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Reflexao~

"Que brilhem como o sol nascente aqueles 
que amam o Senhor."

Refletindo: O sol da manhã é tremendo !!! O 
seu brilho fazem os pássaros cantar !!! Ele 
renova a vida da natureza !!! Quando ele chega 
as trevas se dissipam !!! É ele quem anuncia um 
novo dia !!! Nos dias de frio é o sol da manhã 
que nos aquece !!! Seu calor é na medida certa, 
ele não é quente como o sol do meio-dia !!! 
Enfim, quanta virtude há no sol da manhã !!! 
Suas qualidades são muitas. Quem sabe um dia 
com a ajuda do Senhor, possamos assim como 
diz o versículo de hoje, amar a Deus de tal 
modo que nosso brilho seja como o sol nascen-
te.

Oração: Senhor Deus, obrigado pelo texto de 
hoje, pois, diante do que temos visto ao nosso 
redor, podemos perceber, que estamos carente 
de pessoas que brilhem como o sol da manhã !!! 
Ajuda-me, e também a quem estiver lendo esta 
mensagem, que possamos amar ao Senhor, 
profundamente, verdadeiramente, com menos 
religiosidade e mais veracidade, de tal modo 
que nosso brilho produza na vida das pessoas, 
o mesmo efeito que o sol da manhã. Ajuda-nos 
Senhor, em nome de Jesus, amém.

de
Momento 

Juízes 5:31

Governo zera alíquota de importação 
de dois produtos hospitalares

Foi publicado no 
D i á r i o  O f i c i a l  d a 
União de ontem (12) 
um decreto presidenci-
al que inclui dois itens 
na lista de produtos 
para uso em laboratóri-
os, clínicas, hospitais, 
consultórios e campa-
nhas que têm alíquota 
zero do PIS/Pasep, da 
Cofins, do PIS/Pasep-
Importação e da Co-
fins-Importação.

Com a publicação 
do Decreto nº 10.933 

de 2022, passam a inte-
grar o anexo III do De-
creto nº 6.426 de 2008 
– que acrescenta “pro-
dutos para uso em labo-
ratório de anatomia 
patológica, citológica 
ou de análises clínicas e 
em hospitais, clínicas e 
consultórios médicos 
odontológicos e em 
campanhas de saúde 
realizadas pelo poder 
público” – os seguintes 
produtos: cateteres in-
travenosos periféricos, 
de poliuretano ou de 
copolímero de etileno-

t e t r a f l u o r e t i l e n o 
(ETFE); e artigos para 
fístula arteriovenosa, 
compostos de agulha, 
base de fixação tipo 
borboleta, tubo plásti-
co com conector e obtu-
rador.

De acordo com a 
Secretaria-Geral da 
Presidência da Repú-
blica, a perda estimada 
de arrecadação, com a 
inclusão desses itens, 
será de R$ 3,50 milhões 
por mês para o ano de 
2022. Em 2023, estima-
se uma perda arrecada-

tória de R$ 45,27 mi-
lhões; e para 2024, R$ 
48,57 milhões.

Ainda segundo a 
Secretaria-Geral, a per-
da de arrecadação para 
o ano de 2022, no en-
tanto, será compensa-
da por meio da eleva-
ção de 5% para 10% 
das alíquotas do IPI 
incidente sobre vidros 
planos classificados. 
“Para os anos seguin-
tes, a perda já será con-
templada na estimativa 
de receita anual”, com-
plementa.

Foto: Pixabay
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Procon-ES dá dicas para a 
compra de material escolar

O período é de férias 
escolares, mas a movi-
mentação no comércio 
para as compras do mate-
rial escolar já se intensifi-
ca. Indicação de marca, 
produtos que não podem 
constar nas listas e quanti-
dade de material solicita-
da são as principais dúvi-
das dos consumidores, 
neste período que antece-
de o início do ano letivo. 
Por essa razão, o Instituto 
Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
(Procon-ES) preparou 
algumas dicas para orien-
tar e facilitar a vida dos 
consumidores antes das 
compras.

Primeiramente, os 
pais devem saber que as 
escolas são obrigadas a 
fornecer as listas para que 
pesquisem os preços e 
comprem os produtos na 
loja de sua preferência. 
Algumas instituições co-
bram uma taxa para a 
compra do material. Isso 
não é irregular, desde que 
a escola disponibilize a 
relação com os itens, fi-
cando a critério do consu-
midor adquirir o próprio 
produto. Exigir marcas 
específicas ou só aceitar 
que o material seja adqui-
rido numa determinada 
loja ou no próprio estabe-
lecimento de ensino é 
uma prática abusiva e 

deve ser denunciada.
Com a lista em mãos, 

antes de ir às compras, o 
consumidor deve verificar 
quais os itens que resta-
ram do período letivo an-
terior e avaliar a possibili-
dade de reaproveitá-los. 
Depois disso, poderá fa-
zer uma segunda lista 
com os produtos que pre-
cisa adquirir e pesquisar 
os preços em diferentes 
lojas, levando em consi-
deração que existe uma 
infinidade de marcas e 
modelos.

Quem quer economi-
zar, deve também consi-
derar a possibilidade de 
negociar marcas com as 
crianças, tendo em vista 
que os produtos temáticos 

como super-heróis e ou-
tros personagens têm o 
preço mais elevado, bem 
como os importados, por 
causa da alta do dólar.

O diretor-presidente 
do Procon-ES, Rogério 
Athayde, recomendou 
cautela na escolha dos 
materiais escolares. Isso 
porque produtos de mar-
cas patenteadas de super-
heróis e outros persona-
gens são bem mais caros, 
onerando o gasto final.

“Há uma variação de 
preços significativa de-
pendendo da marca. Por 
isso, é fundamental que os 
pais tenham uma conver-
sa com os filhos antes de 
ir às compras, tentando 
fugir dos apelos publicitá-
rios. Nem sempre o mate-
rial mais caro e sofistica-
do é o melhor”, ressaltou 
Athayde.

Ele recomendou ain-
da que os pais ou respon-
sáveis considerem as ta-
xas de juros quando optar 
por compras a prazo, prio-
rizando o pagamento à 
vista, sempre que possí-
vel, para evitar dívidas. 
“A nota fiscal deve ser 
fornecida pelo vendedor, 
já que em caso de proble-
mas com a mercadoria, é 

necessário apresentá-la. 
Portanto, exija sempre 
nota fiscal”, acrescentou 
o diretor-presidente do 
Procon.

Materiais de uso cole-
tivo

Materiais de uso cole-
tivo, como de limpeza e 
higiene, bem como os 
utilizados na área admi-
nistrativa, não podem 
constar na lista de materi-
al escolar, pois esses gas-
tos estão cobertos pela 
mensalidade.

O Procon Estadual 
entende como materiais 
de uso genérico e coletivo 
álcool, algodão, apaga-
dor, barbante, canetas 
para lousa, cartolina, co-
pos, creme dental, deter-
gente, disquetes e CDs, 
esponja de aço, estêncil, 
fita, cartucho e toner para 
impressora, fita adesiva, 
giz para quadro negro, 
grampeador e grampos, 
guardanapos, líquido cor-
retivo, medicamentos 
para primeiros socorros, 
palha de aço, papel A4, 
papel higiênico, papel 
ofício, pasta suspensa, 
plástico para classifica-
dor, prato descartável, 

sabonete, talheres, entre 
outros.

Se a instituição de ensi-
no solicitar materiais que 
não fazem parte das ativi-
dades escolares rotineiras, 
o Procon-ES recomenda 
que o consumidor cheque 
a finalidade. Essa infor-
mação deve constar no 
plano de aulas da institui-
ção. Se comprovado que 
serão de uso individual e 
cunho pedagógico, deve-
se observar a quantidade 
solicitada, que deve ser 
razoável. A instituição de 
ensino também não pode 
impedir que o aluno parti-
cipe das atividades escola-
res, em razão da ausência 
de determinado material 
didático-escolar exigido.

Athayde lembrou que 
os pais devem sempre 
procurar a escola para 
checar a finalidade do 
material que está sendo 
pedido na lista. “Também 
é importante saber se to-
dos os itens precisam ser 
comprados de uma só 
vez. O que não for de uso 
imediato pode ser com-
prado depois, permitindo, 
inclusive, uma aquisição 
por um preço menor, já 
que o período de alta já 
terá passado”, analisou.

Anvisa pede explicações ao Butantan 
sobre uso da CoronaVac em crianças

A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) infor-
mou na terça-feira (11) 
que solicitou ao Insti-
tuto Butantan novos 
esclarecimentos para 
avaliar o pedido de uso 
da vacina contra a co-
vid-19 CoronaVac em 
crianças.

O Instituto Butan-
tan entrou com a solici-

tação de autorização 
de uso em caráter emer-
gencial do imunizante, 
fabricado em parceria 
com a farmacêutica 
chinesa Sinovac, em 
pessoas com idades 
entre 5 e 11 anos ainda 
em dezembro. A Anvi-
sa vem mantendo reu-
niões para analisar esse 
requerimento.

Na terça-feira, a 
Anvisa recebeu do 
Instituto Butantan res-

postas a questiona-
mentos feitos diante 
das informações apre-
sentadas pela institui-
ção de pesquisa paulis-
ta. Entre eles estavam 
pontos sobre um estu-
do sobre o imunizante 
conduzido em crianças 
no Chile.

A Anvisa ontem, 
enviou pedidos de es-
clarecimentos adicio-
nais sobre o estudo que 
segundo o Butantan 

atestaria a efetividade 
do uso do imunizante 
no público pretendido. 
Uma nova reunião foi 
marcada para hoje 
quinta-feira (13) para 
discutir os dados e 
eventuais compromis-
sos no caso de aprova-
ção da autorização.

Até o momento, 
apenas o imunizantes 
da Pfizer tem uso em 
crianças autorizado 
pela Anvisa.

EBC Saúde

Procon-ES

Foto: Editora Hoje
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Deputado Renzo Vasconcelos propōe criação 
de delegacia virtual para proteger animais
Objetivo é diminuir índice de abandono e de maus-tratos que atentem contra a saúde e a vida animal

Como forma de for-
talecer a proteção aos 
animais, o Projeto de 
Lei (PL) 854/2021, de 
autoria do deputado 
Renzo Vasconcelos, 
cria uma plataforma 
eletrônica para receber 
denúncias de maus-
tratos. De acordo com 
a matéria, a Delegacia 
Eletrônica de Proteção 
Animal (Depa) será 
ligada à Secretaria de 

Segurança Pública do 
Estado.

Para apresentar a 
denúncia por meio da 
ferramenta on-line, o 
denunciante deverá 
fornecer dados pessoais 
(com opção de sigilo), 
data, endereço, classifi-
cação do animal, bem 
como um breve relato 
do ocorrido. A secreta-
ria responsável deverá 
responder a ocorrência 
no prazo de dez dias.

O projeto será anali-

sado pelas comissões 
de Justiça, Meio Ambi-
ente e Finanças.

Proteção animal

Na justificativa da 
matéria, o autor desta-
ca que o sistema será 
uma ferramenta impor-
tante na área ambien-
tal: “O objetivo é facili-
tar as denúncias e in-
vestigações de crimes 
contra animais, como 
tráfico, comércio ilegal, 

criadores e abatedouros 
clandestinos, negligên-
cia, espancamento e 
outros fatos tipificados 
como crime. A ferra-
menta digital vai per-
mitir mapear as regiões 
com maiores índices de 
agressão contra anima-
is. Assim, será possível 
direcionar, com mais 
especificidade, progra-
mas que intensifiquem 
a proteção aos bichos 
nessas regiões”, assina 
o parlamentar.

Veja dicas para ajustar a irrigação durante o verão

O verão é uma épo-
ca marcada por altas 
temperaturas e, em ca-
so de estiagem um pou-
co mais prolongada, 
dias com umidade rela-
tiva do ar baixa. Essa 
combinação de fatores 
determina taxas eleva-
das de perda de água 
pelas plantas (evapo-
transpiração).

É preciso estar aten-
to para repor essas per-
das através de seu siste-
ma de irrigação e, as-
sim, evitar perdas de 
produtividade por défi-
cit hídrico! Porém, cui-
dado com os excessos! 

Água em excesso 
faz tanto mal quanto a 
sua falta! Sensores de 
umidade que determi-
nem o momento das 
irrigações são excelen-
tes ferramentas para 
essas determinações! 
Com eles, é possível 
acompanhar as condi-
ções de umidade.

PLANEJAMENT
O – Realizar a irriga-
ção durante o verão 
exige muitos cuidados 
e um bom planejamen-
to para o máximo su-
cesso. O monitoramen-

to é um fator decisivo 
na atividade do produ-
tor e importante para a 
otimização do uso dos 
recursos hídricos. 

Segundo Elídio To-
rezani,  engenheiro 
agrônomo e diretor da 
Hydra Irrigações, esse 
trabalho aumenta a 
eficiência da irrigação 
de cultivos. Ao fazer 
um planejamento, o 
produtor busca conhe-
cer mais detalhes sobre 
como estará o clima 
quando for a hora de 
realizar o plantio.

“Obter essas infor-
mações através do uso 
de sensores de umida-
de pode contribuir nu-
ma maior precisão dos 
manejos de irrigação 
em relação à quantida-
de de água a ser aplica-
da e se ela foi adequa-
da. De nada vale um 
sistema de irrigação de 
alta eficiência se o ma-
nejo da irrigação esti-
ver deficiente”, expli-
cou Elídio.

INTENSIDADE – 
O produtor também 
deve avaliar a intensi-
dade em que ocorrerá a 
irrigação. Por conta do 
clima quente, também 
é preciso adotar uma 

frequência para a reali-
zação da irrigação. Pa-
ra evitar erros de cálcu-
lo, é importante contar 
com a ajuda de técni-
cos e especialistas.

“Se o produtor não 
busca um amparo téc-
nico, pode irrigar mui-
to a plantação ou abas-
tecer pouco o solo com 
água. Em um cenário 
de estiagem, a irriga-
ção se apresenta como 
boa alternativa para os 
produtores terem mai-
or previsibilidade tanto 
na qualidade quanto 
na quantidade da pro-
dução”, destacou Elí-
dio Torezani.

Algumas dicas de 
irrigação para 

enfrentar o verão

– Um bom planeja-
mento da irrigação aju-
da a diminuir os impac-
tos das altas temperatu-
ras e da estiagem. Bus-
que informações técni-
cas com especialistas.

– Com orientação, é 
possível buscar estraté-
gias de suprir a falta de 
água durante o verão. 
Dessa maneira, não 
será necessário adotar 
medidas drásticas para 

manter a produtivida-
de neste período.

– Use a tecnologia a 
seu favor. Os sensores 
de última geração são 
excelentes para garan-
tir informações mais 
precisas em relação às 
demandas climáticas.

– A proteção do so-
lo continua sendo uma 
das práticas mais im-
portantes para garantir 

o bom cultivo, assim 
como manter as ervas 
daninhas sob controle, 
sem a necessidade de 
eliminá-las completa-
mente.

– Além de definir 
a d e q u a d a m e n t e  a 
quantidade de água, é 
fundamental ajustar o 
intervalo entre uma 
i r r igação  e  out ra . 
Assim, garantirá o me-

lhor crescimento de 
planta, frutos e grãos e 
ainda economizará 
água e energia elétrica.

– Com o uso de pla-
nejamento e tecnolo-
gia adequados, o pro-
dutor apenas acionará 
o sistema de irrigação 
quando necessário e 
no tempo exigido pela 
plantação, sem desper-
dícios.

Vera Caser Comunicação

Assessoria

Foto: divulgação 
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Ministro relaciona aumento de casos
de covid-19 a festas de fim de ano

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afir-
mou ontem (12) que o 
recente aumento do nú-
mero de casos de covid-
19 no país está relacio-
nado às festas de fim de 
ano, o que, segundo ele, 
não foi algo estimulado 
pelo governo federal. 
Segundo Queiroga, ain-
da nesta semana, o go-
verno apresentará uma 
posição oficial sobre 
uma “eventual política 
para a aprovação dos 
autotestes”, o que pode-
rá ampliar a capacidade 
de testagem por meio de 
exames a serem adquiri-
dos em farmácias.

Queiroga disse que, 
em reunião na terça-
feira (11) com o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, obteve garanti-
as de que não faltará 
suporte para estados e 
municípios, se aumen-
tar a pressão sobre o sis-

tema hospitalar e for 
preciso habilitar mais 
leitos de terapia intensi-
va. “Ele [Guedes] dei-
xou claro que saúde e 
economia têm de andar 
de braços dados”, resu-
miu Queiroga.

Sobre o recente au-
mento do número de 
pessoas contaminadas 
pela variante Ômicron, 
o ministro confirmou 
que as unidades básicas 
de saúde (UBSs) vêm 
recebendo número mai-
or de pacientes. “Isso é 
fruto das festas de final 
de ano, que não foram 
estimuladas pelo gover-
no federal”, afirmou.

Queiroga lembrou 
que o Brasil conta com 
58 mil UBSs e 53 mil 
equipes de saúde da fa-
mília, e que, com a am-
pliação orçamentária, 
de R$ 17 bilhões para R$ 
25 bilhões, o país terá 
condições de enfrentar a 
pandemia. Ele reiterou 
que o vírus está sofren-

do mutações e criando 
dificuldades no mundo 
inteiro e que, nesse sen-
tido, a principal ação 
deve ser a campanha de 
vacinação visando à 
ampliação da dose de 
reforço. “Sabemos que 
os indivíduos que não 
têm o esquema vacinal 
completo têm mais chan-
ces de desenvolver for-
mas graves da doença.”

O  ministro alertou, 
no entanto, que, para o 
sucesso desse enfrenta-
mento, é necessária a 
colaboração de estados 
e municípios, principal-
mente com relação ao 
avanço nas aplicações 
da segunda dose e da 
dose de reforço. Queiro-
ga chamou a atenção 
para a situação de al-
guns estados, principal-
mente da Região Norte, 
onde os níveis de aplica-
ção da vacina estão bai-
xos. “Há estados lá com 
baixo nível de aplicação 
de segunda dose e da 

dose de reforço. É preci-
so ampliar no Pará, Ma-
ranhão, Amapá, em Ro-
raima e no Tocantins e 
em Manaus. No Pará 
assistimos ao aumento 
no número de hospitali-
zações e óbito.”

Queiroga disse que 
assiste-se ao aumento 
do número de casos, 
mas ressaltou que ainda 
não há pressão sobre os 
estados. "O número de 
óbitos ainda está em um 
patamar aceitável, se é 
que se pode aceitar óbi-
to. Estamos ampliando 
os testes. Em janeiro, 
vamos distribuir 28 mi-
lhões de testes rápidos, 
sendo 13 milhões até o 
dia 15. Em fevereiro, 
temos perspectiva con-
creta de 7,8 milhões de 
testes”, acrescentou.

Autotestes

De acordo com Quei-
roga, a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) fez uma 
consulta ao ministério 
sobre uma “eventual 
política para aprovação 
dos autotestes”, neste 
momento em que é ne-
cessário aumentar a ca-
pacidade de testagem. 
“O autoteste é uma ini-
ciativa que pode se so-
mar ao esforço do poder 
público de maneira ge-
ral. Nesta semana, com 
certeza, teremos uma 
resposta [sobre essa 
questão]”, afirmou.

Na avaliação do mi-
nistro, a expertise adqui-
rida durante os períodos 
de pico da pandemia 
ajudará a evitar proble-
mas como os ocorridos 
anteriormente, de falta 
de fornecimento de oxi-
gênio nos hospitais. “Te-
mos agora uma estrutu-
ra maior e melhor capa-
cidade de distribuição. 
Se houver pressão sobre 
o sistema de saúde na 
Região Norte, o preparo 
hoje é maior”, disse.

Desempenho das cooperativas em 
2021 deixa exemplo para o futuro

Após quase dois anos 
de pandemia, não restam 
dúvidas sobre o desafia-
dor cenário que as coope-
rativas enfrentaram nes-
te período. Com uma 
mudança repentina, foi 
preciso repensar proces-
sos, práticas e ainda, cri-
ar soluções para que o 
cooperado não saísse 
prejudicado diante da 
crise que se alastrou pelo 
Brasil e pelo mundo.

Agora, caminhando 
para 2022, temos a certe-
za de que as cooperativas 
foram grandes exemplos 
de resiliência, continu-
ando seus trabalhos mes-
mo quando a incerteza 
tomou conta de todos. 

Tal força, está evidencia-
da em recentes rankings 
e estudos, que identifica-
ram um aumento de par-
ticipação das cooperati-
vas no último ano.

O SEGREDO DO 
SUCESSO – Muitos fato-
res podem ter sido os mo-
tivos para que o coopera-
tivismo continuasse a 
crescer em 2021. Afinal, 
o que motivou um setor 
dessa magnitude a conti-
nuar forte, enquanto 
grandes empresas fecha-
vam as portas? Para Lú-
cio Faria, especialista em 
cooperativismo, o segre-
do está nos valores do 
movimento.

“Não podemos jama-
is nos esquecer das carac-
terísticas intrínsecas: os 

princípios cooperativis-
tas e a especificidade da 
reciclagem da poupança 
local: aplicação, na pró-
pria localidade, via ope-
rações de crédito, dos 
recursos ali captados, 
contribuindo para o de-
senvolvimento regional. 
Em relação ao perfil ope-
racional, podemos desta-
car a presença em todo o 
território nacional, o 
aumento de cooperados 
e de unidades de atendi-
mento. O cooperativis-
mo manteve-se presente 
ou instalou-se em muni-
cípios onde os bancos 
fecharam agências”, des-
taca – ressaltando em 
especial, o movimento 
visto nas cooperativas de 
crédito.

N Ú M E R O S  D O 
PROGRESSO – Apesar 
de o principal dado evi-
denciado nos rankings se 
tratar de resultados ope-
racionais, lucros e recei-
tas; para o cooperativis-
mo, há números tão im-
portantes quanto. Afi-
nal, a missão principal 
do movimento é impac-
tar pessoas, mudar vidas 
e transformar a socieda-
de, da cidade grande ao 
pequeno bairro no interi-
or.

Segundo o Anuário 
do Cooperativismo Bra-
sileiro 2021, divulgado 
pelo Sistema OCB, em 
2020 já eram mais de 
17,2 milhões de coopera-
dos ao redor do Brasil, 
um crescimento de 11% 

em relação ao ano anteri-
or. São mais de 455 mil 
postos de trabalho soma-
dos pelo setor, com des-
taque para o estado do 
Paraná, com seus mais 
de 118 mil empregados.

Tais números, estão 
diretamente conectados 
com os resultados vistos 
nos rankings menciona-
dos anteriormente. O 
cooperativismo cresce, à 
medida que as pessoas 
que fazem parte dele cres-
cem e se desenvolvem. 
Foram elas que “coloca-
ram a mão na massa” e 
fizeram a força que levou 
o movimento adiante, 
mesmo em um período 
de tantas perdas huma-
nas.

O que vem a seguir? 

Podemos afirmar – com 
o máximo de certeza – 
que dias melhores. Inici-
amos em 2022 uma nova 
fase, com novas perspec-
tivas e novos sonhos. E 
esse novo momento será 
feito por cada cooperado 
que ajuda o seu próximo, 
sua comunidade, sua 
cidade e seu país.

Rankings mostram 
números que chamam a 
atenção e saltam aos 
olhos. Mas devemos lem-
brar que por trás deles, 
estão quase 18 milhões 
de cooperados que repre-
sentam a resiliência que 
precisamos para a próxi-
ma década. É desta for-
ma, que cooperativismo 
seguirá crescendo. Mui-
to além dos números.

MundoCoop

Foto: divulgação 

Agência Brasil
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Julgadores de Primeira Instância 
da Sefaz tomam posse

Depois de um con-
corrido processo seleti-
vo interno, 21 audito-
res fiscais tomaram 
posse como julgadores 
de Primeira Instância 
da Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz). O even-
to de posse aconteceu, 
nessa segunda-feira 
(10), na sede da Secre-
taria, em Vitória, e con-
tou com a presença de 
representantes de di-
versas entidades do 
setor produtivo do Espí-
rito Santo.

Em outubro fo i 
aberto um processo 
seletivo e 65 auditores 
fiscais se inscreveram 
para participar do cer-
tame. Foram utiliza-
dos diversos critérios, 
entre eles, o tempo de 
atividade como audi-
tor, mestrado, doutora-
do, nota de avaliação 
de desempenho e a par-
ticipação no Programa 
de Garantia e Otimiza-

ção da Receita Estadu-
al.

“A função exige 
enorme dedicação e 
r e s p o n s a b i l i d a d e. 
Estão assumindo pes-
soas extremamente 
qualificadas que vão 
tutelar o direito dos 
contribuintes sem a 
necessidade de prévio 
acionamento do Poder 
Judiciário”, disse o 
secretário de Estado da 
Fazenda,  Marce lo 
Altoé.

Um dos auditores 
fiscais que tomou pos-
se foi Leandro Kuster. 
Ele pretende aplicar o 
conhecimento que acu-
mulou nos 12 anos de 
carreira. “Quero ga-
rantir um julgamento 
justo nas eventuais im-
pugnações, pedidos 
e/ou alegações promo-
vidas pelos contribuin-
tes, buscando sempre a 
imparcialidade e cele-
ridade processual”, 
disse.

Turmas de 
Julgamento

As Turmas de Jul-
gamento são órgãos de 
jurisdição administra-
tiva que têm por com-
petência o julgamento 
de processos. Cada tur-
ma é composta por três 
auditores fiscais, deno-
minados julgadores, 
sendo que um desses 
exerce a presidência. 

“Elas têm independên-
cia funcional, o que 
contribui para a valori-
zação da Administra-
ção Tributária. A coor-
denação dos trabalhos 
é exercida por um su-
pervisor e, no campo 
tático, por um subge-
rente”, explicou o ge-
rente Tributário da Se-
faz, Hudson Carvalho.

Carvalho comple-
menta: “o sucesso do 
modelo de julgamento 

decorre não somente 
da observância das 
prerrogativas previstas 
na lei, mas também do 
cumprimento das me-
tas de julgamento e dos 
prazos para julgar. Te-
nho certeza que o biê-
nio 2022/2023 será um 
sucesso: ofereceremos 
um excelente serviço 
de julgamento de pro-
cessos à sociedade capi-
xaba.”

As Turmas de Jul-

gamento, desde de sua 
instituição, que se deu 
por meio da Lei nº 
10.370/2015, vêm de-
sempenhando papel 
fundamental na solu-
ção de conflitos por 
intermédio do empre-
go de suas atribuições, 
pautando-se por pa-
drões éticos, especial-
mente no que diz res-
peito à imparcialidade, 
à integridade, à morali-
dade e ao decoro.

Prorrogado prazo para empresas contempladas por 
incentivos fiscais do Estado instalarem placas indicativas

Empresas beneficia-
das por incentivos tribu-
tários, por meio do Pro-
grama de Incentivo ao 
Investimento no Estado 
do  Espí r i to  Santo 
(Invest-ES) e do Progra-
ma de Desenvolvimen-
to e Proteção à Econo-
mia do Estado do Espí-
rito Santo (Compete-
ES), terão até 31 de mar-
ço de 2022 para realizar 
a instalação das placas 
indicativas, um requisi-
to obrigatório de acor-
do com a legislação esta-
dual. O novo prazo foi 
regulamentado na Por-
taria nº 005-R, de 07 de 

janeiro de 2022, publi-
cada no Diário Oficial 
do Estado.

No Espírito Santo, 
2.500 empresas estão 
ativas no Compete- ES 
e 309 estão ativas no 
Invest-ES. Visando à 
instalação, à ampliação 
de negócios ou ainda à 
modernização de em-
preendimentos, empre-
sas capixabas e multi-
nacionais têm buscado 
a adesão aos incentivos 
fiscais disponibilizados 
pelo Governo do Espí-
rito Santo. Os incenti-
vos tributários concedi-
dos no Espírito Santo 
conferem ao Estado 
competitividade peran-

te as demais unidades 
da federação e, por isso, 
são um diferencial para 
a atração de investi-
mentos.

Para ampliar a capa-
cidade de acompanha-
mento das ações da 
Administração Estadu-
al pelos cidadãos, a obri-
gatoriedade de instala-
ção de placas indicati-
vas tem por finalidade 
informar o tipo do in-
centivo obtido e o devi-
do tempo de validade.

O conteúdo comple-
to com todas as orienta-
ções para as empresas 
que já têm o incentivo e 
àquelas que vão obter o 
benefício, incluindo a 

instalação das placas 
indicativas, está publi-
cado na Portaria-R 99, 
de 08 de agosto de 
2021, disponível no site 
www.inovacaoedesen-
volvimento.es.gov.br.

Invest-ES

O  Prog rama  de 
Incentivo ao Investi-
mento no Estado do 
Espírito Santo (Invest-
ES), regulado atual-
mente pela Lei Nº 
10.550/2016, e posteri-
ores alterações, é um 
instrumento de política 
pública eficaz, eficiente 
e efetivo, que tem por 
objetivo contribuir para 

a expansão, moderniza-
ção e diversificação dos 
setores produtivos do 
Espírito Santo, estimu-
lando a realização de 
investimentos, a im-
plantação e a utilização 
de armazéns e infraes-
truturas logísticas exis-
tentes. Também tem 
como finalidade a reno-
vação tecnológica das 
estruturas produtivas, a 
otimização da atividade 
de importação de mer-
cadorias e bens, e o au-
mento da competitivi-
dade estadual, com ên-
fase na geração de em-
prego e renda, e na redu-
ção das desigualdades 
sociais e regionais.

Compete-ES

O Programa de De-
senvolvimento e Prote-
ção à Economia do 
Estado do Espírito San-
to (Compete-ES), regu-
lado atualmente pelas 
l e i s  N º  1 0 . 5 6 8  e 
10.574/2016, e posteri-
ores alterações, é instru-
mento de política públi-
ca eficaz, eficiente e 
efetivo, que tem por ob-
jetivo potencializar a 
competitividade das 
sociedades empresárias 
instaladas no Estado, 
em relação às similares 
de outras regiões do 
País.

Sectides

Foto: divulgação 

Sefaz
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Dois indivíduos são presos com 
25 pedras de crack em São Gabriel

Na noite da terça-
feira (11), a Força Táti-
ca realizava patrulha-
mento no bairro Santa 
Helena, em São Gabri-
el da Palha, quando a 
equipe avistou indiví-
duos em atitude suspe-
ita e aparentemente 
alguém se desfazer de 
algo que foi lançado 

sobre uma calçada.
Após a abordagem 

e busca pessoal dos in-
divíduos nada de ilícito 
foi encontrado em pos-
se dos suspeitos, mas 
após buscas nas imedi-
ações, foi localizado 
no mato sobre a calça-
da, 25 pedras de subs-
tância análoga a crack 
em plástico transpa-
rente.

Dois suspeitos de 
26 e 31 anos foram con-
duzidos ao DPJ de No-
va Venécia e um tercei-
ro se evadiu da equipe 
ao perceber a aborda-
gem policia.

Material apreendido:

• 25 Pedras de Crack
• R$ 34,00 em espécie
• um aparelho celular

Escola em Tempo Integral Bairro Altoé em Nova 
Venécia conta com um conjunto de inovações

Atividades lúdicas, 
esportivas, culturais, 
empreendedorismo e 
fo r ta l ec imento  da 
aprendizagem são al-
gumas das novidades 
que compõem a nova 
organização curricu-
lar, para o ano letivo 
2022 na EMEFTI Bair-
ro Altoé. De acordo 
com o decreto de n° 
17.135 de 14 de de-
zembro de 2021, a im-
plantação do ensino 
em tempo integral no 
município de Nova 
Venécia traz uma série 
de inovações que tem 
como objetivo a me-
lhoria da oferta e quali-
dade no ensino funda-
mental. A nova organi-
zação curricular do 1º 
ao 5º ano em tempo 
integral, tem o aumen-
to do número de aulas 
de matemática, língua 
portuguesa, arte e edu-
cação física.

Além das discipli-
nas base, o diferencial 
para o ensino em tem-
p o  i n t e g r a l  d a 
EMEFTI Bairro Altoé 
será a formação de cri-
anças com perspecti-
vas de futuro, capazes 

de realizar sonhos. Pa-
ra isso o currículo con-
ta com projetos inte-
gradores, fortaleci-
mento da aprendiza-
gem (reforço escolar) 
com material didático 
específico, estudo ori-
entado, aulas de práti-
cas e vivências em pro-
tagonismo. Acolhi-
mento aos estudantes e 

a família também fará 
parte da rotina escolar.

Os alunos vão per-
manecer na escola das 
7h20 às 17h. Ao che-
gar na unidade, eles 
serão acolhidos e farão 
a primeira refeição. 
Durante o dia serão 
disponibilizados qua-
tro refeições para os 
estudantes. “Nossa 

preocupação enquan-
to gestor municipal, é 
ter uma visão ampla de 
todos os projetos do 
nosso município, e não 
seria diferente com o 
ensino integral im-
plantado na nossa ges-
tão. Vamos cuidar dos 
detalhes, já que uma 
boa alimentação é fun-
damental para que nos-

sas crianças tenham 
um melhor rendimen-
to no aprendizado”, 
disse o Prefeito Muni-
cipal de Nova Venécia, 
André Fagundes.

Os profissionais 
q u e  v ã o  a t u a r  n a 
EMEFTI Bairro Altoé 
terão dedicação exclu-
siva. “Acreditamos 
que a exclusividade 

dos profissionais vai 
facilitar o planejamen-
to pedagógico coletivo 
de forma integrada e 
articulada, com foco 
na aprendizagem, ga-
rantindo assim, aulas 
mais atrativas e dinâ-
micas”, assegura a se-
cretária de Educação 
Municipal, Wanessa 
Zavarese Sechim.

A Secretaria de Edu-
cação de Nova Vené-
cia, disponibilizou 190 
vagas para o ensino em 
tempo integral. Segun-
do a coordenadora mu-
nicipal do Programa 
Capixaba de Fomento 
à Implementação de 
escolas municipais de 
Ensino Fundamental 
em Tempo Integral – 
PROETI, Hosana Ma-
ria, a busca pelas ma-
trículas foi um sucesso 
e a proposta do progra-
ma muito bem aceita 
pelos pais venecianos. 
Ela disse ainda que, a 
unidade escolar possui 
algumas vagas dispo-
níveis e que, o trans-
porte escolar está ga-
rantido para os estu-
dantes que moram em 
outros bairros.

As aulas vão ter iní-
cio em 03 de fevereiro.

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Prefeito Municipal de Nova Venécia entre a Secretária Municipal de 
Educação e a diretora da EMEFIT Bairro Altoé junto à equipe do PROETI

Editora Hoje

PMNV
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Faço saber que pretendem casar-se:

ADELSON KRAUSE e LUCINETE PINTO DOS SANTOS

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 23 de outubro de 1986, 

estado civil solteiro, profissão agricultor, residente no Córrego Paraisopolis, 

Jurama, Zona Rural em Vila Valério-ES, filho de ALFLODIS KRAUSE e ELSINA 

ZIMERMANN KRAUSE.

Nome a adotar após o casamento: ADELSON KRAUSE.

Ela, natural de Vila Valério-ES, nascida em 09 de junho de 1972, estado civil 

solteira, profissão agricultora, residente no Córrego São Bento, Zona Rural em 

Vila Valério-ES, filha de SEBASTIÃO PINTO DOS SANTOS e JUDITH DOS 

SANTOS.

Nome a adotar após o casamento: LUCINETE PINTO DOS SANTOS KRAUSE.

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

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

fixado na forma da lei e lugar de costume.

Vila Valério-ES, 12/01/2022.

Monique Sperandio da Silva - Escrevente Autorizada

Mostre as boas histórias 
da sua comunidade.

VOCÊ NO ES1!

Uma campanha:

.COM.BR

Encontre
sua história

aqui!
Encontre

sua história
aqui!

.COM.BR


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

