz, e alegria no 
Espírito Santo."

Refletindo: Aqui o apóstolo Paulo traz um 
ensinamento acerca do reino de Deus, que na 
verdade é uma lembrança para todos nós 
depositarmos nossas principais expectativas 
não somente nesta vida, mas no reino de Deus, 
onde a justiça, a paz, e a alegria duram eterna-
mente.

Oração: Senhor Deus, obrigado por ter me 
escolhido e por ter enviado a Jesus para me 
salvar e trazer vida eterna. Ensina-me a colocar 
minha esperança na vida eterna, no reino de 
Deus. Ajuda-me a não ter apego as coisas deste 
mundo, que são passageiras. Eu oro em nome 
de Jesus. Amém. 
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Presidente da Cooabriel participa do 
3º Festival de Cafés Especiais das
Indicações Geográficas do Espírito Santo

De 26 a 27 de no-
vembro, foi realizado o 
3º Festival de Cafés 
Especiais das IGs do 
Espírito Santo. O even-
to foi organizado pela 
Cooperativa dos Cafei-
cultores do Sul do Espí-
rito Santo – Cafesul e 
contou com uma pro-
gramação bem variada, 
incluindo palestras, reu-
niões, debates, oficinas, 
premiações e shows 
regionais.

O presidente da Coo-
abriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, participou do 
evento representando a 
Fecafés, onde também 
é presidente. Ele foi um 
dos convidados para a 
reunião e debate com 
representantes das Indi-
cações Geográficas de 

café do Espírito Santo 
(Conilon do Espírito 
Santo, Montanhas e 
Caparaó).

“A minha impressão 
do evento é de muita 
organização e pode ren-
der bons frutos. Tam-
bém foi importante pa-
ra mostrar a importân-
cia do cooperativismo, 
já que o evento foi orga-
nizado pela Cafesul”, 
disse Bastianello.

Fundada em 1998, a 
CAFESUL – Coopera-
tiva dos Cafeicultores 
do Sul do Estado do 
Espírito Santo reúne 
pequenos produtores 
de sete municípios da 
região sul do ES.

Com foco na susten-
tabilidade ambiental, 
social e econômica, 
além da contínua me-
lhoria da qualidade de 

nossos cafés, ganhou 
reconhecimento Inter-
nacional com a certifi-
cação Fairtrade desde 
2008. Também con-

quistou o reconheci-
mento do Ministério da 
Agricultura com o “Se-
lo da Agricultura Fami-
liar”.

Cooabriel

Resultado do Enem será divulgado em 11 de fevereiro

Os resultados das 
provas do Exame Naci-
onal do Ensino Médio 
(Enem) 2021 serão di-
vulgados no dia 11 de 
fevereiro do ano que 
vem. A data foi confir-
mada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educaciona-
is  Anís io  Teixeira 
(Inep), responsável pe-
la realização do exame, 
durante entrevista cole-

tiva.
De acordo com o 

presidente do Inep, Da-
nilo Dupas, o compa-
recimento no domingo 
(28), segundo dia de 
provas, foi de 70%. O 
transporte dos malotes 
com as provas foi con-
cluído em todo o país, 
pelos Correios, em du-
as horas e 41 minutos.

Dupas também con-
firmou que está aberto 
o prazo para que os es-
tudantes que não com-

pareceram aos locais 
de prova por proble-
mas logísticos ou por 
doenças infectoconta-
giosas, como a covid-
19, peçam a reaplica-
ção do Enem 2021, por 
meio da página do par-
ticipante no site do 
Inep.

Na avaliação do 
ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, a soci-
edade e a educação bra-
sileiras saíram ganhan-
do com a realização do 

Enem. “Saiu ganhan-
do porque, como era o 
previsto, e nós havía-
mos dito, a questão do 
Enem haveria de ter 
toda seriedade, toda 
transparência e toda a 
competência, que é 
própria dos servidores 
do MEC, dos Correios 
e da Policia Federal”, 
afirmou. O gabarito 
oficial e os cadernos de 
questões serão divulga-
dos depois nesta quar-
ta (1º) pelo Inep.

EBC Educação

Foto: divulgação 

Luiz Carlos Bastianello participou do evento 
representando a Fecafés, onde também é presidente
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Governador sanciona lei 
que reduz ICMS do arroz 
e feijão no Espírito Santo

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, sancionou a Lei 
nº 11.473, que isenta a 
cobrança do Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços 
(ICMS) sobre o arroz e 
feijão no Estado do Espí-
rito Santo. A nova lei foi 
publicada na edição de 
segunda-feira (29) do 
Diário Oficial do Estado 
e já entrou em vigor. Pe-
lo texto, a alíquota ante-
rior para esses produtos 
era de 7% e agora está 
zerada.

“A elevação do preço 
dos itens da cesta básica, 
como o arroz e feijão - 
tão consumidos pelos 
brasileiros – afetou a 
todos, principalmente, 
aqueles que mais neces-
sitam. Com a redução 
do ICMS, espera-se que 
o preço ao consumidor 
seja reduzido, tornando 
a cesta básica mais bara-
ta. Essa ação se soma a 
outras que estamos ado-
tando diante do atual 
contexto de insegurança 
alimentar, como a pror-
rogação do Cartão ES 
Solidário por mais dois 
meses, beneficiando cer-

ca de 87 mil famílias ca-
pixabas”, afirmou o go-
vernador Casagrande.

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Marcelo 
Altoé, destacou a im-
portância da isenção das 
alíquotas, sobretudo 
num momento em que 
grande parte da popula-
ção passa por dificulda-
des econômicas. “Espe-
ramos que a redução do 
ICMS resulte na queda 
do preço do arroz e do 
feijão para o consumi-
dor final. Sabemos que 
esses dois produtos são 
essenciais para a popu-
lação e em tempos de 
inflação e alta no preço 
da cesta básica, tenho 
certeza que essa medida 
ajudará muita gente”, 
disse.

D e  a c o r d o  c o m 
Altoé, a renúncia fiscal 
será de aproximada-
mente R$ 40 milhões 
por ano, contudo, o bene-
fício para a população 
supera essa perda finan-
ceira para o Estado. “Fi-
camos muito contentes 
quando o texto foi apro-
vado pelos deputados 
estaduais e esperávamos 
a sanção do texto pelo 
governador”, acrescen-
tou o secretário.

Detran|ES autoriza serviços de 
sinalização viária em Jaguaré 
com foco na redução de acidentes

Com os objetivos de 
organizar o trânsito nas 
vias de Jaguaré e ofere-
cer mais segurança aos 
condutores, ciclistas e 
pedestres do municí-
pio, o Governo do Esta-
do, por meio do Depar-
tamento Estadual de 
Trânsito do Espírito 
Santo (Detran|ES), 
autorizou o início dos 
serviços de sinalização 
viária. O diretor geral 
do órgão, Givaldo Viei-
ra, e o prefeito em exer-
cício de Jaguaré, Elder 
Sossai, assinaram, na 
segunda-feira (29), na 
sede da Autarquia, em 
Vitória, a Ordem de 
Serviço.

O investimento, no 
v a l o r  d e  R $ 
308.558,95, é proveni-
ente dos recursos de 
multas, conforme pre-
vê a legislação nacio-
nal, e contempla a exe-
cução de serviços de 
implantação e manu-
tenção de sinalização 
viária vertical, hori-
zontal e de dispositivos 
auxiliares nas vias de 
Jaguaré, incluindo a 
revitalização das faixas 
de pedestres e faixas 
elevadas para a traves-
sia de pedestres na Ave-
nida 09 de Agosto e na 
Rua 13 de Dezembro; a 
sinalização turística 
indicando a Lagoa do 
Rampinelli; a revitali-
zação da ciclofaixa; a 

demarcação de vagas 
de estacionamento; e a 
sinalização de ondula-
ções transversais (lom-
badas) na Rua Uirapu-
ru e demais vias locali-
zadas na Sede do muni-
cípio.

“Essas mudanças e 
melhorias na sinaliza-
ção são feitas sempre 
em diálogo com a admi-
nistração municipal e a 
comunidade para que 
as intervenções possam 
dar mais segurança ao 
trânsito local e também 
atender às necessida-
des da população, co-
mo faixas de pedestres 
para proteger esse pú-
blico mais vulnerável, 
bem como ciclofaixas e 
vagas de estaciona-
mento. Além disso, a 
sinalização turística, 
que é uma novidade 
dessa gestão, busca va-
lorizar os atrativos loca-
is, como a Lagoa do 
Rampinelli, em Jagua-
ré. Então, a sinalização 

viária é um investimen-
to importante que o 
Governo faz para for-
talecer o turismo nas 
cidades capixabas e, 
principalmente, para a 
prevenção de acidentes 
e proteção da vida no 
trânsito”, disse o dire-
t o r  g e r a l  d o  D e-
tran|ES, Givaldo Viei-
ra.

“Agradecemos a 
parceria do governador 
do Estado, Renato Ca-
sagrande, e do Detran 
para a sinalização das 
ruas de Jaguaré. Isso 
aqui vai ser muito im-
portante para fluir bem 
o trânsito do nosso mu-
nicípio”,  ressaltou 
Elder Sossai.

Participação popular 

Os projetos de sina-
lização executados pe-
lo Detran|ES em todo 
o Estado são revisados 
pelos engenheiros e 
técnicos do órgão, com 

base em estudos e le-
vantamentos realiza-
dos em cada municí-
pio, com a participação 
das prefeituras, autori-
dades, Polícia Militar 
do  Espí r i to  Santo 
(PMES) e sociedade 
civil organizada, bus-
cando atender às prin-
cipais necessidades do 
trânsito nas localida-
des.

A Ordem de Servi-
ço Nº 111/2021 foi pu-
blicada no Diário Ofi-
cial do Estado de se-
gunda-feira (29). A rea-
lização dos serviços 
tem o prazo de 30 dias 
a partir dessa data, po-
dendo ser prorrogado. 
Caso necessário, novos 
serviços podem ser 
acrescentados no de-
correr da implantação 
da sinalização em de-
terminado município, 
desde que haja formali-
zação de uma nova 
Ordem de Serviço com-
plementar.

Sefaz

Detran-ES

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

O início dos serviços de sinalização viária foi autorizado 
em reunião realizada na sede da Autarquia, em Vitória

A alíquota anterior para o arroz e o 
feijão era de 7% e agora está zerada
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Estado investe R$ 270 milhões no fomento à implementação
da Educação em Tempo Integral nos municípios capixabas

O Governo do Esta-
do vai investir R$ 270 
milhões no Programa 
Capixaba de Fomento 
à Implementação de 
Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental 
em Tempo Integral 
(PROETI). Na segun-
da-feira (29), foram 
anunciados os 42 muni-
cípios contemplados 
pelo programa, que 
prevê o repasse direto 
aos municípios no va-
lor de R$ 3 mil por estu-
dante ao ano, durante 
um período de três 
anos. A expectativa é 
de que devem ser ofer-
tadas cerca de 30 mil 
vagas por ano.

A solenidade ocor-
reu no Salão São Tia-
go, no Palácio Anchie-
ta, em Vitória, com a 
presença do governa-
dor do Estado, Renato 
Casagrande, e do se-
cretário de Estado da 
Educação, Vitor de 
Angelo, além de prefei-
tos. A previsão de re-
passe para 2022 é de 
R$ 55.014.000,00 para 
atender 89 escolas de 
Tempo Integral, com a 
oferta estimada de 
18.338 vagas.

Serão contempla-
dos os municípios de 
Águia Branca, Anchie-
ta, Aracruz, Baixo Gu-
andu, Barra de São 
Francisco, Boa Espe-
rança, Cachoeiro de 
Itapemirim, Cariacica, 
Colatina, Conceição 
da Barra, Domingos 
Martins, Ecoporanga, 
Guaçuí, Ibatiba, Ibira-
çu, Iconha, Itapemi-
rim, Itarana, Jaguaré, 
Laranja da Terra, Li-
nhares, Marataízes, 
Marechal Floriano, 
Marilândia, Monta-
nha, Muniz Freire, No-
va Venécia, Pedro Ca-
nário, Pinheiros, Piú-
ma, Rio Novo do Sul, 
Santa Leopoldina, San-
ta Teresa, São Domin-
gos do Norte, São Ga-

briel da Palha, São Jo-
sé do Calçado, São Ma-
teus, Serra, Viana, Vila 
Pavão, Vila Velha e 
Vitória.

Em sua fala, o go-
vernador destacou a 
importância da inicia-
tiva e de mais essa par-
ceria com os municípi-
os. “Não queremos 
deixar ninguém para 
trás. Avançamos bem 
na educação em Tem-
po Integral, mas ve-
mos a dificuldade que 
os municípios têm. O 
PROETI é um progra-
ma de auxílio aos muni-
cípios que não teriam 
capacidade de imple-
mentar essa modalida-
de de ensino. Agora, 
com a nossa ajuda, pas-
sam a ter essa oportu-
nidade. Além do repas-
se financeiro, vamos 
auxiliar no conteúdo, 
fornecendo material 
didático. Hoje também 
colaboramos com os 
municípios em obras 
de infraestrutura”, ob-
servou.

Casagrande prosse-
guiu: “O Espírito San-
to pode e deve ser uma 
referência na educação 
do País. Essa é uma 
ação pioneira no Brasil 
e temos certeza que 
outros estados passa-

rão a fazer também. A 
educação já era uma 
prioridade nossa e ago-
ra se tornou a priorida-
de das prioridades para 
que possamos recupe-
rar o que perdemos em 
2020 e 2021. A educa-
ção tem o poder de ge-
rar oportunidades aos 
capixabas”.

De acordo com o 
secretário Vitor de 
Angelo, o programa 
complementa os recur-
sos já repassados pelo 
Governo do Estado 
aos municípios.  “É 
uma ação que visa in-
centivar a ampliação 
desses recursos. Além 
de ampliar o número 
de matrículas, quere-
mos também criar uma 
rede pública de Tempo 
Integral. A meta é que 
o aluno venha do Tem-
po Integral desde o 
Ensino Fundamental. 
Essa é uma metodolo-
gia única, pensada em 
conjunto. Reforço meu 
agradecimento aos 
prefeitos e secretários 
por terem caminhado 
conosco nesse proje-
to”, declarou.

O presidente da 
Associação dos Muni-
cípios do Espírito San-
to (Amunes), Victor 
Coelho, que é prefeito 

de Cachoeiro de Itape-
mirim, agradeceu a 
iniciativa. “É uma ale-
gria participar de mais 
um evento da educa-
ção, tema que sou um 
entusiasta. Boa parte 
dos recursos não che-
gam aos municípios. 
Por isso, quando ve-
mos uma ação dessas 
do Governo do Estado 
temos que agradecer. 
Foram 42 municípios 
que aderiram, mas que-
remos ver todos os 78 
nessa ação. A educa-
ção muda a vida das 
pessoas e queremos 
transformar a vida das 
pessoas”, afirmou.

Também participa-
ram da solenidade a 
vice-governadora Jac-
queline Moraes; os de-
putados estaduais Bru-
no Lamas, que preside 
a Comissão de Educa-
ção da Assembleia Le-
gislativa, Dary Pa-
gung, Raquel Lessa, 
Coronel Alexandre 
Quintino e Freitas; 
além de prefeitos, vere-
adores e lideranças liga-
das à educação.

PROETI

A ação visa ao cum-
primento da Meta 6 do 
Plano Nacional e Esta-

dual de Educação, que 
tem o objetivo oferecer 
educação em Tempo 
Integral em, no míni-
mo, 50% das escolas 
públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 
25% dos alunos da Edu-
cação Básica. Além do 
apoio financeiro, o Go-
verno do Estado vai 
compartilhar com as 
secretarias municipais 
conhecimentos e re-
c u r s o s  t é c n i c o -
pedagógicos já conso-
lidados pela Sedu.

O foco será a me-
lhoria da aprendiza-
gem do estudante em 
nível estadual por me-
io das metodologias da 
Educação em Tempo 
Integral, bem como 
estabelecer uma estra-
tégia conjunta de ex-
pansão dessa modali-
dade de ensino, desen-
volvendo um modelo 
unificado e capixaba.

Tempo Integral na 
Rede Estadual

A Rede Estadual 
de Ensino oferta, atu-
almente, a Educação 
em Tempo Integral em 
93 escolas. Nos últi-
mos anos houve evo-
lução na qualidade de 
escolas com a oferta 

de Tempo Integral: em 
2020, com a imple-
mentação em um total 
de 26 escolas; e, em 
2021, em 31 escolas, 
chegando ao dado atu-
al, de 93 escolas, um 
crescimento significa-
tivo, levando o Tempo 
Integral para 49 muni-
cípios do Espírito San-
to.

A modalidade de 
ensino foi expandida 
para outros municípi-
os, além da Região 
M e t r o p o l i t a n a  d a 
Grande Vitória, aten-
dendo, inclusive, à po-
lítica de equidade e 
qualidade na educa-
ção pública capixaba, 
levando essa oferta 
para todos os municí-
pios. Essa iniciativa 
gerou aumento no nú-
mero de matrículas e 
ocupação nas escolas 
da Rede Estadual. 
Aproximadamente 11 
mil matr ículas em 
2019 (com 61% de ocu-
pação) para mais de 30 
mil matr ículas em 
2021 (com quase 83% 
de ocupação).

Dúvidas podem ser 
tiradas na Assessoria 
de Educação em Tem-
po Integral, pelos tele-
fones (27) 3636-7704 / 
7638.

São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte e Águia Branca serão contemplados pelo Programa

Foto: Helio Filho

A expectativa é de que devem ser ofertadas cerca de 30 mil vagas por ano com o PROETI

Secom/Sedu
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Governador anuncia mais 440 vagas para
soldados em concurso da Polícia Militar

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
anunciou, na sexta-feira 
(26), a ampliação das va-
gas para soldados comba-
tentes no próximo concur-
so público da Polícia Mili-
tar do Espírito Santo 
(PMES). Serão mais 440 
vagas no certame anuncia-
do em agosto, que previa 
inicialmente o preenchi-
mento de 671 postos dispo-
níveis na corporação. Ago-
ra serão 1.111 vagas, sendo 
1.000 delas para soldados 
combatentes.

O próximo concurso 
da PMES também prevê 
30 vagas para soldados 
auxiliares de saúde; 22 
para soldados músicos; 20 
para oficiais médicos; 20 
para oficiais dentistas; dez 
para oficiais enfermeiros; 
cinco para oficiais farma-
cêuticos/bioquímicos; 
duas para oficiais médicos 
veterinários e duas para 
oficiais músicos.

O anúncio foi feito du-
rante solenidade de forma-
tura dos alunos do Curso 
de Formação de Soldados 
(CFSd) da Polícia Militar. 
A solenidade militar acon-
teceu no Ginásio da Uni-
Sales, no bairro Forte São 
João, em Vitória. Ao todo, 
252 militares finalizaram o 
curso e agora são conside-
rados soldados combaten-
tes e passarão a compor o 

efetivo da PMES.
Durante a solenidade, 

o governador lembrou que 
a última formatura de uma 
turma de soldados ocorreu 
durante sua gestão passa-
da. “É muito bom rever 
esse ginásio lotado de poli-
ciais e seus familiares. Não 
se faz segurança pública 
somente com policiais e, 
em hipótese nenhuma, se 
faz segurança pública sem 
policiais.  Quando autori-
zamos o novo concurso, 
compreendemos que o 
trabalho dos policiais é 
essencial para que tenha-
mos segurança pública no 
Estado”, afirmou.

Casagrande prosse-
guiu: “A hora em que um 
cidadão toma a decisão de 
ser policial militar, ele mu-
da sua vida. Muitos gover-
nantes não gostam de tra-
tar de segurança pública. 
Só que desde o meu prime-
iro mandato eu lidero essa 
área junto com minha equi-
pe, pois sei que esse é um 
dos desafios desse Estado. 
Os anos de 2019, 2020 e 
2021 terão os menores índi-
ces de homicídios da histó-
ria do Espírito Santo. Um 
resultado que se deve a 
integração de nossas forças 
de segurança e pelo ótimo 
trabalho realizado por vo-
cês. Desejo aos formandos 
que possam ser abençoa-
dos por Deus e que possa-
mos caminhar juntos.”

Os novos militares são 

oriundos do concurso pú-
blico iniciado em 2018, 
que foi finalizado, com 
aumento de vagas autori-
zado pelo governador Ca-
sagrande, nesse ano de 
2021. A turma CFSd 2020 
será a primeira a receber o 
título de Tecnologia em 
Segurança Pública. A cons-
trução do conhecimento 
dos novos soldados pro-
porciona condições para 
que eles atuem em situa-
ções de extrema exigência 
física, mental e emocional.

Todo o processo de 
formação da turma atual 
foi realizado integralmen-
te na Academia de Polícia 
Militar do Espírito Santo 
(APM), totalizando 374 
dias letivos com 48 disci-
plinas, práticas e teóricas, 
dentre elas: direitos huma-
nos, legislação policial 
militar, policiamento os-
tensivo geral, uso da força 
e armas de fogo, direito 
constitucional, entre ou-

tros.
Além das atividades 

letivas, os novos soldados 
foram empenhados em 
atividades operacionais, 
como o estágio operacio-
nal supervisionado, que 
resultou em inúmeras 
ocorrências de destaque, 
como apreensões de ar-
mas de fogo, prisões de 
criminosos evadidos do 
sistema prisional, condu-
ção de indivíduos detidos 
em flagrante no crime de 
tráfico de drogas.

O secretário de Estado 
da Segurança Pública, 
coronel Alexandre Rama-
lho, enfatizou a importân-
cia do investimento nos 
recursos humanos dentro 
da atual gestão. “Os con-
cursos foram retomados e 
as vagas do concurso ante-
rior foram aumentadas em 
mais do que o triplo. Tudo 
isso para tentarmos iniciar 
a recuperação de algo que 
o governador Renato Casa-

grande deixou completo, 
quando finalizou o seu 
primeiro mandato em 
2014, que foi o efetivo da 
Corporação”, pontuou.

Ramalho acrescentou 
que uma nova turma está 
passando pelo curso de 
formação, com mais 278 
alunos. “Esperamos reali-
zar a formatura dessa nova 
turma no próximo ano. 
Além disso, novos concur-
sos já estão autorizados e 
sendo construídos pelo 
Comando-Geral da Polí-
cia Militar. São investi-
mentos nunca antes feitos 
na história da Segurança 
Pública do Espírito Santo. 
Temos que valorizar isso”, 
afirmou.

O comandante-geral 
da PMES, coronel Dou-
glas Caus, destacou que é 
uma imensa satisfação 
entregar mais de 200 no-
vos soldados para servir 
aos cidadãos capixabas, 
sendo estes os primeiros 

formandos a obter o grau 
Tecnólogo em Segurança 
Pública, completamente 
qualificados profissional-
mente para bem cumprir a 
missão constitucional da 
Polícia Militar de promo-
ver o policiamento osten-
sivo e a preservação da 
ordem pública.

“Esses novos militares 
atuarão, desde já, no pa-
trulhamento ostensivo das 
mais diversas localidades 
do nosso Estado, confor-
me um criterioso planeja-
mento elaborado pelo 
Estado-Maior Geral da 
Corporação, de acordo 
com as orientações do 
Governo do Estado e do 
C o m a n d o  G e r a l  d a 
PMES, numa demonstra-
ção inequívoca de que 
estamos formando de no-
vos e, ainda, mais qualifi-
cados profissionais de se-
gurança pública”, frisou o 
comandante-geral da Cor-
poração.

MPES avança na ampliação do atendimento à
população retomando o atendimento presencial

Neste momento, em 
que mais de 90% dos muni-
cípios capixabas estão 
classificados no risco bai-
xo para Covid-19 há várias 
semanas consecutivas e 
com o crescimento da vaci-
nação em massa, o Minis-
tério Público do Estado do 
Espírito Santo (MPES) 
amplia as formas de aten-
dimento à população. 
Além de manter o atendi-
mento remoto à socieda-
de, com o uso do Teams, 
WattsApp, e-mail, telefo-
ne convencional e celular, 
está retomando o atendi-
mento presencial, adotan-
do todos os cuidados de 
biossegurança contra a 
pandemia de Covid-19. 

Dessa forma, garante e 
avança nas possibilidades 
de contato dos cidadãos 
com as unidades ministeri-
ais (virtuais e presencial). 

Nesse sentido, foi pu-
blicada a Portaria Conjun-
ta nº 2 da Procuradoria-
Geral de Justiça e da Cor-
regedoria-Geral de Justiça 
do MPES que traz as dire-
trizes gerais em relação à 
forma de retorno e de atua-
ção presencial de mem-
bras(os), servidoras(es), 
estagiárias(os) e demais 
colaboradoras(es) ao expe-
diente presencial nas uni-
dades físicas. Também 
especifica como e quando 
será possível o atendimen-
to presencial.

Com a prevalência do 
modelo híbrido, o MPES 

adequou o plano de bios-
segurança e as normativas 
referentes ao trabalho du-
rante a pandemia confor-
me o novo contexto de 
classificação de Risco Bai-
xo, com ampla cobertura 
vacinal, e o Risco Muito 
Baixo constantes do Mapa 
de Risco do Governo do 
Estado. Nesse contexto, 
em que haverá aumento 
do atendimento presenci-
al, também será permitido 
o agendamento prévio, 
por qualquer meio, com a 
finalidade de prevenir a 
ocorrência de aglomera-
ção de pessoas no espaço 
físico da unidade, ressalva-
dos os casos urgentes que 
demandem atendimento 
imediato. Dessa forma, os 
planos de trabalho nas 

unidades ministeriais das 
microrregiões de planeja-
mento passam por uma 
revisão para se adequarem 
ao atual momento, man-
tendo também todos os 
protocolos de biossegu-
rança.

O enquadramento no 
nível de risco muito baixo 
de uma determinada mi-
crorregião ocorrerá quan-
do, cumulativamente, 80% 
da população adulta esti-
ver com o esquema vacinal 
primário completo contra 
a Covid-19; 90% da popu-
lação de 12 a 17 anos da-
quela área estiverem vaci-
nados com a primeira dose 
da vacina; 90% da popula-
ção idosa apta estiverem 
vacinadas com a dose de 
reforço, sendo avaliado 

quinzenalmente; e todos 
os municípios da micror-
região tiverem ponto de 
testagem disponível à po-
pulação, sem necessidade 
de prescrição médica, pre-
sença de sintomas ou con-
tato conhecido como caso 
índice, conforme estabele-
cem os atos editados pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) para testa-
gem em massa, e que este-
ja disponível ao cidadão 
para agendamento em 
plataforma do Governo do 
Estado ou em plataforma 
municipal.

É preciso reforçar que 
as medidas de biossegu-
rança adotadas no âmbito 
do Ministério Público têm 
se mostrado eficientes e 
garantiram o pleno funcio-

namento de todas as uni-
dades, inclusive nos mo-
mentos mais críticos da 
pandemia. Para tanto, 
houve um grande avanço, 
notadamente, da digitali-
zação de procedimentos 
da área finalística, do avan-
ço da implementação dos 
processos judiciais eletrô-
nicos e da utilização disse-
minada das ferramentas 
tecnológicas de suporte.

Nas localidades que 
atenderem a todos os re-
quisitos previstos na porta-
ria, o atendimento ao pú-
blico será realizado de 
forma presencial, durante 
o expediente regular, de 
segunda a sexta-feira, das 
12h às 18 horas, observa-
dos todos os protocolos de 
biossegurança.

MPES

Foto: Rodrigo Araujo/Governo-ES

Sesp

O anúncio foi feito durante solenidade de formatura dos 
alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar
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Polícia Civil prende homem 
suspeito de ser autor de 
homicídio em São Gabriel

A equipe da Dele-
gacia de Polícia (DP) 
de São Gabriel da Pa-
lha prendeu, na última 
quinta-feira (25), um 
homem de 39 anos, na 
localidade de Córrego 
Sete, zona rural de São 
Gabriel da Palha. Ele é 
suspeito de ser autor de 
um homicídio contra 
um homem de 30 anos, 
ocorrido no bairro Apa-
recida, no dia 14 de 
novembro.

As diligências fo-
ram realizadas, assim 

que a equipe teve ciên-
cia do fato. Durante as 
investigações, os poli-
ciais souberam que a 
vítima seria um mora-
dor de rua e que conhe-
ceu o suspeito dois dias 
antes da data do crime. 
No dia, ele teria cha-
mado o suspeito para 
irem ao bairro Gustavo 
Boone, em São Gabri-
el, para comprar entor-
pecentes. No entanto, 
o acusado queria as 
drogas adquiridas, mas 
a vítima não as entre-
gou, fato que revoltou 
o suspeito e deu causa 

ao crime.
"Representamos 

pela prisão do suspeito 
e a efetuamos na resi-
dência dele. Ele con-
fessou que esfaqueou a 
vítima, porque ela não 
quis entregar a droga 
que era dele", conta o 
titular da DP São Ga-
briel da Palha, delega-
do Rafael Caliman.

Após o cumprimen-
to do mandado, o sus-
peito foi encaminhado 
ao Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de 
São Domingos do Nor-
te.

Sebrae/ES oferece 
consultorias com foco nas 
vendas de final de ano

Os empreendedores 
do Espírito Santo que 
desejam concentrar 
seus esforços na ampli-
ação das vendas, espe-
cialmente em datas 
comemorativas como 
o Natal, podem inves-
tir na contratação de 
consultorias oferecidas 
pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas 
Empresas do Espírito 
Santo (Sebrae/ES).

Ao todo, são 12 op-
ções de consultorias, 
com valores finais ao 
cliente a partir de R$ 

288, passando pelos 
temas inovação, mer-
cado e vendas e atendi-
mento ao cliente. O 
Sebrae/ES está arcan-
do com 70% do valor 
original das consultori-
as, investindo recursos 
para que essas consul-
torias fiquem com valo-
res mais acessíveis ao 
empreendedor.

“O foco dessas con-
sultorias está no ambi-
ente virtual, mas vale 
ressaltar que hoje em 
dia tudo está conecta-
do. A maneira como 
você vende online re-
flete no seu negócio 

presencial ,  e  vice-
versa. Nestas consulto-
rias estamos ensinan-
do técnicas e mecanis-
mos para atrair e en-
cantar os clientes, sem 
deixar de lado a gestão 
estratégica do seu negó-
cio, proporcionando 
boas experiências ao 
consumidor”, destaca 
a  a n a l i s t a  d o  S e-
brae/ES, Andrea Ga-
ma.

Os interessados po-
dem acessar as consul-
t o r i a s  p e l o  l i n k : 
http://cliente.sebraees
. c o m . b r / m e s - d a s -
vendas.

Sebrae-ES

Governo pede devolução de auxílio
emergencial recebido indevidamente
Fraudes e irregularidades também podem ser denunciadas

O Ministério da Ci-
dadania enviou nesta 
terça-feira (30) mensa-
gens de celular (SMS) 
orientando a devolução 
voluntária de recursos 
recebidos indevida-
mente do auxílio emer-
gencial, além de denún-

cia de fraudes. Este é o 
terceiro lote a ser envia-
do este ano e 625 mil 
pessoas receberão.

Também estão na 
lista de devolução bene-
ficiários do auxílio 
emergencial e que com-
põem o público que re-
cebe o Auxílio Brasil 
(antigo Bolsa Família) 

via Cadastro Único 
(CadÚnico) e que pre-
cisam fazer a devolu-
ção.

Estão entre os alvos 
da ação, trabalhadores 
que  dec la ra ram  o 
Imposto de Renda Pes-
soa Física e foram noti-
ficados para fazer a res-
tituição do auxílio emer-

gencial, mas ainda não 
efetuaram o pagamen-
to. Além disso, pessoas 
que receberam recur-
sos, mas não se enqua-
dram nos critérios de 
elegibilidade do progra-
ma.

Outro grupo inclui 
pessoas que recebem 
um segundo benefício 

assistencial do governo 
federal, como aposen-
tadoria, seguro desem-
prego ou Programa 
Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e 
da Renda. Quem tem 
vínculo empregatício 
na data do requerimen-
to do auxílio emergen-
cial também terá de res-

sarcir os cofres públi-
cos.

Segundo o ministé-
rio, após os dois primei-
ros lotes de mensagens, 
foram devolvidos aos 
cofres públicos aproxi-
madamente R$ 66,3 
milhões no período de 
18 de agosto a 18 de 
novembro.

Agência Brasil

PCES

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

As consultorias são para os empreendedores do Estado que desejam concentrar seus 
esforços na ampliação das vendas, especialmente em datas comemorativas como o NatalA prisão ocorreu na localidade de Córrego Sete, zona rural de São Gabriel
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Governo do Estado autoriza utilização de
‘Danfe Simplificado – Etiqueta’ na venda a varejo

O Governo do Espí-
rito Santo autorizou a 
utilização de "Danfe 
Simplificado – Etique-
ta" pelos contribuintes 
nas operações de ven-
da a varejo para consu-
midor final em comér-
cio eletrônico, venda 
por telemarketing ou 
processos semelhan-
tes. O decreto Nº 5019-
R de autorização foi 
publicado na segunda-
feira (29), no Diário 
Oficial do Espírito San-
to.

A demanda atendi-
da pela Secretaria da 
Fazenda (Sefaz) surgiu 
do setor produtivo capi-
xaba via Sindicato do 
Comércio Atacadista e 
Distribuidor do Estado 
do Espírito Santo (Sin-
cades) durante reunião 
do Grupo de Trabalho 

da Secretaria da Fa-
zenda.

Trata-se de uma 
simplificação de obri-
gação acessória de 
emissão de documento 
que  acompanha  o 
transporte de merca-
dorias. Hoje a exigên-
cia é que o Danfe seja 
emitido em folha A4 
com as devidas especi-
ficações. A partir do 
próximo ano, passará a 
ser um adesivo que se-
rá colado na mercado-
ria, marcando o fim da 
exigência da descrição 
do produto fora da em-
balagem. 

"São diversos bene-
fícios trazidos com o 
Danfe em formato de 
etiqueta como ganho 
de agilidade no proces-
so de despacho de mer-
cadoria, a redução do 
custo da operação, mi-
nimiza o risco de rou-

bo e padroniza e facili-
ta as consultas por dis-
ponibilizar o código de 
barras e a chave de aces-
so", pontuou o secretá-
rio de Estado da Fa-
zenda, Marcelo Altoé.

Padrões técnicos

A emissão do Dan-
fe Simplifcado – Eti-
queta deve seguir os 
padrões técnicos esta-
belecidos na Nota Téc-
nica, atendendo ao dis-
posto no §5º-A da cláu-
sula nona do Ajuste 
SINIEF 07/05, de acor-
do com o gerente Fis-
cal da Sefaz, Arthur 
Carlos Teixeira Nunes.

"A partir de março 
de 2022, as empresas 
poderão utilizar qual-
quer tipo de papel com 
largura mínima de 55 
milímetros, com exce-
ção de papel jornal. Já 

a chave de acesso e seu 
respectivo código de 
barras poderão ser im-
pressos em qualquer 
sentido, no canto supe-
rior direito do papel", 
orientou o gerente.

Em relação aos ti-
pos de fontes, todos os 
caracteres deverão es-
tar impressos em tama-
nho não inferior a seis 
(6) pontos, sendo os 
títulos dos campos im-
pressos em negrito e 

em caixa alta.

Campos Obrigatórios

a )  A  d e s c r i ç ã o 
"DANFE Simplificado 
– Etiqueta";
b) Dados do emitente: 
Nome/Razão Social, 
Sigla da UF, CNPJ, 
Inscrição Estadual;
c) Dados gerais da NF-
e: Tipo de operação, se 
entrada ou saída, Série 
e Número da NF-e, 

Data de emissão;
d) Dados do destinatá-
rio/remetente: No-
me/Razão Social, Si-
gla da UF, CNPJ/CPF, 
Inscrição Estadual, 
quando existir;
e) Dados dos totais da 
NF-e: Valor total da 
Nota Fiscal. f) Contin-
gência EPEC: Infor-
mar o protocolo de au-
torização do Evento 
EPEC.

Atleta valeriense Kauan Pereira Mantovanelli é
destaque e se apresenta no Flamengo para avaliação

O atleta valeriense, 
Kauan Pereira Mantova-
nelli de 11 anos, embar-
cou no domingo (28), 
para o Rio de Janeiro 
onde se apresentou no 
Clube de Regatas do Fla-
mengo. O atleta vai pas-
sar por um período de 
avaliação até o dia 02 de 
dezembro.

Em uma avaliação do 
CT VIVA no começo de 
2021 em Vila Valério, 
com a participação do 
Márcio William Santos, 
scout do Flamengo, Kau-
an se destacou e foi des-
coberto.

Kauan joga bola des-
de os 8 anos de idade e 
comentou de onde veio 
sua paixão pelo futebol: 
"Minha paixão veio quan-
do eu comecei a jogar 
bola com meus amigos, 
no campo de bola e ver 
meu pai também aumen-
tou mais ainda essa pai-

xão, que se Deus quiser 
será minha profissão".

"Aprendi ter mais 
disciplina, ajudar mais o 
meu próximo, ser trans-
parente e cauteloso com 
as pessoas e ser mais par-
ceiro", pontuou o atleta 
sobre o que aprendeu 
com o futebol.

Sobre a oportunidade 

que recebeu, Kauan co-
memora com alegria: 
"Foi um grande prazer 
receber esta oportunida-
de, fiquei sem palavras 
no momento, pois essa 
oportunidade que ganhei 
me incentivou ainda ma-
is a correr atrás do meu 
sonho de ser jogador. 
Que essa oportunidade 

possa chegar para vários 
que tem o mesmo sonho. 
Quero passar na avalia-
ção e poder ajudar a mi-
nha família, pois estão 
me apoiando e me incen-
tivando nesse momento 

tão impor tante para 
mim".

O atleta deixou uma 
mensagem para quem 
tem o sonho de um dia 
ser jogador de futebol: 
"Jamais desistir dos seus 

sonhos, sempre lutar pe-
los seus objetivos, ser per-
severante e sempre ter 
pessoas para incentivar e 
te ajudar, não se abater 
com os obstáculos e jama-
is desistir", finalizou.

Sefaz

Editora Hoje

Foto: divulgação 

Fotos: divulgação 

Hoje a exigência é que o Danfe seja emitido em folha A4 com as devidas especificações, 
no próximo ano, passará a ser um adesivo que será colado na mercadoria
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE 

VILA FARTURA, MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO 

GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. DOUGLAS SANTOS SCHMIDT E DANIÉLLA 

MACHADO RODRIGUES LUDGERO

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 

anos de idade, estado civil divorciado, profissão 

agricultor, residente e domiciliado na Av. Bartimeu 

Gomes de Aguiar, 334, Centro, São Gabriel da 

Palha-ES, filho de LINDOMAR SCHIMIDT e JANES 

BREZINSKI DOS SANTOS SCHIMIDT 

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 

anos de idade, estado civil solteira, profissão técnico 

em enfermagem, residente e domiciliada na Av. 

Bartimeu Gomes de Aguiar, 334, Centro, São Gabriel 

da Palha-ES, filha de ERNILDO LUDGERO DA 

SILVA e LUCIA MACHADO RODRIGUES DA SILVA 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 25 de novembro 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. LEANDRO VIEIRA e JAQUELINE LOPES DOS 

SANTOS

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 

anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

lavrador, residente e domiciliado no Córrego Mundo 

Novo, Zona Rural, Distrito de Vila Fartura, São 

Gabriel da Palha-ES, filho de AMARILDO VIEIRA e 

MARIA APARECIDA RODRIGUES

ELA - Natural de Itarana-ES, com 28 anos de idade, 

estado civil solteira, sem profissão remunerada, 

residente e domiciliada no Córrego Mundo Novo, 

Zona Rural, Distrito de Vila Fartura, São Gabriel da 

Palha-ES, filha de JURANDIR LOPES DOS 

SANTOS e EVA MOROZESKY

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

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

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1.ROMÁRIO ROSA DE OLIVEIRA E VITORIA DE 

ANDRADE BATISTA 

ELE – Natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de 

idade, estado civil solteiro, estamparia, residente e 

domiciliado na Rua Azelino Dalcim, Gustavo Boone 

em São Gabriel da Palha-ES, filho de DEUSMIRO 

EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA e GERALDA ROSA 

JANUÁRIA DE OLIVEIRA 

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 18 

anos de idade, estado civil solteira, revisora, 

residente e domiciliada na Rua Azelino Dalcim, 

Gustavo Boone em São Gabriel da Palha-ES, 

JUSCIENIO BATISTA e JANAINA PAULINO DE 

ANDRADE BATISTA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 29 de novembro 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. SIDINEI PEREIRA E VANILZA APARECIDA 

SANTANA DE OLIVEIRA 

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 

anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

lavrador, residente e domiciliado na Rua Dario 

Zanotelli, 130, Santa Helena, São Gabriel da Palha-

ES, f i lho de SERGIO PEREIRA e LAURA 

MEIRELLES PEREIRA

ELA - Natural de Itamarajú-BA, com 49 anos de 

idade, estado civil solteira, profissão vendedora, 

residente e domiciliada na Rua Dario Zanotelli, 130, 

Santa Helena, São Gabriel da Palha-ES, filha de 

SEBASTIÃO DIAS DE OLIVEIRA e MARIA 

MARTINS SANTANA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 25 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

AVISO DE LICITAÇÃO 
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 000016/2021
O Município de VILA VALÉRIO/ES, torna pública a 1ª 
RETIFICAÇÃO  do edital de Pregão Presencial nº 000016/2021 
- PROCESSO Nº 001448/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de natureza 
continuada de locação de impressoras multifuncionais, sem 
franquia mín ima de consumo, para as Unidades 
Administrativas da Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES.
Fica RETIFICADO o Anexo 1 do Edital, no preço médio de todos 
os itens, bem como a exclusão de um item.
Da nova data de ABERTURA DA SESSÃO: dia 14 de dezembro 
2021, às 12h. Início do credenciamento às 11h30min.
Todas as demais cláusulas e exigências permanecem 
inalteradas.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos 
interessados.
O  e d i t a l  r e t i f i c a d o  s e  e n c o n t r a  n o  s i t e : 
www.vilavalerio.es.gov.br>.
Vila Valério, 29 de novembro de 2021.

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

Edital de Convocação 

para Assembleia Geral Ordinária da

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 

CACHOEIRA DA ONÇA 

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia Geral Ordinária 

da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CACHOEIRA DA 

ONÇA, a comparecerem ao dia 19 de dezembro de 2021, às 9h30 na 

Rua Adilson Fontes, s/n, bairro Cachoeira da Onça, município de São 

Gabriel da Palha, CEP 29.780-000,  Estado do Espirito Santo, para 

participarem da mesma, com a seguinte pauta: 

- Eleição dos membros a compor a Diretoria e o Conselho Fiscal;  

- Contagem dos votos;

- Proclamação da chapa eleita e; 

- Posse dos membros a compor a Diretoria e o Conselho Fiscal.  

São Gabriel da Palha (ES), 30 de novembro de 2021.

Pela Comissão Organizadora

Edilson Carlos Gonçalves 

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1.JOSÉ GERALDO MAURI E JULIANA BONI

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 44 

anos de idade, estado civil divorciado, lavrador, 

residente e domiciliada no Córrego Mundo Novo, 

Zona Rural, Distrito de Vila Fartura, em São Gabriel 

da Palha-ES, filho de GUIDO MAURI OBRINHO e 

NEUZA MORCELI MAURI. 

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 

anos de idade, estado civil divorciada, lavradora, 

residente e domiciliada no Córrego Mundo Novo, 

Zona Rural, Distrito de Vila Fartura em São Gabriel da 

Palha-ES, filha ADÃO BONI e VERA LUCIA BONI.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se 

na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 22 de novembro de 

2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

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