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Reflexao~

"Ainda que a figueira não floresça, nem haja 
fruto na vide; o produto da oliveira minta, e 
os campos não produzam mantimento; as 
ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos 
currais não haja gado, todavia, eu me alegro 
no SENHOR, exulto no Deus da minha 
salvação."

Refletindo: Imaginem a situação de 
Habacuque, sem previsão de colheita, sem 
poder contar com a sua produção, sem pers-
pectivas nem sequer de garantir o seu próprio 
mantimento. Eu imagino que este homem 
tenha trabalhado tanto, se esforçado, se 
dedicado, e mesmo assim, devido às situações 
adversas, ele não alcançou o resultado que 
esperava. Este homem poderia ter ficado 
frustrado, poderia ter murmurado, mas ele 
manteve sua alegria no Senhor. Ele devia ter 
uma família, e precisava lhes prover o sustento, 
devia ter contas para pagar, enfim, assim como 
nós hoje em dia, desde aquele tempo o homem 
enfrenta os mesmos problemas. Mas ele 
acreditava no mesmo Deus que nós cremos, 
um Deus que é capaz de renovar a nossa 
esperança, porque podemos crer na sua 
fidelidade, e porque podemos descansar na 
certeza de que Ele supre todas as nossas 
necessidades.
Oração: Senhor Deus, ainda que as 
adversidades se levantem contra mim, ainda 
que eu não alcance o resultado que eu espero, e 
mesmo que as coisas pareçam tão difíceis a 
ponto de me fazer pensar em jogar tudo para o 
alto, ainda assim, eu quero poder me alegrar, e 
glorificar ao Senhor, porque em Ti, eu sei que 
as tribulações são passageiras, e que logo o 
Senhor me trará a vitória. Obrigado pela Sua 
fidelidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

de
Momento 

Habacuque 3:17-18

Detran|ES leva ações do Maio Amarelo
a motociclistas na Terceira Ponte

As ações do Maio 
Amarelo seguem a todo 
vapor no Estado. Na 
quinta-feira (26), os agen-
tes de educação do De-
partamento Estadual de 
Trânsito do Espírito San-
to (Detran|ES) fizeram 
uma abordagem educati-
va de conscientização e 
cuidados no trânsito 
com motociclistas, na 
Terceira Ponte. A ação 
foi realizada em parceria 
com o Batalhão de Trân-
sito da Polícia Militar do 
Espírito Santo (BPtran), 
a concessionária Rodo-
sol e com o Sindicato dos 
Motociclistas Profissio-
nais do Estado do Espíri-
to Santo (Sindimotos-
ES).

A dinâmica da ação 
consistia em convidar 
pequenos grupos de mo-
tociclistas a participar de 
uma conversa rápida 
com os agentes do De-
tran|ES, que explica-
vam sobre o Maio Ama-
relo, seu objetivo e im-
portância para provocar 
uma mudança de com-
portamento dos condu-
tores e, assim, diminuir o 
número de multas, aci-
dentes e mortes no trân-
sito.

Familiares e vítimas 
de acidentes de trânsito 
também conversaram 
com os motociclistas, 
como o senhor Izaías 
Moreira, que, após per-
der a filha em um grave 

acidente na Rodovia do 
Sol, em 2014, abraçou 
como missão levar a 
conscientização aos con-
dutores.

“Eu sempre participo 
de palestras para alertar 
às pessoas e percebo que 
há campanhas educati-
vas, ações de conscienti-
zação do Detran e de 
outros órgãos, mas sinto 
que aqueles que não pas-
sam por isso, não se inte-
ressam pelo tema e não 
adotam atitudes respon-
sáveis no trânsito. A mi-
nha filha já se foi e não 
vai voltar, mas a minha 
luta hoje é pela vida de 
todos, quero chamar 
atenção das pessoas que 
é preciso mudar o com-
portamento”, comen-
tou.

Um outro participan-
te, Maurício Silva Juni-
or, sofreu um acidente de 
trânsito na Avenida Fer-
nando Ferrari, em Vitó-
ria, em 2018. O acidente 
foi tão grave que ele teve 
a perna esquerda ampu-
tada e ficou hospitaliza-
do por cinco meses.

“Contando a minha 
história, espero levar os 
motociclistas a uma re-
flexão sobre as suas con-
dutas ao guiar suas mo-
tos. O meu acidente po-
deria ter sido evitado. 
Estava num trajeto que 
não precisava ser feito 
durante a madrugada, 
acabei cochilando e so-
frendo um grave aciden-
te. Hoje vivo uma vida 

diferente da que eu pla-
nejava e sonhava em con-
sequência das minhas 
escolhas”, afirmou.

O diretor geral do 
Detran|ES, Harlen da 
Silva, reforçou a impor-
tância dessa provocação 
à reflexão. Segundo ele, 
o Maio Amarelo está 
te r minando,  mas as 
ações do Órgão, não.

“O Detran|ES, du-
rante todo o ano, desen-
volve atividades de cons-
cientização no trânsito 
em todo o Estado. Atua-
mos com palestras e ati-
vidades lúdicas, voltadas 
às crianças e jovens, pa-
lestras em empresas, fa-
culdades e também abor-
dagens nas ruas, para 
que assim possamos al-
cançar a compreensão e 
absorção da mensagem 
por públicos de todas as 
idades”, pontuou.

O diretor ressalta ain-
da a importância de 
ações em parceria com 
outras instituições. “Co-
mo o próprio tema da 
campanha Maio Amare-
lo deste ano diz, ‘Juntos 
salvamos vidas’. Então, 
é com a participação de 
todos os entes integrados 
ao trânsito, municípios e 
a sociedade civil que va-
mos alcançar um resulta-
do mais positivo”, disse.

Luciano Ferreira San-
tana, membro da direto-
ria do Sindimotos-ES, 
destacou a importância e 
o objetivo da abordagem 
realizada.

‘ ‘Esta abordagem 
educativa é uma forma 
de mostrar a realidade de 
motociclistas que se aci-
dentaram no trânsito e 
sofreram perdas para 
toda a vida. Como é o 
caso do produtor musi-
cal Maurício da Silva 
Junior, que perdeu parte 
de uma de suas pernas 
em um trágico acidente. 
Convidamos o Mauricio 
para estar presente na 
ação, com o intuito de 
mostrar aos motociclis-
tas presentes um caso 
verídico”, revelou.

E continuou: “apro-
veito ainda, para fazer 
um apelo aos motociclis-
tas: obedeçam às leis de 
trânsito, não conduzam 
a moto em alta velocida-
de, evitando, assim, aci-
dentes, porque em sua 
casa, há uma família es-
perando.’’

Programação

Durante todo o mês 
de maio, o Detran|ES 
e s t á  d e s e nvo l ve n d o 
ações educativas e ativi-
dades, em parceria com 
outros órgãos de trânsito 
e instituições públicas e 
privadas, com os propó-
sitos de chamar atenção 
da sociedade para o alto 
número de acidentes e 
reforçar a importância 
da participação de todos, 
visando à construção de 
um trânsito mais gentil e 
seguro em todos os 78 
municípios capixabas.

Detran|ES 
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FNDE prorroga prazo para renovar 
contratos de financiamento do Fies 

O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) prorro-
gou até o dia 30 de junho 
de 2022, o prazo para a 
renovação semestral dos 
contratos de financia-
mento concedidos pelo 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies), sim-
plificados e não simplifi-
cados, do primeiro se-
mestre de 2022. 

A Portaria 312/22 
com esse objetivo foi pu-
blicada na edição de sex-
ta-feira (27) do Diário 
Oficial da União. 

A norma também 
prorroga até 30 de junho, 
o prazo para realizar a 

transferência integral de 
curso ou de instituição de 
ensino e para solicitar 
dilatação de prazo para 
utilizar o financiamento, 
respectivamente, referen-
tes ao primeiro semestre 
de 2022. 

O processo de renova-
ção deve ser feito por me-
io do sistema SisFies. O 
período vem sendo esten-
dido para garantir que os 
estudantes possam reali-
zar os aditamentos no 
período de pandemia da 
covid-19. 

No caso de aditamen-
to não simplificado, quan-
do há alteração nas cláu-
sulas do contrato, como 
mudança de fiador, por 
exemplo, o estudante 

precisa levar a documen-
tação comprobatória ao 
banco para finalizar a 
renovação. Já nos adita-
mentos simplificados, a 
renovação é formalizada 
a partir da validação do 
estudante no sistema. 

Os contratos do Fies 
devem ser renovados se-
mestralmente. O pedido 
de aditamento é feito ini-
cialmente pelas institui-
ções de ensino e, em se-
guida, os estudantes de-
vem validar as informa-
ções inseridas pelas facul-
dades no SisFies. 

A prorrogação feita 
pelo FNDE vale para 
contratos assinados até 
dezembro de 2017. Os 
contratos do Novo Fies, 

firmados a partir de 2018, 
têm cronograma defini-
do pela Caixa. 

Fies 

O Fies é o programa 
do governo federal que 
tem como meta facilitar o 
acesso ao crédito para 
financiamento de cursos 
de ensino superior ofere-
cidos por instituições 
privadas. Criado em 
1999, ele é ofertado em 
duas modalidades desde 
2018, por meio do Fies e 
do Programa de Financi-
amento Estudantil (P-
Fies). 

O primeiro é operado 
pelo governo federal, 
sem incidência de juros, 

para estudantes que têm 
renda familiar de até três 
salários mínimos por 
pessoa. O percentual má-
ximo do valor do curso 
financiado é definido de 
acordo com a renda fami-
liar e os encargos educa-

cionais cobrados pelas 
instituições de ensino. 

Já o P-Fies funciona 
com recursos dos fundos 
constitucionais e dos ban-
cos privados participan-
tes, o que implica cobran-
ça de juros. 

Prorrogação se aplica a contratos do primeiro semestre de 2022 

Semana de intensificação de 
vacinação contra gripe e sarampo

A semana tem iní-
cio com a mobilização 
em todo Estado para a 
24ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação con-
tra a Influenza e a 8ª 
Campanha Nacional 
de Seguimento e Vaci-
nação de Trabalhado-
res da Saúde contra o 
Sarampo. Neste sába-
do (28), um novo dia 
“D” de mobilização 
acontece nas mais de 
700 salas de vacinação 
capixabas. 

Em virtude das bai-
xas coberturas vacinais 
para ambas as campa-
nhas, a Secretaria da 
Saúde (Sesa) definiu, 
em conjunto com as 
secretarias municipais, 
por meio da resolução 
publicada pela Comis-
são Intergestora Bipar-
tite (CIB) de nº 075, 

que entre os dias 23 e 
28 de maio, as 78 cida-
des do Espírito Santo 
deverão trabalhar a 
temática da vacinação 
contra a gripe e o sa-
rampo visando, assim, 
ao reforço das infor-
mações à população 
para melhoria da ade-
são. 

Para o dia “D” de 
mobilização, a expec-
tativa da Sesa é ultra-
passar as doses aplica-
das no último dia 30 – 
dia D de ambas campa-
nhas nacionais. A da-
ta, definida pelo Minis-
tério da Saúde, teve o 
registro de pouco mais 
de 60 mil doses, entre 
sarampo, gripe, Covid-
19 e vacinas de rotina. 

“A nossa expectati-
va é que, com as ações 
que os municípios vão 
desenvolver ao longo 
da semana, possamos 

chegar no dia 28 com 
cerca de 70 mil doses 
aplicadas somente no 
sábado. A orientação é 
que os profissionais 
aproveitem a oportuni-
dade deste dia para 
ofertar não só a vacina 
da Covid-19, mas tam-
bém demais vacinas da 
rotina da criança, ado-
lescente e de toda famí-
lia”, explicou a coorde-
nadora do Programa 
Estadual de Imuniza-
ções e Vigilância das 
Doenças Imunopreve-
níveis da Sesa, Daniel-
le Grillo. 

A coordenadora 
lembra que as doses de 
vacinas podem ser ad-
ministradas de manei-
ra simultânea, exceto 
para as crianças de 5 a 
11 anos que, caso rece-
bem a vacina da Covid-
19, precisam aguardar 
15 dias para receber 

outra vacina do calen-
dário de vacinação. 
“Desta forma teremos 
mais uma ótima opor-
tunidade em ampliar 
as coberturas vacinais 
dos grupos que preci-
samos alcançar meta 
preconizada pelo Mi-
nistério, garantindo a 
segurança de toda po-
pulação”, afirmou. 

Quem pode se vaci-
nar no Dia D 

Fazem parte dos 
públicos-prioritários 
para a Influenza crian-
ças de 6 meses a meno-
res de 5 anos; idosos; 
gestantes; puérperas; 
trabalhadores da saú-
de; indígenas; profes-
sores; pessoas com co-
morbidades; pessoas 
com deficiência per-
manente; caminhonei-
ros; trabalhadores de 

Transporte Coletivo 
Rodoviário Passagei-
ros Urbano e de Longo 
Curso; trabalhadores 
portuários; Forças de 
Segurança e Salva-
mento; Forças Arma-
das; funcionários do 
Sistema de Privação de 
Liberdade; população 
privada de liberdade e 
adolescentes e jovens 
em medidas socioedu-
cativas; e pessoas em 
situação de rua. 

Para a campanha 
contra o sarampo, os 
grupos a serem imuni-
zados são crianças de 
seis meses a menores 
de cinco anos e traba-
lhadores da saúde. Já 
para Covid-19, a vaci-
nação ocorre a partir 
dos 5 anos de idade e, 
todos aqueles que esti-
verem com esquema 
em atraso, devem pro-
curar o serviço de saú-

de para atualizar. 
Em relação às doses 

de rotina, a coordena-
dora do Programa Esta-
dual de Imunizações e 
Vigilância das Doen-
ças Imunopreveníveis 
da Sesa, Danielle Gril-
lo, orienta que os pais e 
responsáveis levem a 
carteira de vacinação 
dos filhos para que os 
profissionais possam 
verificar se há doses a 
serem atualizadas. 
Além disso, o Estado 
também disponibiliza 
a vacina contra menin-
gite C para adolescen-
tes de 13 a 19 anos ain-
da não imunizados na 
adolescência. 

“Será uma semana 
em que toda família 
poderá se proteger e 
atualizar o esquema 
que possa estar em atra-
so”, disse Danielle Gril-
lo.

EBC Educação  

SESA 

Foto: divulgação 
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Ministro afirma que Plano 
Safra 2022/23 será robusto

O ministro da Agri-
cultura, Pecuária e 
Abastecimento, Mar-
cos Montes, destacou 
que o Governo Federal 
trabalha para apresen-
tar um Plano Safra 
2022/23 robusto, com 
recursos para apoiar a 
produção agropecuá-
ria do país a partir do 
segundo semestre des-
te ano. 

“Esse Plano Safra 
2022/23 não é só nos-
so, mas mundial, por 
isso precisamos de um 
plano mais robusto 
para o Brasil poder 
exercer suas funções 
mais fortemente ain-
da. O Brasil já é um 
grande produtor e terá 
que produzir mais. Te-
mos a responsabilida-
de de alimentar o mun-
do”, disse ao partici-
par de audiência na 
Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvi-
mento Rural da Câma-
ra dos Deputados. 

O ministro refor-

çou que a política deve-
rá ofertar melhores 
condições de crédito à 
agricultura familiar, 
pequenos e médios 
produtores, por meio 
do Programa Nacio-
nal de Fortalecimento 
da Agricultura Famili-
ar (Pronaf) e Progra-
ma Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp). 

“Para o grande pro-
dutor, estamos fazen-
do instrumentos de 

financiamento priva-
dos importantes, que 
dá a ele condições de 
buscar mais alternati-
vas. Já o pequeno e o 
médio têm o respaldo 
do nosso governo”, 
afirmou. 

Outro foco do Pla-
no Safra 2022/23, se-
gundo o ministro, é ser 
verde e azul, com cré-
dito para adoção de 
práticas sustentáveis 
na produção rural e 
apoio ao desenvolvi-

mento da cadeira pro-
dutiva da aquicultura e 
pesca no país. 

Conforme o minis-
tro, se o plano perma-
necer com o montante 
de recursos destinado 
à safra passada, pode 
chegar a R$ 330 bi-
lhões em crédito e R$ 
22 bilhões a R$ 23 bi-
lhões de recursos do 
Tesouro Nacional pa-
ra equalização de juros 
em 2022/2023. O Pla-
no Safra 2022/2023 

está sendo elaborado 
em conjunto com o 
Ministério da Econo-
mia, representantes do 
setor e parlamentares. 

SEGURO RURAL 
– Para o seguro rural, a 
meta é alcançar orça-
mento de R$ 2 bilhões 
em 2023. Com os re-
cursos, o Governo Fe-
deral concede um auxí-
lio financeiro ao pro-
dutor para a contrata-
ção da apólice, tornan-
do-a mais acessível, 

por meio do Programa 
de Subvenção ao Prê-
mio do Seguro Rural 
(PSR). O seguro mini-
miza os prejuízos para 
o produtor em caso de 
perdas da safra por cau-
sa de eventos climáti-
cos (estiagem, geada, 
chuvas) e a possibilida-
de de renegociação de 
dívidas. 

Marcos  Montes 
defende que os recur-
sos destinados ao segu-
ro rural sejam conside-
rados obrigatórios. 
“Como atualmente, é 
discricionário, ele [or-
çamento] é sujeito a 
contingenciamentos. 
A gente teria que ter 
um plano de ação para 
que possa saber com o 
que contamos e esti-
mular o produtor a en-
trar no seguro”. Atual-
mente, os recursos des-
tinados ao seguro rural 
dependem de aprova-
ção da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) no 
Ministério da Econo-
mia e no Congresso 
Nacional. 

Fundo de investimento capixaba de R$ 250 milhões com
recursos do petróleo é destaque no cenário nacional

O Fundo de Investi-
mento em Participa-
ção (FIP), vinculado 
ao Fundo Soberano do 
Espírito Santo (Fun-
ses), denominado FIP 
Funses1, foi destaque 
em matéria nacional 
da Revista Exame. A 
reportagem aborda o 
trabalho da TM3 Capi-
tal, empresa seleciona-
da pelo Banco de De-
senvolvimento do Espí-
rito Santo (Bandes), 

por meio de chamada 
pública, para atuar co-
mo gestora do FIP Fun-
ses 1, fundo na modali-
dade venture capital 
multiestratégia.

A gestora que tem 
escritórios em Curiti-
ba, São Paulo e Floria-
nópolis, abriu recente-
mente um espaço em 
Vitória para atender 
empresas de base tec-
nologia e startups do 
ecossistema capixaba 
de inovação, além de 
atuar na busca de em-

presas de outros locais 
do país interessadas 
em investir no Espírito 
Santo.

Na reportagem, o 
grande destaque atri-
buído para atuação da 
empresa na modalida-
de de venture capital 
no País veio em 2021, 
quando ganhou a lici-
tação para administrar 
os R$ 250 milhões, re-
cursos que serão inves-
tidos pelo Governo do 
Espírito Santo, por me-
io do Bandes.

O FIP Funses1 tem 
recursos oriundos da 
exploração de petróleo 
e gás natural. A ideia é 
que esta vinculação 
possibilite maior com-
petividade do parque 
industrial, desenvolvi-
mento de empresas de 
base tecnológica, a con-
solidação de cadeias 
produtivas de diferen-
tes segmentos, entre 
outras oportunidades 
para o Espírito Santo.

Com foco em em-
presas com base tecno-

lógica e com intuito de 
impulsionar empreen-
dimentos em estágio 
inicial, em até 05 anos, 
o FIP Funses 01 pre-
tende acelerar até 500 
negócios e investir em 
100 empresas por to-
dos os estágios da jor-
nada de desenvolvi-
mento. Com uma tese 
multiestratégia, terão 
preferência os setores 
de: Tecnologias da 
Informação e Comuni-
cação (TIC); Nanotec-
nologia; Varejo e Co-

mércio Eletrônico; 
Economia Criativa, 
Serviços Financeiros; 
Economia Digital ; 
Educação; Saúde e 
Ciências da Vida; Ener-
gias Renováveis; Quí-
mico e Materiais; Me-
io Ambiente; Agrone-
gócio; Metalmecâni-
co; Transporte; Logís-
tica; Rochas Orna-
mentais; Economia do 
Turismo e Lazer; Ma-
deira e Móveis; e Con-
fecção Têxtil e Calca-
dos.

MAPA

Bandes

Foto: divulgação 



0528 e 29 de maio de 2022

Empresa de produtos siderúrgicos 
anuncia investimento no Espírito Santo

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
visitou, na quinta-feira 
(26), a área onde está sen-
do construída a terceira 
fábrica da Perfilados Rio 
Doce (PRD), no bairro 
Jacuhy, no município de 
Serra. A empresa faz parte 
do Grupo RDG Aços do 
Brasil, especializada na 
produção de soluções me-
tálicas. Estão sendo inves-
tidos mais de R$ 260 mi-
lhões na implantação da 
nova unidade industrial. A 
estimativa é de geração de 
100 empregos na fase de 
construção e de 240 em-
pregos diretos na etapa de 
funcionamento.

A empresa aderiu ao 
Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do 
Espírito Santo (Invest-ES), 
o que permitiu a expansão 
da planta industrial, além 
da geração dos postos de 
trabalho no Estado.

“É um investimento 
que irá gerar renda e opor-
tunidades aos capixabas, 
além de mais desenvolvi-
mento para o nosso Esta-
do. Queremos um Espírito 
Santo competitivo e mais 
justo para todos e para che-
garmos lá estamos inves-
tindo em educação, infra-
estrutura e demais áreas. 

Para isso gerar cada vez 
mais oportunidades aos 
capixabas”, afirmou o go-
vernador Casagrande.

O Grupo RGD Aços 
do Brasil atua no mercado 
nacional com uma linha de 
produtos para aplicação 
em vários segmentos in-
dustriais, como o automo-
tivo e naval, além da cons-
trução civil. No Estado, a 
matriz da PRD está situa-
da em Linhares e a segun-
da unidade na Serra, onde 
são fabricados tubos, per-
fis, chapas e telhas. Essas 
fábricas estão estrategica-
mente instaladas em área 
que totaliza mais de 30 mil 
metros quadrados. A em-
presa conta com escritóri-
os comerciais no Espírito 
Santo, Bahia, Rio de Janei-
ro e São Paulo.

Para o secretário de 
Estado de Inovação e De-
senvolvimento, Ricardo 
Pessanha, o Estado tem 
dado uma importante de-
monstração de competiti-
vidade por meio da políti-
ca de incentivo fiscal, que 
tem sido um estímulo para 
empresas de diversos seg-
mentos.

“O Governo tem uma 
visão ampla da economia 
capixaba e do potencial de 
crescimento do Estado, 
que está em destaque no 
ambiente econômico naci-

onal em função da compe-
titividade, incentivos fisca-
is atraentes, segurança 
jurídica e institucional, 
qualidade da mão de obra 
e localização estratégica. 
Todo trabalho desenvolvi-
do pela Secretaria de Ino-
vação e Desenvolvimento 
é pautado no acompanha-
mento do mercado, do 
diálogo com as empresas 
que buscam soluções e que 
desejam conhecer as opor-
tunidades para ampliar 
seus projetos. O resultado 
destas ações se reflete dire-
tamente em oportunidades 
para os capixabas e na me-
lhoria da qualidade de vida 
no Estado”, salientou Pes-
sanha.

O diretor-geral do Gru-
po RDG, Ronaldo Roque 

Campo, explicou que o 
grupo é proprietário da 
PRD, sendo que a matriz 
em Linhares conta com 
uma unidade no Civit, no 
município da Serra. A im-
plantação da nova unida-
de, no Contorno, também 
na Serra, permitirá a am-
pliação do mix de produ-
tos da empresa.

“Hoje, atendemos boa 
parte do Brasil. Com a 
nova fábrica, vamos am-
pliar nossa atuação no 
mercado de tubos de con-
dução, roscas e outros pro-
dutos. Esta será a terceira 
fábrica da Perfilados Rio 
Doce e o investimento será 
de R$ 260 milhões. A área 
industrial terá 54 mil me-
tros quadrados em uma 
área de 150 mil metros 
quadrados. A localização 
estratégica do Espírito 
Santo favorece a nossa 
logística de distribuição de 
produtos”, ressaltou Cam-
po.

Ele acrescentou que a 
política de incentivo fiscal 
adotada pelo Governo do 
Estado foi um motivador 
para viabilizar o projeto de 
expansão da empresa e 
que também terá impacto 
na geração de empregos 
no Estado. “Nosso objeti-
vo é crescer de forma sus-

tentável e economicamen-
te atrativa, sendo referên-
cia no mercado de produ-
tos metalúrgicos pela com-
petência dos profissionais 
e a satisfação dos clien-
tes”, disse o diretor geral 
do Grupo RDG, comple-
mentando ainda que existe 
a previsão de uma segunda 
etapa de investimento da 
ordem de R$ 100 milhões, 
que está em avaliação pelo 
grupo.

A subsecretária de Esta-
do de Atração de Investi-
mentos e Negócios Inter-
nacionais, Christiane Var-
gas, também participou da 
visita.

Grupo RGD

O Grupo RGD atua no 
mercado nacional, com 
uma linha de produtos 
para aplicação em vários 
segmentos industriais, 
como o automotivo e o 
naval, e também na cons-
trução civil. No Estado, a 
matriz da PRD está situa-
da em Linhares e, a segun-
da unidade, no município 
de Serra, onde são fabrica-
dos tubos, perfis, chapas e 
telhas.

As fábricas estão estra-
tegicamente instaladas em 
amplas sedes próprias, que 

totalizam mais de 30 mil 
metros quadrados de área. 
A empresa conta com es-
critórios comerciais no 
Espírito Santo, Bahia, Rio 
de Janeiro e São Paulo.

Invest- ES

O Programa de Incen-
tivo ao Investimento no 
Estado do Espírito Santo 
(Invest-ES), regulado atu-
a l m e n t e  p e l a  L e i  n º 
10.550/2016 e posteriores 
alterações, é um instru-
mento de política pública 
eficaz, eficiente e efetivo, 
que tem por objetivo con-
tribuir para a expansão, 
modernização e diversifi-
cação dos setores produti-
vos do Espírito Santo, esti-
mulando a realização de 
investimentos.

Também visa possibili-
tar a implantação e a utili-
zação de armazéns e infra-
estruturas logísticas exis-
tentes, além da renovação 
tecnológica das estruturas 
produtivas, a otimização 
da atividade de importa-
ção de mercadorias e bens, 
e o aumento da competiti-
vidade estadual, com ênfa-
se na geração de emprego e 
renda e na redução das 
desigualdades sociais e 
regionais.

Confiança da indústria sobe pelo segundo mês, diz FGV

O Índice de Confi-
ança da Indústria (ICI), 
calculado pela Funda-
ção Getulio Vargas 
(FGV), subiu 2,3 pon-

tos de abril para maio 
deste ano e chegou a 
99,7 pontos, em uma 
escala de zero a 200 
pontos. Essa foi a se-
gunda alta consecutiva 
do indicador, que atin-

giu o maior patamar 
desde dezembro do ano 
passado (100,1 pontos). 

Houve aumento da 
confiança dos empresá-
rios em 12 dos 19 seg-
mentos da indústria 

brasileira pesquisados 
pela FGV. 

O Índice de Expec-
tativas, que analisa a 
confiança do empresa-
riado no futuro, cresceu 
3 pontos e atingiu 99 

pontos. Já o Índice da 
Situação Atual, que 
calcula a percepção 
sobre o presente, subiu 
1,6 ponto e chegou a 
100,4 pontos. 

O Nível de Utiliza-

ção da Capacidade 
Instalada (Nuci) da 
Indústria aumentou 1 
ponto percentual em 
maio e chegou a 80,8%, 
o maior nível desde ou-
tubro de 2021. 

EBC Economia

Fotos: Hélio Filho/Secom 

Secom/Sectides
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Sefaz realiza quinto sorteio 
do Nota Premiada Capixaba

1628 e 29 de maio de 2022

A Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) realizou na 
quinta-feira (26), o quin-
to sorteio do programa 
Nota Premiada Capixa-
ba. O sorteio aconteceu 
no espaço coworking, 
localizado na sede da 
Sefaz, em Vitória, e teve 
transmissão ao vivo pela 
TV Educativa do Espírito 
Santo (TVE-ES). A apre-
sentação ficou por conta 
da jornalista Verônica 
Salazar e do auditor fis-
cal e gerente de Arreca-
dação e Cadastro da Se-
faz, Thiago Venâncio.

Dos 12 contemplados 
neste sorteio, dois são de 
Vitória e dois são de Vila 
Velha. Os demais sortea-
dos são de Cariacica, 
Sooretama, Colatina, 
Pinheiros, Linhares, Ma-
rataízes, Itapemirim e 
Cachoeiro de Itapemi-
rim. 

Os prêmios variaram 
de R$ 2.500 a R$ 20 mil. 
Além dos 12 sorteados 
(confira o nome de cada 
um no final da matéria), 
também serão premiadas 
as instituições sociais por 
eles indicadas. Cada ins-
tituição vai receber o equi-
valente a 50% do prêmio 
a ser recebido por quem 
indicou a instituição. 

Os  contemplados 
receberão mensagem 
automática pelo sistema 
e, se necessário, a gestão 
do programa Nota Pre-
miada Capixaba fará con-
tato telefônico, de modo 
que todos possam solici-
tar o resgate dos prêmios 
dentro do prazo de 90 
dias após o sorteio. 

Durante o sorteio, 
Thiago Venâncio desta-
cou que o nome do pro-
grama está sendo utiliza-
do por falsários para ten-
tar aplicar golpes. “Infe-
lizmente, tem golpistas 
usando o nome do Nota 
Premiada Capixaba para 
tentar enganar as pesso-
as. Eles dizem que as pes-
soas foram sorteadas e 
vão receber geladeira, 
fogão, enfim... prêmios 
falsos. E é muito impor-
tante que as pessoas te-
nham atenção e descon-
siderem essas mensa-
gens. Quem tiver alguma 
dúvida, pode fazer conta-
to com a Sefaz e a equipe 
da Educação Fiscal”, 
alertou. 

A planilha de realiza-
ção do terceiro sorteio 
será disponibilizada no 
s i t e  d o  P r o g r a m a 
www.notapremiadacapi-
xaba.es.gov.br, além de 
outras informações rela-
cionadas ao processo. 

As entidades sociais 
que participam do pro-
grama vão receber de 
duas formas diferentes: 
se a pessoa sorteada tiver 
indicado a instituição e 
também com o rateio 
mensal, de acordo com o 
índice de engajamento 
social. Pelo sorteio, a 
entidade vai receber o 
valor equivalente a 50% 
do prêmio do cidadão 
contemplado e que a tiver 
indicado. 

Nota Premiada Capi-
xaba 

Ao todo, quase 60 mil 
consumidores já aderi-
ram ao Nota Premiada 

Capixaba, de dezembro 
até meados de março. 
Além disso, 135 entida-
des sociais foram cadas-
tradas, mais de 1 milhão 
de notas fiscais foram 
processadas, e 17,5 mil 
estabelecimentos estão 
gerando documento fis-
cal. 

O Nota Premiada 
Capixaba é um programa 
de educação fiscal, que 
tem como objetivo o fo-
mento da cidadania fis-
cal. Por meio do progra-
ma, pretende-se estimu-
lar a regularização cadas-
tral das empresas, além 
de incentivar atividades 
desenvolvidas por enti-
dades sociais. 

Para participar do 
programa, os consumi-
dores capixabas devem 
se cadastrar  no s i te 
www.notapremiadacapi-
xaba.es.gov.br, preencher 
os dados pessoais e esco-
lher uma entidade sem 
fins lucrativos que tam-
bém vai receber os prêmi-
os. Feito o cadastro, basta 
solicitar a inclusão do 
CPF nas compras. Não 
será necessário cadastrar 
as notas no site, cujo ca-
dastro é automático a 
partir de 48 horas após a 
compra. 

A cada R$ 1,00 em 
compras os consumido-
res vão ganhar 1 ponto. 
Dessa forma, a cada 50 
pontos os clientes terão 1 
bilhete, que vai eletroni-
camente para o sistema, e 
cada consumidor poderá 
concorrer com até 50 
bilhetes a cada sorteio 
mensal e por região. Já 
no sorteio especial, o limi-
te é de 600 bilhetes. 

Sefaz 

METROPOLITANA 

Ganhador R$ 20 mil 
Bilhete: 48147 
Nome: Wilzângela Rogerio Machado 
Município: Vila Velha 
CPF: 045.***.***-58 
Entidade indicada: Apae São Mateus 

Ganhador R$ 5 mil 
Bilhete: 415989 
Nome: Danya Mara Caetano 
Município: Cariacica 
CPF: 099.***.***-37 
Entidade indicada: Cariacica Down 

Ganhador R$ 5 mil 
Bilhete: 176649 
Nome: Maria Cristina Silva de Olivei-
ra Kill 
Município: Vitória 
CPF: 002.***.***-31 
Entidade indicada: APAE - Vitória 

Ganhador R$ 2.500 
Bilhete: 528952 
Nome: Sandra Mara Pellacani Franca 
Município: Vitória 
CPF: 674.***.***-87 
Entidade indicada: Pestalozzi Santa 
Teresa 

NORTE 

Ganhador R$ 20 mil 
Bilhete: 64605 
Nome: Izabel Cristina Ribeiro Agriz-
zi 
Município: Linhares 
CPF: 985.***.***-20 
Entidade indicada: Afecc - Vitória 

Ganhador R$ 5 mil 
Bilhete: 19074 
Nome: Thiago Barbosa de Oliveira 
Município: Pinheiros 
CPF: 127.***.***-09 
Entidade indicada: Acacci - Vitória 

Ganhador R$ 5 mil 

Bilhete: 37637 
Nome: Cleber Nunes 
Município: Colatina 
CPF: 080.***.***-00 
Entidade indicada: Apae - Iúna 

Ganhador R$ 2.500 
Bilhete: 6157 
Nome: Bruna Rodrigues de Almeida 
Município: Sooretama 
CPF: 134.***.***-17 
Entidade indicada: Fundação Benefi-
cente Rio Doce 

SUL 

Ganhador R$ 20 mil 
Bilhete: 26748 
Nome: Fernando de Oliveira Pereira 
Município: Cachoeiro de Itapemirim 
CPF: 059.***.***-18 
Entidade indicada: Santa Casa de 
Misericórdia - Cachoeiro de Itapemi-
rim 

Ganhador R$ 5 mil 
Bilhete: 63436 
Nome: Jaqueline Aparecida Petri 
Gambarini 
Município: Itapemirim 
CPF: 102.***.***-80 
Entidade indicada: Santa Casa de 
Misericórdia - Cachoeiro de Itapemi-
rim 

Ganhador R$ 5 mil 
Bilhete: 10465 
Nome: Gloria de Almeida Pereira 
Município: Marataízes 
CPF: 027.***.***-37 
Entidade indicada: HIFA - Cachoeiro 
de Itapemirim 

Ganhador R$ 2.500 
Bilhete: 62193 
Nome: Alexandre Pelisson Manente 
Campos 
Município: Vila Velha 
CPF: 112.***.***-90 
Entidade indicada: Apae - Cariacica 

Confira os 12 ganhadores deste segundo sorteio:
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