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Reflexao~

"O salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo 
Jesus, nosso Senhor."

Refletindo: A salvação é um dom gratuito, 
não depende dos méritos humanos. A vida 
eterna não é dada por Deus por nenhuma obra 
que tenhamos feito, nem bem nem mal, mas 
segundo a Sua própria vontade e autoridade. A 
salvação é resultado da graça de Deus, e para 
alcançá-la é necessário reconhecer que somos 
pecadores e entender que por causa do pecado 
estamos condenados à morte física e espiritual. 
E se através da nossa boca confessarmos que 
Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, que Ele 
morreu em nosso lugar, e ressuscitou, vivere-
mos para sempre assim como Ele.

Oração: Senhor Jesus, eu aceito a Tua oferta 
de amor. Reconheço que vieste me buscar. 
Encontraste-me perdido e condenado, mas 
pagaste o preço da minha salvação na cruz do 
Calvário. Ali levaste meu pecado, minha 
culpa, minha condenação e minha maldição. 
Jesus Tu és o Filho do Deus vivo, o Salvador do 
mundo. Obrigado pela Tua maravilhosa graça 
e perdão. Amém. 

de
Momento 

Romanos 6:23

Prefeitura de Pancas entrega 
certidões de regularização fundiária

Um sonho de 57 famí-
lias do Bairro Otálio Fi-
gueira de Barros se torna 
realidade. Em parceria 
c o m  o  I n s t i t u t o 
FUCAPE a Prefeitura de 
Pancas, na manhã de sá-
bado (25), realizou uma 
cerimônia para entrega 
de certidões de regulari-
zação fundiária aos mora-
dores. A cerimônia ocor-
reu no auditório da Câ-
mara Municipal às 10h. 

A viabilização da re-
gularização fundiária, 
além de valorizar os imó-
veis, faz com que as famí-
lias tenham mais segu-
rança jurídica sobre a 
propriedade. “A regulari-
zação fundiária tem, en-
tre seus principais benefí-
cios, a garantia da segu-
rança jurídica do imó-
vel”, destacou o Prefeito 
Dr. Sidiclei. 

Aulões do Pré-Enem beneficiam mais de três
mil estudantes da Rede Estadual de Ensino

A Secretaria da Educa-
ção (Sedu) deu início, neste 
mês de junho, aos aulões 
presenciais do Pré-Enem, 
beneficiando mais de três 
mil estudantes da Rede Esta-
dual de Ensino. Cada aulão 
conta com 4 horas de aula e 
ocorre nos horários em que 
o estudante possa ser con-
templado, sem comprome-
ter as aulas do Ensino Regu-

lar. 
“Os estudantes das esco-

las polo e das escolas adja-
centes que não participam 
do Pré-Enem poderão parti-
cipar dos aulões, desde que 
haja vagas”, informou a 
gerente de Ensino Médio da 
Secretaria da Educação, 
Rosângela Vargas. 

Em 2021, cerca de 475 
estudantes matriculados no 
Pré-Enem obtiveram apro-
vações em universidades 

públicas e privadas. Desse 
total, 72 estudantes foram 
aprovados em cursos de 
universidades federais. 

É o caso de Débora No-
bre, ex-aluna da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamen-
tal e Médio (EEEFM) Mer-
cês Garcia Vieira, de São 
José do Calçado. A estudan-
te participou do Pré-Enem e 
hoje cursa Química, no 
Instituto Federal Fluminen-
se (IFF).

“O Pré-Enem foi uns 
dos pilares para estar onde 
estou hoje. Eu me dedicava 
ao máximo nas aulas e nas 
tarefas, que foi onde tive 
meu primeiro contato com a 
química, me despertando o 
interesse para a graduação 
que estou cursando. Passei 
em 3° lugar para Licenciatu-
ra em Química, no Instituto 
Federal Fluminense, que é 
onde eu estudo hoje”, disse 
Débora Nobre. 

SEDU
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Feira Gastronômica agitou o 
final de semana francisquense

O sábado, 25, foi de 
muita diversão para os 
franquisquenses. A 
Feira Gastronômica e 
Artesanal Elza Braga 
levou mais uma vez um 
grande número de pes-
soas ao Centro da cida-
de. 

O evento, que acon-
tece todos os sábados 
em frente  à  Praça 
Arlindo Pinto da Costa 
e antigo prédio da Pre-
feitura, no Centro, com 
barracas de artesanato 
e comidas típicas, con-
tou com show do can-
tor francisquense, Hi-
gor Ferreira que can-
tou grandes sucessos 
da música sertaneja. 

A feira segue com 
seu objetivo que é de 

proporcionar lazer e 
diversão com seguran-
ça, além de valorizar a 
interação familiar, de 
forma consciente, em 

um evento que promo-
ve fortalecimento da 
identidade local, gera-
ção de empregos e cres-
cimento da economia.

Semte patrola e melhora 
estradas em todos os quadrantes 
de Barra de São Francisco  

A Secretar ia  de 
Transportes e Estradas 
(Semte) da prefeitura 
de Barra de São Fran-
cisco prosseguiu, du-
rante a semana que pas-
sou, o cronograma de 
patrolamento de estra-
das vicinais em várias 
regiões do município. 

Na sexta-feira, 24, 
estavam sendo patrola-
das estradas, na região 
de Cachoeirinha de 
Itaúnas e Assentamen-
to Três Corações, no 
distrito de Paulista. 

Também durante a 
semana passada foram 
patroladas as estradas 
na região de Monte 
Sinai (Vermelha), aten-

dendo aos córregos 
Boa Sorte e Pipoca, no 
Rio do Campo. 

Desde o início da 
atual gestão, a melho-
ria e conservação de 
estradas vicinais tem 
sido prioridade na Sem-
te, bem como a cons-
trução e reforma de 
pontes e bueiros. 

“Nosso objetivo é 
sempre atender bem 
aos produtores rurais e 
todos os moradores do 
interior do município, 
facilitando o tráfego de 
veículos e pessoas e o 
escoamento da produ-
ção agrícola”, destaca 
o prefeito Enivaldo dos 
Anjos. 

PMBSF

Edição do projeto “Semadh Itinerante” em 
Vila Nova do Bananal em Baixo Guandu 

Na última semana 
foi a vez dos moradores 
do distrito de Vila Nova 
do Bananal em Baixo 
Guandu receberem a 
edição do projeto “Se-
madh Itinerante” desen-
volvido pela Secretaria 
de Assistência Social, 
Direitos Humanos e 
Habitação. Os atendi-
mentos foram realiza-
dos das 8h às 16h, na 
e s c o l a  m u n i c i p a l 
“EMEIEF” Carlos Lu-

iz Frederico.
Durante os atendi-

mentos, os pais dos alu-
nos tiveram acesso aos 
serviços do Bolsa Famí-
lia como, por exemplo, 
a Atualização do Ca-
dastro Único, através da 
pesagem das crianças, 
além de orientações so-
bre os serviços ofertados 
pelo CRAS — Centro 
de Referência de Assis-
tência Social e CREAS 
— Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social. 

“Muitas famílias 
não têm condição de se 
deslocar durante a sema-
na até os pontos de aten-
dimentos dos progra-
mas ofertados pela se-
cretaria, devido ao tra-
balho ou mesmo por 
dificuldade de se loco-
mover. Com esse proje-
to conseguimos alcan-
çar essas famílias e in-
cluí-las nos programas 
sociais”, enfatizou a 
Secretária de Assistên-
cia Social, Fernanda 
Mota Gonçallo. 

PMBG
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Saiba quais os direitos do cliente 
na hora de trocar produto

Receber um presen-
te nem sempre é sinôni-
mo de satisfação garan-
tida. A pessoa que ad-
quirir um produto e ele 
não servir ou apresen-
tar algum defeito tem o 
direito de troca. Quem 
determina as situações 
em que a substituição é 
possível é o Código de 
Defesa do Consumi-
dor. Existem situações 
em que a troca é obriga-
tória e, em outras, que 
depende da loja onde o 
produto foi comprado. 

No caso, por exem-
plo, de uma blusa, cal-
ça ou tênis que você 
ganhou, mas não gos-
tou da cor, do tamanho 
ou simplesmente não 
serviu, o Código de De-
fesa do Consumidor 
diz que o lojista não é 
obrigado a efetuar a 
troca. Ela só será obri-
gatória nos casos em 
que o produto apresen-
tar defeito.  

Nesses casos, fica 
garantido ao consumi-
dor trocar uma roupa 
com problemas de con-
fecção ou um brinque-
do que saiu quebrado 
da loja. Entretanto, se o 
produto já tiver sido 
adquirido com defeito 
e o consumidor foi avi-
sado disso no momen-
to da compra, ele não 
terá direito à troca. 

Se o defeito for apa-
rente, a legislação de-
termina o prazo de 30 
dias para que o consu-
midor possa pedir a 
substituição, caso o 
produto seja um bem 
não durável, como ali-
mentos e produtos de 
beleza. Se for um bem 
durável, como um ele-
trodoméstico, um ele-
troeletrônico, o prazo é 
de 90 dias.  

A solicitação de tro-
ca pode ser feita direta-
mente à loja, ao fabri-
cante ou à assistência 
técnica. O código diz 
ainda que se não for 
possível o conserto do 
produto no prazo de 
até 30 dias, o consumi-
dor poderá optar pela 
troca, a devolução do 
dinheiro ou o abati-
mento proporcional do 
preço. 

É importante obser-
var que, de acordo com 
o código, esse prazo 
não será aplicado nos 
casos em que o defeito 
seja em produto essen-
cial – como alimentos, 
medicamentos, equi-
pamentos de auxílio à 
locomoção, comunica-
ção, audição ou à vi-
são, devendo a devolu-
ção da quantia paga ou 
a troca do produto ser 
feita de imediato. 

O mesmo procedi-
mento será aplicado 
nas situações em que, 
em virtude da extensão 
do defeito, a substitui-
ção das partes danifica-
das comprometa carac-
terísticas fundamentais 
do produto ou venha a 
diminuir seu valor. 

Os produtos com o 
chamado vício oculto, 
aqueles em que não se 
consegue constatar o 
defeito de imediato e 
que surge repentina-
mente com a sua utili-
zação, têm prazos de 
30 dias, no caso de não 
duráveis, e de 90 dias, 
para duráveis, a partir 
da data em que o defei-
to é detectado pelo con-
sumidor. 

Produtos essenciais 

Aparelhos de TV, 
geladeiras, máquinas 
de lavar e fogão se en-
quadram na classifica-

ção de produtos essen-
ciais e, no caso de defei-
to de fabricação, eles 
podem ser trocados 
imediatamente. Nesses 
casos, o consumidor 
não precisa esperar o 
prazo de 30 dias para 
reparo e, assim que 
constatar o defeito, o 
fornecedor deve trocar 
o produto ou devolver 
imediatamente a quan-
tia paga. 

Já a troca por outros 
motivos depende de 
cada estabelecimento. 
Por isso, vale conversar 
com a pessoa que com-
prou o presente para 
saber se o vendedor se 
comprometeu a fazer a 
troca, mesmo com o 
produto em condições. 
O Código de Defesa do 
Consumidor diz que se 
o estabelecimento tiver 
uma política de troca, 
ele tem a obrigação de 
fazer a substituição.  

Em ambas as situa-
ções, a troca deve res-
peitar o valor pago pelo 
produto, mesmo que 
haja liquidações ou 
aumento de preço. Em 
caso de troca pelo mes-
mo produto, a loja não 
pode exigir comple-
mento de valor. O con-
sumidor também não 
pode pedir abatimento 
do preço caso haja mu-
dança entre o que foi 
pago e o valor no dia da 
troca. 

O Procon do Distri-
to Federal lembra que o 
consumidor deve ficar 
atento a essas regras. 
"Cada loja pode ter 
uma política de troca 
diferente, e o consumi-
dor deve estar atento a 
essas regras: prazo, cu-
pom fiscal, etiqueta, 
entre outras. Sempre 
que possível, o consu-
midor deve solicitar 
essas regras de troca 

por escrito para, em 
caso de problema, re-
gistrar a reclamação no 
Procon". 

Os órgãos de defesa 
do consumidor reco-
mendam ainda que a 
nota fiscal seja guarda-
da para eventual troca. 
Para roupas e sapatos, 
por exemplo, a etiqueta 
deve ser mantida na 
peça e só retirada quan-
do houver a certeza de 
que o produto não pre-
cisará ser trocado. 

O Instituto Brasilei-
ro de Defesa do Consu-
midor (Idec) lembra 
uma situação específi-
ca, chamada de aciden-
te de consumo: aquela 
em que o defeito no pro-
duto ou serviço pode 
representar riscos à saú-
de do consumidor ou à 
sua segurança. 

Nesses casos, o códi-
go diz que a responsa-
bilidade é do fabricante 
e que todos os danos 
materiais e morais cau-
sados ao consumidor 
devem ser ressarcidos 
pelo fornecedor do pro-
duto. 

"Vale lembrar que o 
prazo para o consumi-
dor reclamar a indeni-
zação por um acidente 
de consumo é de cinco 
anos, mas a responsabi-

lidade de um produtor 
ou comerciante em um 
acidente de consumo 
só pode ser exigida se 
comprovado que o da-
no sofrido pelo consu-
midor está ligado dire-
tamente ao produto ou 
serviço fornecido", 
acrescenta o Idec. 

Compras na internet 

Caso a compra te-
nha ocorrido fora do 
es tabe lec imento,  a 
exemplo das realizadas 
na internet, a legisla-
ção garante ao consu-
midor o direito de arre-
pendimento no prazo 
de até sete dias, a con-
tar da data do recebi-
mento. O prazo tam-
bém vale para contra-
tos feitos dessa forma. 

Além disso, há a 
possibilidade de o pro-
duto chegar danificado 
ou não corresponder 
ao pedido feito. A devo-
lução, nesses casos, 
pode ser feita e o dinhe-
iro pago, será restituído 
– inclusive o frete. 

Por isso é importan-
te guardar uma cópia 
dos contatos de e-mail 
e protocolos de liga-
ções telefônicas, possi-
bilitando a resolução 
de demandas. O lojista 

deverá arcar com todos 
os custos de devolução 
do produto. 

Se o consumidor 
não conseguir resolver 
o problema, a reco-
mendação é que ele 
procure o Procon do 
seu estado. Também é 
possível registrar a re-
clamação por meio da 
plataforma de reclama-
ções do governo fede-
ral, o www.consumi-
dor.gov.br. 

A iniciativa, lança-
da em 2014, permite a 
interlocução direta en-
tre consumidores e em-
presas para solução 
alternativa de conflitos 
de consumo pela inter-
net. Na plataforma, o 
consumidor manda a 
reclamação diretamen-
te às empresas partici-
pantes, que se compro-
metem a receber, anali-
sar e responder as recla-
mações em até dez di-
as. 

Em seguida, o con-
sumidor tem até 20 di-
as para comentar e ava-
liar a resposta da em-
presa, informando se 
sua reclamação foi Re-
solvida ou Não Resol-
vida, e ainda indicar o 
nível de satisfação com 
o atendimento recebi-
do. 

Código de Defesa do Consumidor estabelece regras para troca
Agência Brasil
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Escolas participantes do 
programa Música na Rede 
recebem novos instrumentos 

Escolas da Rede Esta-
dual participantes dos 
projetos Banda nas Esco-
las e Orquestra de Vio-
lões nas Escolas estão 
recebendo, por meio do 
programa Música na Re-
de, novos instrumentos 
de sopro e percussão. 
Além disso, o programa 
também está efetuando a 
manutenção dos instru-
mentos que já são utiliza-
dos pelos estudantes. 

Só em 2022, foram 
entregues 126 instrumen-
tos novos e 156 foram 
reformados. Ainda para 
este ano está prevista a 
entrega de mais de 100 
violões para as escolas 
participantes do projeto 
Banda nas Escolas. No 
projeto Orquestra de Vio-
lões nas Escolas já foram 
adquiridos 208 violões. 
Além desses, está previs-
ta a aquisição de mais 
600 violões, que serão 
entregues ainda em 2022. 
Com isso será possível a 
ampliação de escolas 
atendidas e do número 
de vagas ofertadas em 
cada escola. 

O técnico educacio-
nal da Sedu, Marcos Valé-
rio Guimarães, ressaltou 
que a parceria firmada 
com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Ino-
vação do Espírito Santo 
(Fapes) é fundamental 
para o projeto. “Com a 
parceria tem sido viável a 
reforma de instrumentos 
musicais de diversas esco-
las, bem como a aquisi-

ção de novos instrumen-
tos, todos de boa qualida-
de, melhorando signifi-
cativamente a qualidade 
do ensino musical nas 
escolas públicas estadua-
is participantes do pro-
grama Música na Rede”, 
disse. 

Já receberam novos 
instrumentos a Escola 
Estadual de Ensino Fun-
d a m e n t a l  e  M é d i o 
(EEEFM) Angélica Pai-
x ã o,  d e  G u a r a p a r i ; 
EEEFM Lyra Ribeiro 
Santos, de Guarapari; 
EEEFM Professora Filo-
mena Quitiba, de Piúma; 
EEEFM Coronel Antô-
nio Duarte, de Iconha; 
EEEFM Ary Parreiras, 
de Cariacica; Centro 
Estadual de Ensino Mé-
dio em Tempo Integral 
(CEEMTI) Fernando 
Duarte Rabelo, de Vitó-
ria; EEEFM Hunney 
Everest Piovesan, de Cari-
acica; EEEFM São João 
Batista, de Cariacica; 
EEEFM João Crisósto-
mo Belesa, de Cariacica; 
EEEFM Gisela Salloker 
Fayet, de Domingos Mar-
tins; e EEEFM Álvaro 
Castelo, de Brejetuba. 

O regente musical 
Lucas Pereira de Olivei-
ra, que atua na Escola 
Estadual de Ensino Fun-
d a m e n t a l  e  M é d i o 
(EEEFM) Domingos 
José Martins, de Marata-
ízes, agradeceu a reforma 
dos instrumentos de so-
pro e a aquisição dos no-
vos instrumentos de per-
cussão que foram adqui-
ridos. “Todo esse investi-

mento em nossa banda é 
extremamente importan-
te para o desenvolvimen-
to da educação musical 
com nossos jovens, vi-
sando o resgate da tradi-
ção da banda na escola”, 
disse. 

Mu ́sica na Rede 

O programa Mu ́sica 
na Rede é uma iniciativa 
da Secretaria da Educa-
ça ̃o (Sedu), em parceria 
com a Faculdade de Mu ́s-
ica do Espi ́rito Santo (Fa-
mes) e a Fundaça ̃o de 
Amparo e Apoio a ̀ Pes-
quisa e Inovaça ̃o do Espi-
́rito Santo (Fapes), que 
engloba os projetos Ban-
das nas Escolas, Corais 
nas Escolas, Orquestras 
de Violões nas Escolas e 
Orquestra Sinfônica Jo-
vem. 

Tem como objetivo 
ofertar o acesso a ̀educa-
ça ̃o musical, por meio do 
ensino coletivo, com o 
intuito de contribuir para 
o desenvolvimento social 
e comportamental de 
estudantes da Rede Esta-
dual de Ensino do Espi ́r-
ito Santo, possibilitando, 
assim, a formação, difu-
são e valorização da músi-
ca de concerto, envolven-
do jovens da Rede Pu ́bl-
ica Estadual de Ensino, 
além de realizar pesquisa 
que avalie os impactos 
correspondentes, tanto 
para os alunos da Rede 
Estadual quanto para as 
poli ́ticas pu ́blicas de edu-
caça ̃o. 

SEDU

ES: lei estadual que beneficia 
coops de crédito é sancionada

O governador do Espí-
rito Santo, Renato Casa-
grande, sancionou no últi-
mo dia 20 de maio a Lei n° 
11.618/2022, que altera a 
Lei n° 6.228/2000, a qual 
instituía normas específicas 
de responsabilidade para 
instituições financeiras, 
visando proporcionar segu-
rança aos consumidores de 
serviços de natureza bancá-
ria, financeira, de crédito e 
securitária e a terceiros. A 
grande mudança foi a revo-
gação do parágrafo único 
do artigo 3º da Lei n° 
6.228/2000. 

O texto anterior obriga-
va as instituições financei-
ras e de crédito a instalarem 
em suas dependências me-
canismos de segurança, 
com intuito de impedir a 
entrada de pessoas arma-
das no estabelecimento. 
Todavia, tal redação con-
frontava com a Lei federal 
n° 7.102/1983, que já esta-
belecia requisitos e critérios 

diferentes em território 
nacional. 

A nova lei estadual ade-
qua as normas de seguran-
ça para instituições finance-
iras à Lei n° 7.102/1983. 
Com isso, fica dispensado o 
sistema de segurança para 
agência de cooperativa sin-
gular de crédito que se situe 
dentro de qualquer edifica-
ção que possua estrutura de 
segurança instalada. A reda-
ção prevê, ainda, a necessi-
dade de elaboração e apro-
vação de apenas um único 
plano de segurança por 
cooperativa singular de 
crédito, desde que detalha-
das todas as suas dependên-
cias. 

A aprovação e posterior 
sanção da legislação tive-
ram como base sugestões 
apresentadas pelo Sistema 
OCB/ES a pedido de coo-
perativas de crédito do Espí-
rito Santo. 

COMO ERA NA LEI 
6.228/2000 – Art. 3° – É 
obrigatória a instalação de 
portas eletrônicas, ou outro 

mecanismo de segurança, 
que impossibilite ou dificul-
te o ingresso de pessoas 
armadas às dependências 
de estabelecimentos de 
natureza bancária, finance-
ira de crédito e securitária, 
sem prejuízo das demais 
medidas de segurança esta-
belecidas para tais tipos de 
atividade. 

COMO FICA COM A 
S A N Ç Ã O  D A  L E I 
11.618/2022 – Art. 3° – A 
instalação de equipamen-
tos ou mecanismos de segu-
rança que impossibilitem 
ou dificultem o acesso de 
pessoas armadas às depen-
dências de estabelecimen-
tos de natureza bancária, 
financeira, de crédito e secu-
ritária seguirá as diretrizes 
estabelecidas na legislação 
federal, que dispõe sobre 
segurança para estabeleci-
mentos financeiros e nor-
mas para constituição e 
funcionamento das empre-
sas particulares que explo-
ram serviços de vigilância e 
de transporte de valores.

Foto: divulgação 
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Vacinação contra a gripe é ampliada
para toda população capixaba 

Já está válida em 
todo Espírito Santo a 
ampliação para a popu-
lação em geral da vaci-
nação contra a gripe, 
referente à 24ª Campa-
nha Nacional de Vaci-
nação contra a Influen-
za. Antes, o imunizan-
te estava disponível 
apenas aos grupos prio-
ritários definidos pelo 
Ministério da Saúde. 
Agora, as doses podem 
ser aplicadas em todos 
aqueles maiores de seis 
meses de idade. A am-
pliação foi divulgada 
pelo órgão federal, na 
última sexta-feira (24). 

Atualmente, 58% 
dos grupos prioritários 
com meta preconizada 
pelo Ministério de 90% 
de cobertura vacinal 
receberam a dose con-
tra a Influenza, segun-

do dados da Secretaria 
da Saúde (Sesa), dispo-
níveis no Painel Vacina 
e Confia. 

Fazem parte dos 
grupos com meta vaci-
nal: crianças de seis 
meses a menores de 5 
anos; gestantes, puér-
peras, idosos, trabalha-
dores da saúde, profes-
sores; e povos indíge-
nas. 

O subsecretário de 
Vigilância em Saúde, 
Luiz Carlos Reblin, 
ressalta, entretanto, 
que o objetivo segue 
também na ampliação 
da cobertura vacinal 
destes grupos com me-
tas, além de poder ga-
rantir uma cobertura 
ideal a toda população. 

“A Campanha no 
Espírito Santo segue 
até final de julho ou 
enquanto houver doses 
disponíveis. Pouco ma-

is da metade dos gru-
pos prioritários já se 
vacinou, e queremos 
ampliar até alcançar-
mos a meta de 90%. 
Em contrapar t ida, 
com ampliação a toda 
população, temos a 
oportunidade também 
de mais proteção a to-
dos, principalmente, 
neste período sazonal 
de doenças respiratóri-
as. Por isso, busque o 
serviço de saúde mais 
próximo e tome a sua 
vacina contra a gripe”, 
enfatizou Reblin. 

A imunização da 
população em geral 
será feita com doses 
remanescentes da cam-
panha de vacinação 
destinada ao público-
alvo, que começou em 
abril deste ano. Em re-
lação ao estoque, a Se-
cretaria da Saúde (Se-
sa) informa que as do-

ses são ofertadas du-
rante a campanha vi-
gente, entretanto, soli-
citará ao Ministério da 
Saúde se há a possibili-
dade de envio de mais 
doses ao Estado, a fim 
de contemplar mais 
capixabas. 

Cobertura vacinal 
Influenza 

Até a segunda-feira 
(27), a cobertura vacinal 
dos grupos prioritários 
com meta preconizada 
de 90% é de: 62% para 
idosos; 83% para traba-
lhadores da saúde; 30% 

para gestantes; 25% para 
puérperas; 72% para cri-
anças de 6 meses a meno-
res de 5 anos; 36% para 
professores; e 21% para 
população Indígena. 

Os dados estão dispo-
níveis no Painel Vacina e 
Confia https:// vacinae-
confia.es.gov.br/ cida-
dao/ 

Inscrições para o Sisu começam hoje 
e terminam no dia 1º de julho

Começam hoje (28) 
as inscrições para o se-
gundo processo seletivo 
de 2022 do Sistema de 
Seleção Unificada (Si-
su). Os candidatos às 
vagas que serão ofereci-
das pelas instituições 
públicas de ensino supe-
rior deverão ficar aten-
tos porque o prazo é 
curto, e terminará no 
dia 1º de julho. 

A consulta para as 
vagas neste segundo 
processo seletivo teve 
início no dia 15, por 
meio do Portal Único 
de Acesso ao Ensino 
Superior. 

Por meio da consul-

ta, é possível visualizar 
as vagas ofertadas por 
modalidade de concor-
rência, cursos e turnos, 
instituições e localiza-
ção dos cursos. Tam-
bém é possível acessar a 
íntegra do documento 
de adesão de cada uma 

das instituições que ade-
riram ao Sisu. 

O Sisu é o sistema 
informatizado do Mi-
nistério da Educação 
(MEC) no qual as insti-
tuições públicas de edu-
cação superior, sejam 
elas federais, estaduais 

ou municipais, ofere-
cem vagas a serem dis-
putadas por candidatos 
inscritos em cada edi-
ção da seleção. 

Exigência 

Para participar do 
Sisu será exigido do 

candidato que tenha 
realizado o Exame Na-
cional do Ensino Mé-
dio (Enem), edição de 
2021, obtido nota supe-
rior a zero na prova de 
redação e não tenha 
participado do Enem 
na condição de treinei-

ro.
O resultado do pro-

cesso seletivo será di-
vulgado no dia 6 de ju-
lho. A matrícula ou re-
gistro acadêmico de-
vem ser feitos de 13 a 18 
de julho. Já o prazo pa-
ra os interessados mani-
festarem interesse em 
participar da lista de 
espera será de 6 a 18 de 
julho.

Os candidatos são 
selecionados para as 
opções de cursos indi-
cados no ato de inscri-
ção, de acordo com a 
melhor classificação de 
nota obtida na edição 
mais recente do Enem, 
que, nesta edição, será a 
de 2021.

EBC Educação 

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
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Polícia Civil prende homem suspeito de agredir
esposa na frente da filha em Nova Venécia

A Polícia Civil do 
E s p í r i t o  S a n t o 
(PCES), por meio da 
Delegacia Especializa-
da de Atendimento à 
Mulher (DEAM) de 
Nova Venécia, reali-
zou, na última sema-
na, uma operação poli-
cial com o objetivo de 
cumprir um mandado 
de prisão preventiva 
em desfavor de um ho-
mem de 42 anos, sus-
peito de agredir a com-
panheira, de 26 anos. 
O acusado foi encon-
trado no bairro Rúbia, 
em Nova Venécia, on-
de foi detido pelas equi-
pes da Polícia Civil.

O mandado de pri-

são preventiva foi expe-
dido após uma ocor-
rência de violência do-
méstica, datada no dia 
18 de junho de 2022, 
em que o suspeito teria 
espancado e, posteri-
ormente, tentado atro-
pelar a companheira 
de 26 anos enquanto 
empreendia fuga do 
local do crime. O ho-
mem agrediu a esposa 
na frente da filha do 
casal, e só cessou as 
agressões quando os 
vizinhos começaram a 
gritar.

"No dia do ocorri-
do, equipes da Polícia 
Militar tentaram loca-
lizar o suspeito, mas 
este não pôde ser en-
contrado naquele mo-

mento. Diante disso, 
as equipes da Polícia 
Civil tomaram ciência 
dos fatos e iniciaram as 
investigações para che-
gar até o suspeito. Du-
rante o andamento do 
inquérito policial, tam-
bém foi descoberto 
que o suspeito seria 
reincidente no crime 
de violência domésti-
ca, com registro de 
ocorrência feito pela 
mesma vítima no ano 
de 2018", disse o dele-
gado Douglas Treviza-
ni Sperandio, da Dele-
gacia Regional de No-
va Venécia  

O suspeito foi con-
duzido até a 17ª Dele-
gacia Regional de No-
va Venécia, onde pos-

teriormente foi enca-
minhado até o sistema 
prisional. Ele perma-
necerá à disposição da 
Justiça.

O que fazer em casos 
de violência 
doméstica?

O delegado Dou-
glas Trevizani Speran-
dio, da Delegacia Regi-
onal de Nova Venécia, 
orienta as mulheres 
que forem vítimas de 
violência doméstica e 
familiar, ou que vivam 
um relacionamento 
abusivo, que denunci-
em o caso à Polícia.  
“Orientamos que as 
vítimas procurem a 
delegacia para regis-

trar o boletim de ocor-
rência, para que os au-
tores dos fatos sejam 
devidamente investi-
gados e responsabili-
zados por seus atos. 
Além disso, se o agres-
sor estiver cometendo 
o crime naquele mo-
mento, a Polícia Mili-
tar deve ser acionada 
por meio do 190”, dis-

se.
Vale ressaltar que as 

denúncias sobre casos 
de violência doméstica 
e familiar também po-
dem ser feitas por mei-
o s  d o  D i s q u e -
Denúncia 181 e do Dis-
que 180 que é a central 
de atendimento à mu-
lher do Governo Fede-
ral.

Negócios agroalimentares capixabas
contam com apoio do Bandes 

A produção, trans-
formação e a distribui-
ção de alimentos e bebi-
das estão intrinseca-
mente conectadas ao 
setor agroalimentar, 
um dos principais seto-
res que permite um 
equilíbrio econômico 
na balança comercial 
nacional e que mais 
movimenta o desenvol-
vimento do País.

Neste contexto, o 
Banco de Desenvolvi-
mento do Espírito San-
to (Bandes), oferece 
linhas de investimentos 
voltadas para o cresci-
mento e manutenção 
de projetos deste setor, 
como a linha de crédito 
emergencial para capi-
tal de giro Bandes Reto-
mada, que apoia o de-
senvolvimento de to-
dos os processos para 
negócios destas áreas 

de atuação.
No Espírito Santo, 

o agroalimentar está 
presente em grande 
parte da história do 
Estado, englobando 
desde a silvicultura até 
a cafeicultura, que foi 
um dos pilares do cres-
cimento capixaba até 
meados da década de 
1960.

Atualmente, todos 
os 78 municípios do 
Estado oferecem servi-
ços para produtos agro-
alimentares, com uma 
alta competitividade, 
complexidade e impor-
tância na geração de 
renda e empregos. Em 
relação somente à cafe-
icultura, no Espírito 
Santo, segundo o Insti-
tuto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural 
(Incaper), cerca de 400 
mil trabalhadores capi-
xabas estão envolvidos 

direta ou indiretamen-
te em atividades agrí-
colas deste setor.

De acordo com o 
gerente de Negócios do 
Bandes, Ricardo Teixe-
ira, as atividades agro-
alimentares são essen-
ciais para a manuten-
ção de diversos postos 
de trabalho no Espírito 
Santo, utilizando-se de 
versatilidade de atua-
ção e apresentando um 
amplo raio de desem-
penho em negócios 
capixabas, como o se-
tor de bebidas que tem 
um mercado sólido no 
Estado.

“O setor do agroali-
mentar engloba diver-
sos outros setores im-
portantes para o desen-
volvimento econômi-
co, como agricultura, 
comércio e serviços. 
Por isso, o Bandes atua 
com diferentes frentes 
para atender às deman-

das específicas de cada 
negócio, fornecendo o 
apoio ideal para a ne-
cessidade de cada em-
preendedor. Assim, 
por se tratar de um se-
tor amplo, temos li-
nhas de investimentos 
e fundos que apoiam 
integralmente o setor, 
por exemplo, as linhas 
Finep para inovação de 
produtos e serviços e o 
Bandes Retomada pa-
ra capital de giro”, afir-
mou o gerente.

De acordo com o 
Instituto de Desenvol-
vimento Industrial do 
Espírito Santo (Ideies), 
o agroalimentar movi-
mentou, em 2018, cer-
ca de US$ 700 milhões 
em exportação de pro-
dutos que inseriram o 
Espírito Santo no ran-
king dos 15 maiores 
estados brasileiros ex-
portadores. Em rela-
ção aos segmentos da 

cafeicultura, o Estado 
foi o terceiro maior ex-
portador em 2018, mo-
vimentando quase US$ 
500 milhões. “A cafei-
cultura é um dos seto-
res capixabas mais for-
tes na geração de em-
prego e renda, presente 
em todas as regiões do 
Estado de maneira bas-
tante diversificada”, 
ressaltou Teixeira.

Bandes Retomada

O banco tem dispo-
nível aos empresários 
capixabas a linha de 
crédito Bandes Reto-
mada que é destinada 
ao apoio de empresas 
com capital de giro, no 
valor de até R$ 5 mi-
lhões, e prazo total de 
até 48 meses, incluindo 
carência de até 12 me-
ses. Os recursos da li-
nha são destinados pa-
ra ampliar a disponibi-

lidade de apoio para 
micro, pequenas e mé-
d i a s  e m p r e s a s 
(MPMEs) do Espírito 
Santo.

A busca por ampli-
ar os recursos disponí-
veis do Bandes para 
movimentar a econo-
mia do Estado é uma 
forma de o banco con-
tribuir para que os em-
presários possam reali-
zar novos investimen-
tos e se prepararem pa-
ra o novo ciclo econô-
mico. Com, aproxima-
damente, R$ 165 mi-
lhões disponíveis, o 
Bandes pretende im-
pulsionar os empresá-
rios capixabas na reto-
m a d a  e c o n ô m i c a . 
Além disso, a linha 
também vai destinar, 
pelo menos, 20% das 
operações de financia-
mentos para empresas 
lideradas por mulhe-
res.

Bandes

Foto: divulgação 
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. ADILSON PINTO DOS SANTOS E ALFILETE DA 

SILVA LOYOLA

ELE, natural de Linhares-ES, com cinquenta e sete 

(57) anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

lavrador, residente e domiciliado no Córrego São 

Bento, Zona Rural, Vila Valério-ES, filho de JUDITH 

DOS SANTOS e SEBASTIÃO PINTOS DOS 

SANTOS.

ELA, natural de Linhares-ES, com cinquenta e sete 

(57) anos de idade, estado civil solteira, profissão 

doméstica, residente e domiciliada no Corrego São 

Bento, Zona Rural, Vila Valerio-ES, filha LUZAMIR 

DA SILVA LOYOLA e GERALDO LOYOLA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 27/06/2022

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. ADILSON MATIAS DE ALMEIDA E CENIRA 

FREDERICO CASTRO

ELE, natural de Águas Formosas-MG, com quarenta 

e quatro (44) anos de idade, estado civil solteiro, 

profissão autônomo, residente e domiciliado no 

Córrego Santo Antônio, Zona Rural, Vila Valério-ES, 

filho de MARIA DOS SANTOS ALMEIDA e NICOLAU 

MATIAS DE ALMEIDA.

ELA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com trinta 

(30) anos de idade, estado civil solteira, profissão 

lavradora, residente e domiciliada no Córrego Santo 

Antônio, Zona Rural, Vila Valério-ES, filha IRACEMA 

FREDERICO e ANTONIO CASTRO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 23/06/2022

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. DIOGO CARVALHO PERONE E DANIELY 

CAETANO

ELE, natural de Sao Gabreil da Palha-ES, com vinte 

(20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

agricultor, residente e domiciliado no Córrego 

Arariboia, Zona Rural, Vila Valério-ES, filho de 

LORENA DOS SANTOS CARVALHO e EDIRLEY 

PERONE.

ELA, natural de Rio Bananal-ES, com dezenove (19) 

anos de idade, estado civil solteira, profissão 

agricultora, residente e domiciliada no Córrego 

Arariboia, Zona Rural, Vila Valério-ES, filha 

GENILMA GOMES DE SOUSA CAETANO e DIMAS 

CAETANO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 23/06/2022

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. RAFAEL ALVES DA SILVA E LUDIMILA GOLDNER 

MARTINS

ELE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com vinte e 

dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, 

profissão açougueiro, residente e domiciliado na Rua 

Tiago Toniato Pedroni, 29, Rafael Thomes, Vila 

Valerio-ES, filho de MARLENE ALVES DA SILVA e 

JOÃO BATISTA DA SILVA.

ELA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 

dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, 

profissão lavradora, residente e domiciliada na Rua 

Tiago Toniato Pedroni, 29, Rafael Thomes, São 

Gabriel da Palha-ES, filha LUCINÉIA GOLDNER 

MARTINS e DENECY MARTINS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 23/06/2022

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. RAMON MULLER E BIANCA PEZZIN PAULÚCIO

ELE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com vinte e 

sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, 

profissão engenheiro ambiental, residente e 

domiciliado na Avenida Padre Francisco, 786, 

Centro, Vila Valério-ES, filho de ELOISA LEONARDI 

MULLER e EDIMAR FRANCISCO MULLER.

ELA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com vinte e 

sete (27) anos de idade, estado civil solteira, 

profissão engenheira ambiental, residente e 

domiciliada no Córrego do Cachimbo, Zona Rural, 

Vila Valério-ES, filha VANDERLÉIA APARECIDA 

PEZZIN PAULÚCIO e JOÃO EDIS PAULÚCIO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 23/06/2022

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada

COMUNICADO

JOSÉ BRAZ SARTORI torna público que 
requereu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Vila Valério/ES, através do Pro-
cesso n° 1482/2022, a Licença Simplificada-LS, 
para atividade de Secagem Mecânica de Grãos 
associado a pilagem, a se localizar no Córrego 
Tesouro/Comunidade São Sebastião, Zona 
Rural, Vila Valério/ES, CEP: 29785-000.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. GERLIEL TEIXEIRA BOLDT E SAMARA PAULÚCIO DUMER

ELE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

agricultor, residente e domiciliado no Córrego Pavaozinho, Zona Rural, São Jorge da Barra Seca, Vila Valerio-

ES, filho de GENIRA PINHEIRO TEIXEIRA BOLDT e DANIEL BOLDT.

ELA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão 

autônoma, residente e domiciliada no Córrego do Jacu, Zona Rural, Vila Valerio-ES, filha LUCILENE 

PAULÚCIO DUMER e OTOMAR DUMER.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

Vila Valério-ES, 27/06/2022

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada

AYSLAN ROMANHA DE ARAUJO
(27) 996270964

COMUNICADO
ROGERIO ADAMI, torna público que Obteve 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Governador Lindenberg- SEMMA, através do 
processo n°100.373/2022, LICENÇA 
M U N I C I P A L  A M B I E N T A L  
SIMPLIFICADA Nº 0026/2022, com validade 
de 02 anos para SECAGEM MECÂNICA DE 
GRÃOS ASSOCIADA OU NÃO A 
PILAGEM na localidade de Córrego Boa Vista, 
Zona Rural, Mun. de Governador Lindenberg - 
ES.
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