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Reflexao~

"Em ti, SENHOR, me refugio; não seja eu 
jamais envergonhado; livra-me por tua 
justiça."

Refletindo: Quando todo o excesso é retirado, 
qual é sua verdadeira esperança? Quando você 
deixa de lado os diplomas, prêmios, honras, 
títulos, qual é a base da sua significância? 
Normalmente, sem estas coisas, não nos resta 
esperança, porém é nesse "vazio" de alma que 
o Senhor, nosso refugio, entra em ação e nos 
tira da condição de envergonhados, pois só Ele 
dura para sempre! Só Deus garante que nossa 
vida é importante. Só nosso Salvador pode nos 
dar um lugar onde o que é valioso para nós não 
se estragará, nem será roubado, nem apodrece-
rá. Então, não depositemos nossos tesouros ou 
esperanças em ninguém mais, a não ser no 
SENHOR.
Oração: SENHOR, Deus e Redentor, 
Guardador de muitas promessas, obrigado por 
permitir que eu deposite minha esperança, 
meu futuro, e meu significado nas suas mãos. 
Dê-me coragem e confiança em saber que o 
Senhor  não permit i rá  que eu se ja  
envergonhado, mas que deixará que eu 
participe da sua justiça naquele dia no qual eu 
estiver diante do Senhor. No nome de Jesus. 
Amém. 

de
Momento 

Salmos 31:1

Golpes envolvendo contas de Instagram
hackeadas aumentam em São Gabriel

Nesta terça-feira 
(24), o titular da Dele-
gacia de Polícia de São 
Gabriel da Palha, Rafa-
el Caliman, informou 
que a cidade não regis-
tra roubos desde o dia 
14 de maio. No entan-
to, foi possível obser-
var que mais e mais 
munícipes acabam sen-
do vítimas de golpes, 
principalmente pela 
internet. O golpe do 
momento envolve con-
tas do Instagram: cri-
minosos hackeiam as 
contas - geralmente 
depois que o titular cli-
ca em algum link - e 
passam a fazer anúnci-
os. 

Prevenção 

A prevenção, nesse 
tipo de caso, continua 
sendo a resposta mais 
efetiva. Não click em 
links desconhecidos e 
muito menos realize 
transferências sem es-
tar ciente do destino do 
dinheiro.

Número de roubos 
não são registrados 
há 10 dias na cidade 

Nessa estatística, 
por sua vez, entrariam 
toda subtração envol-
vendo violência ou gra-
ve ameaça, principal-
mente aqueles roubos 
de motocicletas e celu-
lares que tanto prejudi-
caram moradores da 

cidade nos últimos me-
ses. De acordo com a 
polícia, a redução se 
deve a uma série de pri-
sões/apreensões que 
ocorreram recente-
mente. "Nos últimos 
meses notamos um 
aumento de ocorrênci-
as envolvendo roubos 
de motocicletas. Ge-
ralmente se tratam de 
delitos cometidos por 
dois suspeitos, encapu-
zados e armados. Ape-
sar das dificuldades de 
identificação, chega-
mos aos autores de al-
guns assaltos e os pren-
demos. Isso refletiu 
positivamente nas 
estatísticas", fri-
sou o delegado 
Rafael Caliman. 

A  p o l í c i a 

continua advertindo, 
"essa redução não per-
mite que abaixemos a 
guarda. Afinal, é um 
ciclo e possivelmente 
em breve teremos no-
vos criminosos perpe-
trando esse mesmo ti-
po de assalto", disse o 
delegado Rafael Cali-
man. 
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Governador sanciona leis para benefício
de produtores rurais e pedreiras 

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, sancionou, na 
manhã desta terça-
feira (24), duas legis-
lações elaboradas pe-
la Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz). Uma 
delas beneficia os pro-
dutores rurais, redu-
zindo o valor das mul-
tas ou mesmo extin-
guindo os débitos dos 
produtores. A outra 
concede benefício tri-
butário de isenção fis-
cal para as operações 
internas de saídas de 
pedra britada.

Ainda durante a 
solenidade realizada 
no Palácio Anchieta, 
em Vitória, o governa-
dor assinou dois pro-
jetos de lei que serão 
e n c a m i n h a d o s  à 
Assembleia Legislati-
va do Espírito Santo 
(Ales). Um deles pre-
vê o benefício tributá-
rio de isenção nas ope-
rações internas de saí-

d a  d e  l a j e s  p r é -
moldadas, tijolos cerâ-
micos, blocos de con-
creto, telhas cerâmi-
cas, tijoleiras de cerâ-
mica (peças ocas para 
tetos e pavimentos), 
tapa-vistas de cerâmi-
ca (complemento de 
tijoleira), manilhas e 
conexões cerâmicas.

Enquanto o outro 
projeto concede bene-
fício fiscal aos estabe-
lecimentos industriais 
dos setores de produ-
tos têxteis, artigos de 
tecidos, confecção de 
roupas, acessórios de 
vestuário, aviamentos 
para costura, couros, 
peles e assemelhados, 
além de calçados, ma-
las e bolsas, atenden-
do, desta forma, a de-
manda da Federação 
das Indústrias do Esta-
do do Espírito Santo 
(Findes) e da Câmara 
Setorial da Indústria 
do Vestuário.

“Tem sido uma prá-
tica do nosso governo 
dar mais competitivi-

dade às atividades do 
setor produtivo. Sem-
pre atentos à respon-
sabilidade fiscal, que-
remos que os empre-
endedores capixabas 
tenham capacidade 
para competir com os 
demais, crescer cada 
vez mais, gerando em-
prego e renda. Esta-
mos elevando os pata-
mares de atuação do 
Banestes e do Bandes, 
além de termos o Fun-
do Soberano, que é 
um atrativo para as 
empresas. Somado a 
isso temos a capacida-
de de investimento em 
obras. Nessas horas, o 
setor privado vê que o 
setor público está orga-
nizado e vai em busca 
de mais oportunida-
des. Queremos que o 
Brasil cresça e que o 
Espírito Santo cresça 
ainda mais”, afirmou 
o governador.

A respeito da redu-
ção de multas aos pro-
dutores rurais, o se-
cretário de Estado da 

Fazenda, Marce lo 
Altoé, destacou a des-
burocratização da roti-
na para este público. 
“A medida prevê um 
tratamento diferenci-
ado e simplificado aos 
produtores r ura is. 
Essa redução da buro-
cracia tende a reduzir 
custos operacionais e 
resultar em melhorias 
para toda a popula-
ção”, comentou.

Já o benefício con-
cedido às pedreiras, 
segundo ressaltou o 
subsecretário de Esta-
do da Receita, Benicio 
Costa, vem para elimi-
nar um desequilíbrio 
concorrencial e tribu-
tário das indústrias 
capixabas com rela-
ção às empresas loca-
lizadas no Rio de Jane-
iro e em Minas Gerais.

“Existe um convê-
nio aprovado pelo 
Conselho Nacional de 
Política Fazendária 
(Confaz), que permite 
a isenção fiscal para as 
operações internas de 

saídas de pedra brita-
da. Esse convênio, já 
adotado pelos estados 
do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, fez com 
que as empresas capi-
xabas perdessem um 
pouco de competitivi-
dade. Agora, espera-
mos que as empresas 
sediadas no Espírito 
Santo voltem a con-
correr de igual para 
igual com as localiza-
das nos estados vizi-
nhos”, disse Costa.

Projetos de lei

Uma das matérias 
que serão analisadas 
pelos deputados esta-
duais também diz res-
peito a um convênio 
já aprovado no Con-
faz. A medida conce-
de benefício tributá-
rio de isenção nas ope-
rações internas de saí-
d a  d e  l a j e s  p r é -
moldadas, tijolos cerâ-
micos, blocos de con-
creto, telhas cerâmi-
cas, tijoleiras de cerâ-

mica (peças ocas para 
tetos e pavimentos), 
tapa-vistas de cerâmi-
ca (complemento de 
tijoleira), manilhas e 
conexões cerâmicas. 
Essa medida já é ado-
tada pelo Estado de 
Minas Gerais.

O segundo texto 
que será enviado para 
benefício das empre-
sas do setor têxtil pro-
move alteração no 
Compete/ES. “É im-
portante que assegu-
remos a higidez do 
equilíbrio concorren-
cial e a manutenção 
das empresas que pro-
duzem, que geram 
empregos e contribu-
em para o crescimen-
to econômico do Esta-
do. Essa proposta na-
da mais é que uma 
equalização da com-
petitividade entre em-
presas de diferentes 
Estados”, justificou o 
gerente Tributário da 
Secretaria da Fazen-
da, Hudson Carva-
lho. 

Anvisa pede uso de máscara para adiar
chegada da varíola dos macacos 

Diante do aumento 
no número de casos da 
varíola de macaco, a 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) emitiu nota 
reforçando a necessida-
de de adoção de medi-
das "não farmacológi-
cas", como distancia-
mento físico, uso de 
máscaras de proteção e 
higienização frequente 
das mãos, em aeropor-
tos e aeronaves, para 

retardar a entrada do 
vírus no Brasil.

A varíola de maca-
co é uma doença pouco 
conhecida porque a 
incidência é maior na 
África. Até o momen-
to, segundo a Organi-
zação Mundial da Saú-
de (OMS) há 131 casos 
confirmados de varíola 
dos macacos, registra-
dos fora do continente 
africano e 106 outros 
casos suspeitos, desde 
que o primeiro foi rela-
tado em 7 de maio. 

"A Anvisa mantém-
se alerta e vigilante 
quanto ao cenário epi-
demiológico nacional e 
internacional, acompa-
nhando os dados dis-
poníveis e a evolução 
da doença, a fim de que 
possa ajustar as medi-
das sanitárias oportu-
namente, caso seja ne-
cessário à proteção da 
saúde da população", 
diz a nota divulgada na 
segunda-feira (23). 

Ainda, de acordo 
com a agência, essas 

recomendações prote-
gem não só contra a 
varíola e a covid-19, 
mas também contra 
muitas doenças infec-
tocontagiosas. 

"Tais medidas não 
farmacológicas, como 
o distanciamento físico 
sempre que possível, o 
uso de máscaras de pro-
teção e a higienização 
frequente das mãos, 
têm o condão de prote-
ger o indivíduo e a cole-
tividade não apenas 
contra a covid-19, mas 

também contra outras 
doenças", reitera a 
Anvisa. 

Diante do quadro, o 
Ministério da Saúde 
criou uma sala de situa-
ção para monitorar o 
cenário da varíola dos 
macacos no Brasil. A 
medida, anunciada 
pela pasta na noite des-
ta segunda-feira (23), 
tem como objetivo ela-
borar um plano de ação 
para o rastreamento de 
casos suspeitos e na 
definição do diagnósti-

co clínico e laboratorial 
para a doença. 

"Até o momento, 
não há notificação de 
casos suspeitos da do-
ença no país", infor-
mou o Ministério da 
Saúde, em nota. A pas-
ta afirma que encami-
nhou aos estados um 
comunicado de risco 
sobre a patologia, com 
orientações aos profis-
sionais de saúde e in-
formações disponíveis 
até o momento sobre a 
doença. 

Agência defende ainda distanciamento físico em aeroportos e aeronaves
EBC Saúde

Secom/Sefaz
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Sooretama sediará a 16ª loja 
agropecuária da Cooabriel

Intenção de Consumo
das Famílias cresce 
pelo quinto mês 

A Intenção de Con-
sumo das  Famíl ias 
(ICF) registrou, na pas-
sagem de abril para ma-
io, um crescimento de 
4,4%. É a quinta alta 
consecutiva do indica-
dor, medido pela Confe-
deração Nacional do 
Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC). 

Com o resultado, o 
índice atingiu 79,5 pon-
tos em uma escala de 
zero a 200 pontos, o mai-
or patamar desde maio 
de 2020 (81,7 pontos). 
Na comparação com 
maio do ano passado, o 
crescimento chegou a 
17,7%. Os dados foram 
divulgados na terá-feira 
(24), no Rio de Janeiro, 
pela CNC. 

Influências 

De abril para maio, a 

alta foi puxada pelas 
avaliações sobre a pers-
pectiva profissional 
(7,1%), o momento para 
a compra de bens durá-
veis (5,5%) e sobre a ren-
da atual (4,5%). 

Já a alta de 17,7% na 
comparação com maio 
de 2021 foi influenciada 
principalmente pela 
perspectiva profissional 
(25,3%), pela perspecti-
va de consumo (24,7%) 
e pelo emprego atual 
(21,8%). 

Na análise por faixa 
de renda, observou-se 
que a intenção de con-
sumo subiu mais nas 
famílias com renda ma-
is baixa (até dez salários 
mínimos), com altas de 
4,8% no mês e 18,5% na 
comparação anual. Pa-
ra aqueles que ganham 
mais de dez salários, os 
aumentos foram de 
2,8% e 15,3%, respecti-
vamente.

Desejo de comprar é maior nas
famílias com renda mais baixaNo dia 3 de junho, 

será inaugurada em 
Sooretama a nova loja 
da Cooabriel. A nova 
unidade da cooperati-
va levará além da loja, 
setores de comerciali-
zação, assistência téc-
nica e de serviços e de-
pósito de fertilizantes. 

Trata-se da 16ª loja 
agropecuária da Cooa-
briel. O novo espaço 
irá oferecer uma ampla 
l inha de  produtos 
(pronta-entrega), pre-
ços atrativos e condi-
ções únicas para bene-
ficiar os produtores da 
região. 

O gerente corpora-
tivo comercial, Fer-
nando Krause, desta-
cou que grupos de pro-
dutores e lideranças da 
comunidade solicita-

ram a expansão da coo-
perativa no município 
em busca do modelo 
de trabalho que a Cooa-
briel desenvolve. 

“A Cooabriel está 
indo para Sooretama 
para apoiar os produ-
tores e somar no desen-
volvimento da região. 
Acreditamos no poten-
cial agrícola de Soore-
tama e região e no per-
fil trabalhador das fa-
mílias agricultoras que 
fazem o crescimento”, 
disse. 

Com o empreendi-
mento em Sooretama, 
a Coobriel chega a 13 
lojas no Espírito Santo 
e 03 no sul da Bahia. 

“Sooretama conta-
rá com uma loja mo-
derna, ampla, climati-
zada para além de 
bons negócios, ofere-
cer comodidade aos 

clientes”, ressaltou 
Krause. 

Há mais de 38 anos, 
as lojas da Cooabriel 
oferecem as melhores 
soluções ao produtor. 
De acordo com o supe-
rintendente, Carlos 
Augusto Pandolfi, a 
abertura de Sooretama 
é parte de ações estra-
tégicas da Cooabriel. 
A loja vem atender o 
plano de expansão de 
lojas da cooperativa. 

“A abertura de no-
vas lojas foi projeto 
contemplado no pla-
nejamento estratégico 
para 2022, inclusive 
apresentado e votado 
na Assembleia Geral 
Ordinária que aconte-
ceu em março desse 
ano. A Cooabriel estar 
presente em Sooreta-
ma é uma resposta à 
solicitação dos produ-

tores e cooperados da 
região e assim como 
ocorreu em outras cida-
des, já estamos sendo 
pressionados pela rápi-
da inauguração da uni-
dade, o que é muito 
natural, uma vez que a 
Cooabriel tem sido 
balizadora de preços 
de insumos em seus 
locais de atuação, tra-
zendo benefícios não 
só para nossos coope-
rados mas também pa-
ra todos os produtores. 
Bom, nesse sentido 
temos uma boa notí-
cia, a inauguração será 
dia 03 de junho próxi-
mo às 09:00h da ma-
nhã e contamos com a 
presença dos nossos 
cooperados e dos pro-
dutores em geral. Dia 
de festa para a Cooa-
briel e para Sooreta-
ma”. 

Foto: divulgação 
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Cooabriel 

EBC Economia
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Sefaz permite retirada on-line de 
certidão positiva para pessoas físicas

A Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) passa a 
permitir a retirada de 
certidões positivas com 
efeito de negativas de 
forma on-line, pelo site 
www.sefaz.es.gov.br. 
Até então, só empresas 
com Inscrição Estadu-
al só podiam retirar 
essas certidões de ma-
neira digital, ao acessa-
rem a Agência Virtual, 
já as pessoas físicas de-
veriam se dirigir até as 
agências da Receita 
Estadual. 

"Existem dois tipos 
de certidão que são mu-
ito importantes: as ne-
gativas de débito, que é 
quando a pessoa não 
tem nenhuma pendên-
cia com o Estado, e as 
positivas com efeito de 
negativa, que é quando 
a pessoa tem algum 
débito, mas sua exigibi-
lidade está suspensa", 
explicou o subgerente 
de Atendimento ao 

Contribuinte, Saulo 
Oliveira. 

"No caso da certi-
dão negativa, qualquer 
cidadão pode retirar. Já 
a certidão positiva com 
efeito de negativa, por 
uma questão de segu-
rança, só pode ser libe-
rada após a autentica-
ção do usuário. Essa 
identificação vai ser 
feita por meio do Aces-

so Cidadão, do Gover-
no Estadual", acres-
centou Oliveira. 

Ainda de acordo 
com o subgerente, é 
comum as pessoas te-
rem alguma dívida 
com o Estado e não 
saberem. "São dívidas 
de IPVA, custas pro-
cessuais, entre outros 
fatores que, às vezes, a 
pessoa desconhece. 

Agora, com o novo sis-
tema, se ela não conse-
guir tirar a certidão ne-
gativa, ou seja, se tiver 
alguma dívida, ela po-
derá consultar qual 
débito consta em aber-
to", destacou. 

As alterações no 
sistema foram desen-
volvidas pela Gerência 
de Tecnologia da Infor-
mação (Getec) da Se-

cretaria da Fazenda. O 
analista de sistemas 
Rafael Tavares, do 
Instituto de Tecnologia 
da Informação e Comu-
nicação do Estado do 
Espírito Santo (Pro-
dest), cedido à Sefaz, 
destacou que essa nova 
funcionalidade apro-
veitou uma base já exis-
tente, o que possibili-
tou a rápida entrega do 

serviço. "Em cerca de 
uma semana, conse-
guimos desenvolver o 
produto e entregá-lo a 
quem vai utilizar", dis-
se. 

Pablo Flores, super-
visor da Gerência de 
Tecnologia da Infor-
mação da Sefaz, ressal-
tou que outras funcio-
nalidades semelhantes 
poderão ser entregues 
à população. "Nós esta-
mos trabalhando no 
desenvolvimento de 
um portal de serviços 
para as Pessoas Físi-
cas. O objetivo é dina-
mizar os serviços e me-
lhorar o atendimento 
aos contribuintes", sali-
entou. 

Como fazer? 

O primeiro passo é 
localizar o link "Certi-
dões", na tela inicial do 
site da Secretaria da 
Fazenda (Sefaz). O 
link está na parte de 
"Serviços".

ICEPi lança editais com mais de 200 vagas para
médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas 

O Instituto Capixa-
ba de Ensino, Pesquisa 
e Inovação em Saúde 
(ICEPi) está com 208 
vagas abertas para pro-
fissionais médicos, 
enfermeiros e cirur-
giões-dentistas atua-
rem na Atenção Pri-
mária. Publicados na 
última sexta-feira (20), 
o edital 039/2022 ofer-
ta 28 vagas para cirur-
giões-dentistas e 34 
vagas para enfermei-
r o s ;  j á  o  e d i t a l 
040/2022, traz 146 
vagas para médicos, 
além de vagas para for-

mação de cadastro de 
reserva. 

Os profissionais 
vão fazer parte do 
Componente de Provi-
mento e Fixação de 
Profissionais, do Pro-
grama Estadual de Qu-
alificação da Atenção 
Primária à Saúde (Qua-
lifica-APS). A remune-
ração pode chegar a R$ 
15.000,00. As oportu-
nidades são destinadas 
para 50 municípios do 
Estado, com inscrições 
a serem realizadas até 
o dia 29 de maio.

As inscrições para 
cirurgiões-dentistas e 
para enfermeiros (edi-

tal 039/2022) podem 
ser feitas pelo link: 
https://sga.saude.es.g
ov.br/f/UUx2Ce7j. Já 
as inscrições para médi-
cos (edital 040/2022) 
podem ser realizadas 
no link: https:// conte-
udo.saude.es.gov.br/ 
smartportalinscricaoi-
cepi/.

Os selecionados 
devem ter concluído o 
curso de graduação em 
instituição credencia-
da pelo Ministério da 
Educação (MEC), ou, 
no caso de candidato-
(a) graduado(a) no ex-
terior, apresentar di-
ploma revalidado por 

uma universidade pú-
blica brasileira; estar 
em situação regulari-
zada de inscrição no 
respectivo Conselho 
Profissional da região 
em que atua e não atu-
ar e não ter atuado nos 
últimos 03 (três) meses 
no Componente de 
Provimento e Fixação 
de Profissionais. 

Os editais podem 
ser consultados no site 
https://icepi.es.gov.br
/editais/abertos e as 
dúvidas sobre a sele-
ção devem ser encami-
nhadas ao e-mail ice-
pi.provimento@ sau-
de.es.gov.br. 

Componente de 
Provimento e 

Fixação de 
Profissionais do 
Qualifica-APS

O projeto do Com-
ponente de Provimen-
to e Fixação de Profis-
sionais faz parte do 
Programa Estadual de 
Qualificação da Aten-
ção Primária à Saúde 
(Qualifica-APS), que 
foi instituído em 2019, 
para qualificar e au-
mentar a resolutivida-
de da Atenção Primá-
ria à Saúde no Espírito 
Santo.

O componente visa 
a ampliar e melhorar o 
acesso à saúde da popu-
lação capixaba, quali-
ficando a assistência 
municipal e diminuin-
do a desigualdade na 
distribuição territorial 
de profissionais da saú-
de por habitante.

O ICEPi seleciona 
e desenvolve iniciati-
vas de inovação no âm-
bito da saúde, forman-
do profissionais para a 
atuação na Atenção 
P r i m á r i a  à  S a ú d e 
(APS), por meio da 
cooperação entre o 
Estado e os municípi-
os. 

SESA 

Foto: divulgação 

Sefaz 
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Governo do Estado entrega reforma da
Casa dos Direitos do Espírito Santo 

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
realizou, na terça-feira 
(24), a entrega das obras 
de reforma da Casa dos 
Direitos do Espírito San-
to “Advogado Ewerton 
Montenegro Guima-
rães”, que fica localizada 
à rua General Osório, 83, 
Edifício Portugal, 16º 
andar, no Centro de Vitó-
ria. Vinculado à Secreta-
ria de Direitos Humanos 
(SEDH), o espaço é cons-
tituído por 12 Conselhos 
Estaduais e Comitês.

A Casa dos Direitos 
se configura como um 
instrumento público de-
mocrático, de gestão com-
partilhada e participativa 
entre a sociedade civil e o 
poder público. Seu objeti-
vo é assegurar a articula-
ção e fortalecimento dos 
conselhos, comitês, co-
missões e participação 
cidadã.

O local é acessível e 
adaptado para receber 
pessoas com deficiências, 

conta com salas individu-
ais e específicas para Con-
selhos e Comitês, além de 
um de auditório com ca-
pacidade para 40 pesso-
as, sala de reunião, recep-
ção, sala de arquivo, depó-
sito, cozinha e banheiros.

“A partir de agora os 
conselhos terão um espa-
ço com condições melho-
res para atuação de seus 
conselheiros e secretários 
executivos. Acreditamos 
na combinação da demo-
cracia representativa 
com a democracia direta. 
Eu não posso achar que 
sendo eleito, não tenho 
que escutar a sociedade. 
As pessoas devem e pre-
cisam participar da ges-
tão do governo com su-
gestões e críticas, como 
fazem os conselhos”, 
afirmou o governador.

Casagrande destacou 
que o Governo do Estado 
vem dando passos impor-
tantes nas políticas de 
direitos humanos. “Para 
nós, trabalhar junto com 
a sociedade civil é uma 
garantia que a gente avan-

ce de forma civilizada, já 
que passamos por um 
retrocesso civilizatório. 
Ainda vivemos em um 
País e um Estado muito 
desigual e para diminuir 
isso, temos que investir 
forte em algumas áreas e 
nosso governo tem um 
objetivo claro que é dimi-
nuir as desigualdades”, 
declarou.

“A Casa dos Direitos 
iniciou suas atividades 
no Edifício Portugal em 
2018, mas, desde então, 
não passou por uma re-
forma significativa como 
essa que estamos entre-
gando. Assim, garanti-
mos uma melhor organi-
zação e readequação do 
espaço, além de criar um 
ambiente agradável, hu-
manizado e acolhedor, 
proporcionando bem-
estar aos servidores que 
ali atuam, aos conselhei-
ros e conselheiras que 
participam rotineiramen-
te das atividades e para 
toda a população que ali 
que busca os serviços”, 
explicou a secretária de 

Estado de Direitos Huma-
nos, Nara Borgo.

Com a readequação 
do espaço, passou a fun-
cionar no local o Serviço 
Humanizado de Atendi-
mento às Violações de 
D i r e i t o s  H u m a n o s 
(SAHUV), propiciando 
ainda mais a integração 
dos serviços e facilitando 
o acesso da população.

A Casa dos Direitos 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Em caso de dúvidas ou 
para requisitar alguma 
informação, o contato 
pode ser feito por meio 
do telefone (27) 3132-
1820 ou pelo e-mail casa-
dosdireitos@se dh.es.-
gov.br.

Conselhos e Comitês

A Casa é constituída 
por 12 Conselhos e 

Comitês:

- Conselho Estadual 
dos Direitos Humanos – 
CEDH 

- Conselho Estadual 

de Defesa dos Direitos da 
Mulher do Estado do 
E s p í r i t o  S a n t o  – 
CEDIMES 

- Conselho Estadual 
de Promoção da Igualda-
de Racial – CEPIR 

- Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e 
d o  A d o l e s c e n t e  – 
CRIAD 

- Conselho Estadual 
da Juventude – CEJUVE 

- Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa – CEDDIPI 

- Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa 
c o m  D e f i c i ê n c i a  – 
CONDEF 

- Conselho Estadual 
LGBT 

- Conselho Delibera-
tivo do Programa de Pro-
teção a Vítimas e Teste-
munhas Ameaçadas 

- Comitê Estadual de 
Educação em Direitos 
Humanos – CEEDH-ES 

- Comitê Intersetorial 
de Acompanhamento e 
Monitoramento da Polí-
tica Estadual para a Popu-
lação em Situação de 

Rua - Ciamopop/ES 
Comitê Estadual para 

a Prevenção e Erradica-
ção da Tortura no Espíri-
to Santo - CEPET/ES

O que são os 
Conselhos e quais são 

as suas funções?

Os Conselhos são 
órgãos institucionais, 
colegiados, permanentes, 
paritários e deliberativos, 
instituídos por lei e têm a 
competência de formula-
ção, supervisão e avalia-
ção das diversas políticas 
públicas.

Outra competência 
importante dos conse-
lhos é receber denúncias 
de violações de direitos, 
condutas ou situações 
contrárias aos direitos 
humanos e encaminhá-
las aos órgãos competen-
tes para as devidas san-
ções legais. 

A Casa dos Direitos 
fica localizada à rua Ge-
neral Osório, 83, Edifício 
Portugal, 16º andar, Cen-
tro de Vitória. 

Portaria dispensa uso de máscara nas unidades do INSS

Foi publicada nesta 
terça-feira (24) no Diá-
rio Oficial da União a 
portaria que dispensa 
o uso de máscara de 
proteção facial nas 
unidades do Instituto 
Nacional do Seguro 

Social (INSS). 

A portaria determi-
na, também, que as 
unidades do INSS de-
verão ter afixados em 
suas instalações infor-
mat ivos nos quais 
constem “orientações 
sobre a higiene ade-

quada das mãos, o cui-
dado coletivo da saú-
de e a utilização dos 
ambientes comparti-
lhados”. 

Peritos 

E desde segunda-
feira (23), após 52 dias 

de greve, os peritos do 
instituto voltaram ao 
trabalho. Nas negocia-
ções com o governo 
federal, os médicos 
peritos se comprome-
teram a repor os dias 
parados e reduzir o 
estoque de perícias 
não realizadas duran-

te o período de greve. 
Para reduzir a fila 

de exames periciais 
agendados, foi defini-
da a realização de até 
12 atendimentos diári-
os por profissional. 
No entanto, de acordo 
com lei de 2019 os mé-
dicos que ultrapassa-

rem essa quantidade 
de atendimentos vão 
receber R$ 61,72 por 
perícia extraordiná-
ria. 

Os servidores terão 
8 meses para compen-
sar os dias não traba-
lhados de modo pre-
sencial ou remoto.

EBC Saúde

Fotos: Hélio Filho/Secom

Secom/Sedh
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Copa da Paz movimenta São Gabriel da Palha

São Gabriel da Pa-
lha celebrou ainda mais 
o esporte no sábado (21) 
e domingo (22), quando 
equipes deram um show 
em quadra pela Copa da 
Paz "Sinézio Picinatti 
de Voleibol".

A Copa da Paz leva 
o nome do Sinézio Pici-
natti a fim de prestar 
homenagem por ter sido 
o fundador do evento e 
pelo trabalho feito com 
o voleibol durante 15 
anos no município. 

Segundo informa-
ções o evento contou 
com 21 equipes de di-
versos municípios para 
disputas nas quadras 
das escolas Irmã Adela-
ide Bertocchi e Ilda Fer-
reira da Fonseca Mar-
tins e no Ginásio de 
Esportes.  

A edição da Copa da 
Paz foi realizada pelo 
Centro de Treinamento 
de Voleibol Evolução - 
CTVE e Prefeitura Mu-

nicipal de São Gabriel 
através da Secretaria 
Municipal de Esportes.  

Na oportunidade o 
prefeito Tiago Rocha 
comentou: "a gente acre-
dita no esporte e sabe-
mos que o esporte salva 
vidas, educa, tira crian-
ças das drogas e assim a 
gente vai fazendo uma 
história em São Gabriel 
da Palha".  

A Secretária Muni-
cipal de Esporte e La-
zer, Patrícia Soares, co-
mentou a importância 
da prática esportiva e a 
união que o esporte 
traz: "A Copa da Paz é 
um grande evento no 
Estado do Espírito San-
to, é a maior competi-
ção do Norte do Estado. 
É muito importante pro-
porcionar a prática es-
portiva na vida dos ga-
brielenses, reunir pesso-
as num mesmo objetivo, 
nossos atletas têm se 
dedicado muito. O es-
porte movimenta as fa-
mílias que puderam 

prestigiar os jogos e 
aquece a nossa econo-
mia, pois nossos restau-
rantes, hotéis, lanchone-
tes e padarias ficaram 
lotados", concluiu.

Confira os 
vencedores:  

Campeão Feminino: 
Ítalo Brasileiro  
Campeão Masculino: 
Jaguaré  
Vice-campeão Femini-
no: Serra 
Vice-campeão Masculi-
no: CTV Aravolei 

O evento reuniu famílias no final de semana para acompanhar grandes partidas  
Fotos: Gustavo Paiva e Priscila Boostel 

Editora Hoje
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EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

(Terceiros Interessados) 

 

Dr. Ricardo Bravo, Oficial do Registro Geral de Imóveis da Coma  rca de São Gabriel da Palha-ES, na forma da Lei, faz saber a ta  ntos 
quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado sob o nº 47.901 do Livro 1 de 13/05/2022, o requerimento 
pelo qual: 

 

1) ALDA FERREIRA DA FONSECA ZANOTELLI , brasileira, viúva de Luiz Carlos Zanotelli, nos termos da certidão de casamento com 
anotação de óbito apresentada, livro BA-002, fls.238-V, sob o n° 1006 Cartório de Registro Civil da Sede da Comarca de São Gabriel 
da Palha-ES, empresária, portadora da Carteira de Identidade de n° 574.289-SPTC/ES, expedida em 30/01/1981 e inscrita no CPF/MF 
sob o n° 996.176.687-34, endereço eletrônico: vestjeansfina@hotmail.com, telefone: (27) 99947-3553, natural de São Gabriel da Palha-
ES, nascida no dia 12 de outubro de 1962, filha de Antonio Ferr eira da Fonseca e de Judith Ferreira da Fonseca, residente e domiciliada 
na Rua Dr. Ivan Luiz Barcellos, nº145, Bairro Glória, nesta Cidade de São Gabriel da Palha-ES, CEP: 29.780-000; 2) S ORAYA 
FERREIRA ZANOTELLI, brasileira, solteira, médica, portadora da Carteira Nacional de Habilitação de nº 05094711150, emitida pelo 
DETRAN/ES em 13/08/2021, com validade até 09/08/2031, onde consta a mesma ser possuidora do documento de identidade civil n° 
1962552-SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 111.871.187-45, endereço eletrônico: sorayafz@hotmail.com, telefone: (27) 992878290, 
natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida no dia 06 de fevereiro de 1986, filha de Luiz Carlos Zanotelli e de Alda Ferreira da Fonseca 
Zanotelli, residente e domiciliada na Rua Carijós, nº 81, Edifício Richimond, Apto 201, Bairro Jardim da Penha, na cidade de Vitória-ES, 
CEP: 29.060-700; 3) SUZANY FERREIRA ZANOTELLI, brasileira, solteira, profissional independente, portadora do Passaporte de nº 
YE218388-LISBOA/CG, expedido em 14/05/2021, com validade até 13/05/2031 e inscrita no CPF/MF sob o nº 125.831.337-56, 
endereço eletrônico: suzanyferreirazanotelli@outlook.com, nascida em São Gabriel da Palha-ES, no dia 30 de março de 1989, filha de 
Luiz Carlos Zanotelli e de Alda Ferreira da Fonseca Zanotelli, residente e domiciliada na Avenida Professora Maria Celeste Torezani 
Storch, nº 112, Apt. 101, Bairro São Vicente, nesta cidade de São Gabriel da Palha-ES, CEP.: 29.780-000, através de seu advogado 
FELIPE VENTURA DE BRITO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/ES sob o nº 27.965, e no CPF/MF sob nº 141.239.367-
17, natural de Vila Velha-ES, nascido no dia 12/12/1990, filho de Adalto Rodrigues de Brito e de Marli Ventura de Brito, com escritório 
profissional situado na Rua João Correia Pinto, nº. 420, Bairro Aparecida, nesta Cidade de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito 
Santo, endereço eletrônico: felipe.brittoo@hotmail.com, telefone: (27) 997245015, solicitaram o reconhecimento do direito de 
propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, autuado sob protocolo nº 47.901 do 
Livro 1 de 13/05/2022, referente a:  

 

OBJETO: IMÓVEL URBANO, constituído por um lote medindo a área total de 654,42 
m² (seiscentos e cinquenta e quatro metros e quarenta e dois centímetros 
quadrados), com perímetro de 104,37 metros, localizado na Avenida Bartimeu 
Gomes de Aguiar, s/nº, Bairro Jardim Passamani, Cidade e Comarca de São 
Gabriel da Palha – ES. DESCRIÇÃO PERIMETRAL: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice P_01, de coordenadas N 7898565,33m e E 338479,32 m, deste, 
segue confrontando com Imóvel Urbano, Proprietário: Celso Lopes Theodoro, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 145°32'49" e 20,67 m até o vértice P_02, de 
coordenadas N 7898548,29m e E 338491,01m; deste, segue confrontando com 
Córrego São Gabriel, com os seguintes azimutes e distâncias: 227°25'12" e 29,48 m 
até o vértice P_03, de coordenadas N 7898528,34m e E 338469,30m; 233°47'12" e 
1,78 até o vértice P 04, de coordenadas N 7898527,29m e 338467,87m; deste, 
confrontando com Imóvel Urbano, Proprietária: Marlene Soares Rodrigues, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 326°46'54" e 21,80 m até o vértice P_05, de 
coordenadas N 7898545,52m e E 338455,93m; deste, segue confrontando com 
Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, com os seguintes azimutes e distâncias: 
49°43'48" e 19,69 m até o vértice P_06, de coordenadas N 7898558,25m e E 
338470,95m; 49°47'05" e 10,96 m até o vértice P_01, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. RESPONSÁVEL TÉCNICO: C  a rlos Alexandre Colombi - Enge nheiro 
Agrônomo, CREA/ES 013800/D e ART nº 0820210103892. CADASTRO 
MUNICIPAL: 01.02.112.0174.001 

INTIMAÇÃO: Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em 
relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 
15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciented e que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdade iros 
os fatos alegados pelo Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. 

DR. RICARDO BRAVO 
OFICIAL TITULAR DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

§4º - Art. 216-A da Lei 6.015/1973 incluído pela Lei 13.015 de 2015. O Oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital 
em jornal de grande circulação, onde houver, para ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 
(quinze) dias. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000011/2022 - PROCESSO 

Nº  000321/2022  
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público o 
resultado do referido Pregão Presencial. OBJETO: Aquisição de 
equipamentos eletrônicos  (COMPUTADOR DESKTOP, 
MONITOR, NOBREAK, PLACA DE VIDEO, DRONE, CABO SDI, 
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD, CARTÃO DE MEMÓRIA SD, 
PLACA DE CAPTURA DE VIDEO e CABO DE REDE PARA 
INTERNET), a fim de atender ao município de VILA 
VALÉRIO/ES.
CÓDIGO CIDADES TCE/ES: 2022.075E0700001.01.0004
EMPRESA(S) VENCEDORA(S): INTERVIVA TELECOM E 
SERVIÇOS LTDA - ME nos lotes 2 e 10 no valor total de R$ 
2.780,50 e J E V COMPUTADORES LTDA nos lotes 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 9 no valor total de R$ 67.891,00. HOMOLOGAÇÃO: Em 23 
de maio de 2022. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-
1000.
Vila Valério/ES, 24 de maio de 2022. 

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO
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