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Colatina recebe R$ 4 milhões em 
recursos para agricultura familiar 
Os recursos foram viabilizados durante a gestão do deputado Paulo Foletto 
na Secretaria de Estado da Agricultura nos últimos 3 anos Pág. 03

Câmara de São Gabriel aprova projeto de lei 
que fixa o piso salarial de agentes comunitários 
de saúde e de agentes de combate às endemias 
O projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal e visa dar cumprimento 
ao artigo 198, §§ 70 , 8°, 9°, 10 e 11 da Constituição Federal

Agerh convoca 
agricultores com 
Certificado de 
Regularidade 
sobre o Uso 
da Água

MPES reforça a importância da atuação ministerial na 
garantia dos direitos da população LGBTI+ 
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Casagrande anuncia redução do ICMS de 
combustíveis, energia elétrica e comunicação
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Reflexao~

"Não temas, porque eu sou contigo; não te 
assombres, porque eu sou teu Deus; eu te 
fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a 
destra da minha justiça."

Refletindo: Sempre que perdemos o controle de 
uma situação, ou quando precisamos tomar uma 
decisão importante, ou então diante de um 
problema que aos nossos olhos parece ser 
impossível, o medo toma conta de nossa vida !!! 
O medo é uma realidade, faz parte da nossa 
limitação humana, por isso, se tentarmos 
abandonar o medo talvez não seja uma tarefa 
fácil, mas podemos aprender a conviver com ele. 
A coragem não é a ausência do medo, mas sim, o 
domínio sobre ele. Muitas vezes esquecemos que 
o Senhor nosso Deus, é maior que todas estas 
coisas, e Ele nos ajuda, nos sustenta, e nos 
fortalece !!! Por isso não temas, deposite sua 
esperança em Deus, tenha coragem, Ele jamais 
falha, e o Seu amor derramado sobre todos nós, 
trará a vitória, e nos dará a paz.
Oração: Pai querido, perdoa minha falta de fé, 
que muitas vezes me faz sentir medo, perdoa por 
esquecer que o Senhor é o Todo Poderoso, que 
está acima de todas as coisas, é o criador de tudo, 
e tudo está debaixo dos Seus pés. Quero entregar 
ao Senhor, todas as decisões importantes, os 
meus caminhos, para que o Senhor guie meus 
passos !!! Entrego toda ansiedade que tem 
tomado conta de minha vida, por causa de 
situações que parecem estar além das minhas 
forças, fora de controle, entrego o medo por 
causa de situações maiores que parecem que eu 
não vou ser capaz de suportar. Obrigado porque 
eu sei que o Senhor vai me sustentar em todas 
estas circunstâncias, obrigado porque o Senhor é 
a minha força e a minha justiça. Eu oro em nome 
de Jesus. Amém. 

de
Momento 

Isaías 41:10

MPES reforça a importância da atuação ministerial 
na garantia dos direitos da população LGBTI+ 

O Dia  do  Orgu lho 
LGBTI+, comemorado em 
28 de junho, é um marco 
que celebra a promoção do 
bem de todos, como deter-
mina a Constituição Fede-
ral. A data foi escolhida em 
alusão à Rebelião de Stone-
wall Inn, ocorrida em 1969, 
reconhecida como marco 
inicial do movimento con-
temporâneo em defesa dos 
direitos de lésbicas, bissexu-
ais, gays, transsexuais, 
transgêneros, travestis, in-
tersexos e outros grupos de 
gênero e sexualidade. 

Até a década de 60, ser 
homossexual era um crime 
em diversos países e infeliz-
mente, ainda nos dias de 
hoje, esse grupo sofre atro-
cidades pelo fato de existi-
rem. Junho é um mês espe-
c ia l  para  comunidade 
LGBTI+, que reivindica 
cidadania e direitos na luta 
contra a LGBTfobia. No 
Brasil, o movimento social 
teve início na década de 
1970, batalhando diaria-
mente por igualdade de 
direitos. 

No mês que marca o 
Dia do Orgulho LGBTI+, o 
Ministério Público do Esta-
d o  d o  E s p í r i t o  S a n t o 
(MPES), por sua Comissão 
de Direito à Diversidade 
Sexual e à Identidade de 
Gênero (CDDS), reforça a 
importância da atuação 
ministerial na garantia ao 
respeito à igualdade e à li-
berdade de orientação sexu-
al e de identidade de gênero, 
visando estimular políticas 
públicas para essa popula-
ção e eliminar preconceitos. 

A procuradora-geral de 
Justiça do MPES, Luciana 

Andrade, destaca o papel do 
Ministério Público na defe-
sa da Constituição e dos 
direitos da comunidade 
LGBTI+. “Celebrar a data é 
promover a conscientiza-
ção, a quebra de preconcei-
tos e a igualdade de direitos, 
nos termos da nossa Consti-
tuição Federal. Vale desta-
car que a Carta Magna tam-
bém é contra qualquer dis-
criminação atentatória dos 
direitos e liberdades funda-
mentais e deixa claro que 
cabe ao Estado assegurar 
instrumentos adequados 
para a proteção e a repres-
são de toda e qualquer for-
ma de tratamento desuma-
no ou degradante, contra 
quaisquer pessoas”, falou. 

O coordenador da Co-
missão de Direito à Diversi-
dade Sexual, promotor de 
Justiça Franklin Gustavo 
Botelho Pereira, destacou o 
trabalho que o MPES vem 
realizando para garantir o 
direito a todos. “O MPES, 
por meio da Comissão de 
Direito à Diversidade Sexu-
al e à Identidade de Gênero 
e por suas/seus procurado-
ras(es) e promotoras(es) de 
Justiça, trabalha para a efe-
tivação dos direitos das mi-
norias, notadamente das 
pessoas LGBTI+, que pos-
suem as mesmas garantias 
asseguradas a toda popula-
ção brasileira e não podem 
sofrer abuso ou discrimina-
ção por serem quem são. O 
ser humano é plural por 
natureza. Temos várias 
cores, origens, crenças, etni-
as e também orientações 
sexuais e estas característi-
cas conferem riqueza e di-
versidade à humanidade. 
Aceitar as diferenças, escu-
tar o outro e tratar a todas as 

pessoas com respeito são 
atitudes essenciais para a 
construção de uma socieda-
de mais justa, igualitária e 
plural. Por isso, trabalha-
mos para promover a valori-
zação de todos, a defesa da 
dignidade humana e o com-
bate a discursos e atitudes 
de ódio. 

“Uma morte a cada 29 
horas” 

Em relação às várias 
violências sofridas por esse 
segmento populacional, 
foram divulgados pelo Gru-
po Gay da Bahia, em 24 de 
fevereiro de 2022, dados 
estatísticos do relatório de 
mortes violentas de LGBT+ 
no Brasil referentes ao ano 
de 2021. 

Cerca de 300 LGBTI+ 
sofreram morte violenta no 
Brasil: 8% a mais do que no 
ano anterior: 276 homicídi-
os (92%) e 24 suicídios 
(8%). O Brasil continua 
sendo o país do mundo on-
de mais pessoas LGBTI+ 
são assassinados: uma mor-
te a cada 29 horas. 

Nome Social 

O Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo 
(MPES), por meio da Porta-
ria Nº 6.748, de 10 de agosto 
de 2017, assegura a todas as 
pessoas naturais o uso do 
nome social no âmbito da 
instituição. A norma define 
como nome social aquele 
pelo qual travestis e transe-
xuais se identificam e são 
identificados pela socieda-
de. De acordo com a Porta-
ria, a utilização do nome 
social será observada no 
tratamento pessoal sempre 

que solicitado e mediante 
requerimento, nas situações 
de cadastro de dados e infor-
mações de uso social; ende-
reço de correio eletrônico; 
identificação funcional de 
uso interno da instituição 
(crachá); lista de ramais da 
instituição e nome de usuá-
rio (a) em sistemas de infor-
mática. 

Conquistas significativas 

As conquistas da popu-
lação LGBTI+ no Brasil 
abaixo listadas podem não 
ser muitas, mas são, sem 
dúvidas, significativas. O 
nome social (2009), adoção 
homoafetiva (2010), união 
civil (2011), mudança no 
registro civil (2018), despa-
tologização da transexuali-
dade (2018), criminalização 
da LGBTfobia (2019) e a 
mais recente a liberação da 
doação de sangue (2020), 
que foram conquistados no 
campo da jurisprudência. 

Casos de desrespeito à 
população LGBTI+ podem 
ser denunciados à Ouvido-
ria do MPES, inclusive de 
forma anônima, pelos se-
guintes canais: telefone 127; 
e - m a i l :  o u v i d o r i a @ 
mpes.mp.br; site ouvidori-
a.mpes.mp.br; aplicativo 
para Android e iOS MPES 
Cidadão; além das Promo-
torias de Justiça dos municí-
pios capixabas e da sede do 
MPES, na Procuradoria-
Geral de Justiça, em Vitória. 

Em homenagem, respei-
to e apoio aos direitos das 
minorias sexuais, mudamos 
a nossa foto de perfil em 
nossas redes sociais durante 
todos esses dias para de-
monstrar que estamos com 
vocês nesta luta! 

MPES
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Sicoob ES é a cooperativa 
mais lembrada pelos capixabas

O Sicoob ES é des-
taque no prêmio Recall 
de Marcas, que home-
nageia as organizações 
mais lembradas pelos 
capixabas em levanta-
mento promovido pela 
Rede Gazeta. O anún-
cio do resultado foi fei-
to na última sexta-feira 
(24), quando o diretor-
executivo da institui-
ção, Nailson Dalla Ber-
nadina, recebeu a pre-
miação. 

A instituição foi 
m e n c i o n a d a  p o r 
24,13% dos entrevista-
dos. Desde 2010, o Si-
coob ES ocupa o pri-
meiro lugar da pesqui-
sa na categoria Coope-
rativa. Para Bento Ven-

turim, presidente do 
Sicoob ES, o diferenci-
al da instituição é o rela-
cionamento próximo 
com os associados, o 
que justifica a presença 
constante na memória 
dos capixabas. 

Parceria durante a 
pandemia 

“Um dos nossos 
objetivos reside no ide-
al de transformação – 
social e/ou econômica 
- da população. Duran-
te a pandemia, fortale-
cemos esse ideal, man-
tendo as principais ca-
racterísticas das quais 
somos reconhecidos. 
Mantivemos os postos 
de trabalho, com agên-
cias abertas respeitan-

do todos os protocolos 
de segurança, garantin-
do aos nossos associa-
dos e colaboradores, o 
mesmo serviço com o 
dobro da segurança e 
do empenho”, destaca 
o presidente do grupo 
empresarial formado 
por sete cooperativas. 

Entre os destaques 
da instituição estão a 
chegada a mais de 500 
mil cooperados, além 
da distribuição de R$ 
226,5 milhões aos coo-
perados referentes aos 
resultados de 2021. 
Atualmente, a coope-
rativa tem mais de 15% 
de participação de mer-
cado, sendo uma das 
principais instituições 
na liberação de crédito 
rural, principalmente. 

Espírito Santo aplica mais de 
60 mil doses de vacinas no Dia D

O mutirão para imu-
nizar a população do 
Espírito Santo, realiza-
do no último sábado 
(25), alcançou a marca 
das 60.544 doses apli-
cadas em 39.474 cida-
dãos capixabas. Essa 
foi a oportunidade de 
atualizar os esquemas 
vacinais da Covid-19, 
influenza, sarampo e 
também de vacinas de 
rotina. O maior núme-
ro de pessoas imuniza-
das foi registrado nos 
municípios da Região 
Metropolitana de Vitó-
ria. 

Foram disponibili-
zadas pouco mais de 
90 mil doses para o Dia 
D de vacinação, reali-
zado em todas as re-

giões do Estado, a par-
tir dos esforços do Go-
verno do Espírito San-
to, por meio da Secre-
taria da Saúde (Sesa), e 
das prefeituras. Os mu-
tirões de vacinação 

serão organizados a 
cada mês com os muni-
cípios até o final deste 
ano. As próximas da-
tas ainda serão divul-
gadas pela Sesa. 

As vacinas contra a 

Covid-19 foram as ma-
is aplicadas durante o 
D i a  D,  s o m a n d o 
32.798 doses, seguidas 
da campanha da Influ-
enza que imunizou 
24.795 pessoas. Tam-

bém foi registrado o 
total de 999 imuniza-
ções contra o sarampo, 
além das 1.772 aplica-
ções de vacinas de roti-
na. 

Números do Dia D 
de vacinação 

A seguir, é possível 
conferir a lista de vaci-
nas com a quantidade 
de doses aplicadas, de 
acordo com os dados 
atualizados às 21 ho-
ras do último sábado 
(25). 

- Covid-19: 32.798 
doses aplicadas;

- Campanha Influ-
enza: 24.795 doses apli-
cadas;

- Rotina: 1.772 do-
ses aplicadas;

- Sarampo: 999 do-
ses aplicadas. 

As  in for mações 
sobre a cobertura vaci-
nal no Espírito Santo 
estão disponíveis no 
www.vacinaeconfia-
.es.gov.br. 

SESA 

Vera Caser Comunicação 

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Nailson Dalla Bernadina, diretor executivo do Sicoob 
ES, recebe premiação representando o Sicoob ES
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Câmara de São Gabriel aprova projeto de lei 
que fixa o piso salarial de agentes comunitários 
de saúde e de agentes de combate às endemias 
O projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal e visa dar cumprimento 
ao artigo 198, §§ 70 , 8°, 9°, 10 e 11 da Constituição Federal

Em maio deste ano, 
o Plenário do Senado 
aprovou, em sessão se-
mipresencial a proposta 
de emenda à Constitui-
ção (PEC) 9/2022, que 
trata da política remu-
neratória e da valoriza-
ção dos profissionais 
que exercem atividades 
de agente comunitário 
de saúde e de agente de 
combate às endemias. A 
PEC conseguiu votação 
unânime, com 71 votos 
no primeiro turno e 74 
no segundo. 

A matéria, de inicia-
tiva do deputado Valte-
nir Pereira (MDB-MT), 

foi relatada pelo sena-
dor Fernando Collor 
(PTB-AL) e aprovada 
na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). 
Foram 11 anos de trami-
tação dentro do Con-
gresso Nacional. 

Em São Gabriel da 
Palha, o Executivo Mu-
nicipal enviou a Câmara 
Municipal o Projeto de 
Lei "Fixa o piso salarial 
profissional dos agentes 
comunitários de saúde e 
dos agentes de combate 
às endemias e dá outras 
providências".  A altera-
ção legislativa proposta 
visa dar cumprimento 
ao artigo 198, §§ 70 , 8°, 
9°, 10 e 11 da Constitui-

ção Federal, incluídos 
pela Emenda Constitu-
cional n° 120, de 05 de 
maio de 2022, publicada 
no Diário Oficial da 
União na data de 06 de 
maio de 2022. 

A Câmara Munici-
pal de São Gabriel da 
Palha aprovou na últi-
ma quinta-feira (23) o 
projeto de lei que fixa o 
piso salarial profissional 
dos servidores ocupan-
tes dos empregos públi-
cos de agente comunitá-
rio de saúde e de agente 
de combate às endemi-
as, no âmbito do Muni-
cípio de São Gabriel da 
Palha, que fixou o valor 
de dois salários míni-

mos, portanto o valor 
atual é de R$ 2.424,00, a 
partir de 6 de maio de 
2022, desta maneira, 
conforme o reajuste do 
salário mínimo, tam-
bém há atualização no 
piso salarial. 

“É um sentimento 

de dever cumprido, pois, 
a luta foi longa, foram 
11 anos de batalhas e 
muito diálogo e articu-
lação, a luta ainda não 
acabou, pois, ainda te-
mos muitos objetivos e 
reconhecimentos a se-
rem alcançados para 

toda a categoria dos 
agentes de combate as 
endemias e agentes co-
munitários de saúde”, 
disse Raphael Schnei-
der Machado Storino, 
Agente de Combate as 
Endemias de São Gabri-
el da Palha.

Confiança do comércio tem maior nível 
desde março de 2020, diz CNC

O Índice de Confi-
ança do Empresário 
do Comércio (ICEC) 
subiu 5,1% de maio 
para junho deste ano e 
atingiu 122,4 pontos, 

em uma escala de 0 a 
200 pontos. É o maior 
nível do indicador des-
d e m a r ç o d e 2 0 2 0 
(128,4 pontos), segun-
do dados divulgados 
ontem (28) pela Con-
federação Nacional do 

Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo 
(CNC). 

A confiança do em-
presário na situação 
atual subiu 9,9%, prin-
cipalmente pelo au-
mento de 12,4% da 

avaliação sobre o mo-
mento atual da econo-
mia. As expectativas 
também cresceram 
(3,5%), puxadas pela 
melhor avaliação em 
relação à economia 
(4,5%). 

As intenções de in-
vestimentos tiveram 
alta de 3,6%, puxada 
pelos investimentos na 
empresa (6%) e pela 
contratação de funcio-
nários (4,2%). 

N a c o m p a r a ç ã o 

com junho de 2021, o 
I c e c  t e v e  a l t a  d e 
24,4%, com cresci-
mentos de 57,2% na 
situação atual, 10,5% 
nas expec ta t ivas e 
21,3% nas intenções 
de investimentos. 

Índice subiu 5,1% de maio para junho deste ano e atingiu 122,4 pontos
Agência Brasil 

Editora Hoje/Agência Senado 

Foto: divulgação 
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Sicredi emite a primeira Letra Financeira
Pública Sustentável do Brasil
Com captação de R$ 780 milhões, recursos serão convertidos em 
crédito para projetos alinhados a boas práticas sociais e ambientais 

O Sicredi, instituição 
financeira cooperativa 
com mais de 5,5 milhões 
de associados e presença 
em todos os estados brasi-
leiros e no Distrito Fede-
ral, emitiu em 22 de ju-
nho a primeira Letra Fi-
nanceira Pública Susten-
tável do Brasil, com séries 
de dois e três anos. Com 
captação de R$ 780 mi-
lhões, os recursos serão 
convertidos em crédito 
para projetos alinhados à 
sustentabilidade. O Ban-
co Bradesco BBI foi o 
coordenador da opera-
ção, que para ser conside-
rada sustentável foi ali-
cerçada em um Frame-
work elaborado com a 

opinião de segunda parte 
da companhia Sustai-
nalytics. 

Com os recursos gera-
dos na operação, a insti-
tuição financeira coope-
rativa irá conceder finan-
ciamentos para finalida-
des alinhadas a benefícios 
ambientais e/ou sociais.  
Os critérios de elegibili-
dade verdes selecionados 
para a concessão de crédi-
to foram: energia renová-
vel, gestão ambiental-
mente sustentável dos 
recursos naturais vivos e 
uso da terra, construções 
verdes, eficiência energé-
tica e transporte limpo. 

Já os critérios de elegi-
bilidade social foram le-
var serviços financeiros 
essenciais em comunida-

des com menor acesso, 
além de geração de em-
pregos por meio do efeito 
potencial do financia-
mento de microempreen-
d e d o r e s  i n d iv i d u a i s 
(MEIs), micro e peque-
nas empresas. As empre-
sas de médio porte tam-
bém podem ser beneficia-
das pelo recurso desde 
que se enquadrem em 
critérios específicos como 
serem lideradas por mu-
lheres ou estarem em re-
giões de menor desenvol-
vimento, por exemplo. Os 
pequenos produtores ru-
rais ligados à agricultura 
familiar também são ele-
gíveis para o acesso aos 
financiamentos. 

“Notamos uma busca 
muito grande do mercado 

por esta Letra Financeira 
Pública, por sua temática 
sustentável. Assim, reali-
zamos uma emissão ali-
nhada com nossos valo-
res e, ao mesmo tempo, 
atendemos a esta crescen-
te demanda por estes ti-
pos de instrumentos. Para 
nós, a sustentabilidade é a 
gestão do negócio com 
foco na expansão do im-
pacto econômico, social e 
ambiental positivo que 
causamos, reduzindo 
adversidades e gerando 
valor para nossos associa-
dos, colaboradores e a 
toda sociedade”, afirma 
Alexandre Barbosa, supe-
rintendente de Tesouraria 
do Sicredi. 

A junção das elegibili-
dades dos critérios “soci-

al” e “verde” para linhas 
de crédito em um único 
instrumento é o que ca-
racteriza esta Letra Fi-
nanceira Pública como a 
primeira sustentável do 
Brasil. O Framework do 
instrumento financeiro 
foi chancelado pela em-
presa independente Sus-
tainalytics, que atestou 
que a Letra Financeira 
está alinhada e atende aos 
princípios e guidelines 
internacionais das me-
lhores práticas sustentá-
veis. 

Comprometimento com 
o desenvolvimento 

Sustentável 

O lançamento da pri-
meira Letra Financeira 

Pública Sustentável do 
Brasil pelo Sicredi reforça 
o seu compromisso com 
o Pacto Global das Na-
ções Unidas em prol dos 
Objetivos de Desenvolvi-
m e n t o  S u s t e n t á v e l 
(ODS). 

Essa nova emissão 
também está alinhada 
com a Política de Susten-
tabilidade do Sicredi, que 
estabelece princípios e 
diretrizes alinhadas às 
melhores práticas para 
apoiar o processo decisó-
rio em todos os escopos 
dos negócios, conside-
rando os desafios e opor-
tunidades econômicas, 
sociais e ambientais, com 
o objetivo de aumentar o 
impacto positivo da atua-
ção do Sicredi. 

Moradores de Barra do Riacho acompanham
o monitoramento hídrico em rios de Aracruz  

Lideranças da comu-
nidade de Barra do Ria-
cho, em Aracruz partici-
pam de uma iniciativa 
piloto com foco no acom-
panhamento das ações de 
monitoramento na bacia 
do rio Doce. Iniciada em 
maio, nos rios Riacho e 
Piraquê-açu, a atividade 
tem como objetivo pro-
mover a participação dos 
moradores no levanta-
mento de dados sobre a 
qualidade da água e sedi-
mentos.  

Ao todo, sete pessoas, 
entre pescadores, repre-
sentantes de associações 
e moradores da comuni-
dade participam do gru-
po de trabalho. Realiza-
das em três etapas, as 
ações são conduzidas 
pela Fundação Renova 

com suporte técnico do 
laboratório Tommasi, 
especializado na coleta e 
análise de materiais ambi-
entais, e promovida pelas 
equipes de Diálogo Soci-
al e do Programa de Mo-
nitoramento Qualiquan-
t i ta t ivo  S i s temát ico 
(PMQQS) do Espírito 
Santo. 

Etapas 

A primeira fase, já 
concluída, consistiu no 
acompanhamento da 
coleta de materiais. Rea-
lizada em dois dias, os 
participantes presencia-
ram os procedimentos 
necessários para a pré-
coleta, coleta e pós-
coleta. Os participantes 
esclareceram dúvidas e 
foram informados sobre 
os procedimentos, proto-

colos e cuidados para 
evitar contaminações e 
não comprometer o ciclo 
de amostragem e análise. 
As atividades também 
incluíram registro de in-
formações sobre a locali-
zação do ponto de retira-
da dos materiais, tempe-
ratura do que foi coletado 
e clima do dia.  

Na segunda etapa, 
prevista para julho, o gru-
po fará uma visita ao labo-
ratório Tommasi, para 
acompanhar como são 
feitas as análises dos ma-
teriais coletados, que pas-
sam por parâmetros físi-
cos (cor, turbidez, tempe-
ratura e odor), químicos 
(impurezas e metais pesa-
dos) e biológicos (colifor-
mes e algas).

Por fim, os resultados 
das análises serão apre-
sentados para toda a co-

munidade de Barra do 
Riacho no Fórum de Pres-
tação de Contas, o Resul-
ta, com data prevista para 
o dia 11 de agosto. Ale-
xandre Barbosa Ribeiro, 
membro da Associação 
dos Pescadores de Barra 
do Riacho (Aspebr) e da 
Associação Comunitária 
de Bar ra do Riacho 
(ACBR), conta que tinha 
curiosidade em acompa-
nhar de perto o processo.  
“Está sendo bem legal 
participar das ações, co-
nhecer melhor o trabalho 
e levar informação sobre 
o nosso rio para a comu-
nidade”, destaca. 

Participação 

O analista da equipe 
de Diálogo Social, José 
Felipe Carneiro, explicou 
a importância do acom-

panhamento da popula-
ção no monitoramento 
dos rios. “A participação 
da comunidade é funda-
mental para compreen-
der como são feitas as 
amostragens para análise 
da água bruta e sedimen-
tos. Ter a oportunidade 
de conhecer o funciona-
mento dos equipamentos 
utilizados pelos laborato-
ristas e como os pontos 
de coletas foram defini-
dos ajuda a esclarecer a 
atuação da Fundação 
Renova na região”. 

De acordo com Hen-
rique Filgueiras, analista 
do PMQQS, os interessa-
dos em participar devem 
procurar pela equipe de 
Diálogo Social. “A ação 
contribui para a apropria-
ção dos resultados da 
qualidade da água que 
são disponibilizados na 

internet. A proposta é 
realizar uma visita moni-
torada periodicamente 
nas comunidades do Espí-
rito Santo”.  

Monitoramento  

Além da coleta manu-
al, existem também 92 
pontos de monitoramen-
to e 22 estações automáti-
cas instaladas em mais de 
650 quilômetros de rios e 
lagoas, em Minas Gerais 
e no Espírito Santo. Os 
dados gerados são com-
partilhados com órgãos 
que regulam e fiscalizam 
as águas do Brasil e tam-
bém são disponibilizados 
de forma didática para 
acompanhamento do 
público por meio do Bole-
tim das Águas e do Portal 
Monitoramento Rio Do-
ce.

Ação promove a participação da comunidade no levantamento de
dados sobre a qualidade da água e sedimentos no rio Doce
Fundação Renova

Sicredi
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Governo encaminha proposta à Ales para que 
a Ciclovia da Vida receba nome de Detinha Son

Na última sexta-
feira (24), o governador 
do Estado, Renato Ca-
sagrande, encaminhou 
à Assembleia Legislati-
va uma proposta para 
denominar a Ciclovia 
da Vida que está sendo 
construída na Terceira 
Ponte de "Ciclovia da 
Vida Detinha Son". A 
proposição pede que a 
denominação  se ja 
acrescentada ao Anexo 
II da Lei Ordinária nº 
10.975, de 14 de janeira 
de 2019. 

A proposição tem o 
objetivo de reconhecer 
e homenagear Deusde-
det Alle Son, conheci-

da como Detinha, ci-
cloativista e educadora 
ambiental que atuou de 
maneira incisiva e efeti-
va nos movimentos 
sociais do Estado. 

Detinha era minei-
ra de Caratinga e se 
tornou uma figura rele-
vante na populariza-
ção da bicicleta como 
meio de transporte, 
além de ter desempe-
nhado um papel ex-
pressivo na luta das 
questões ambientais. 
Além disso, a cicloati-
vista teve participação 
concreta no desenvol-
vimento de projetos 
que incentivaram e im-
pulsionaram a infraes-
trutura cicloviária do 

Espírito Santo, incluin-
do a ciclovia da Tercei-
ra Ponte. 

"A Detinha era mui-
to atuante dentro do 
movimento de Cicloa-
tivista e participava 
constantemente das 
discussões e debates 
com a Secretaria dos 
Transportes, à época. 
Em 2014, ela integrava 
e era uma das mais atu-
antes do grupo de ci-
cloativistas que pedia a 
construção de uma ci-
clovia na Terceira Pon-
te. Desde 2013, já ví-
nhamos discutindo o 
projeto de ampliação 
da ponte, com a possi-
bilidade de implanta-
ção da Ciclovia e dei-

xamos estudos e um 
processo já encami-
nhado. Em 2019, con-
seguimos retomar a 

proposta e hoje temos 
mais de 60% da ciclo-
via já montada na Ter-
ceira Ponte", comen-

tou o secretário de Esta-
do de Mobilidade e 
Infraestrutura, Fábio 
Damasceno.   

Qualifica-APS aumenta número de equipes no Espírito Santo

A Atenção Primária à 
Saúde (APS) vive uma 
nova realidade no Espíri-
to Santo. O Governo do 
Estado, por meio da Se-
cretaria da Saúde (Sesa), 
promove o fortalecimento 
da APS, ampliando o aces-
so da população aos servi-
ços por meio de progra-
mas e projetos que benefi-
ciariam todo o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Com a criação do 
Instituto Capixaba de 
Ensino, Pesquisa e Inova-
ção em Saúde (ICEPi), 
ainda em 2019, os resulta-
dos já são realidade, com 
significativa ampliação 
nos últimos três anos. Em 
dezembro de 2018, o Espí-
rito Santo contava com 
896 equipes de Saúde da 
Família (eSF) e da Aten-

ção Primária (eAP), além 
de 428 equipes de Saúde 
Bucal (eSB). Em dezem-
bro de 2021, a Sesa já con-
tabilizava 1.061 eSF e 582 
eSB, demonstrando um 
significativo aumento no 
número de equipes. 

Essa ampliação é re-
sultado das estratégias 
adotadas pelo ICEPi, em 
parceria com a equipe da 
Atenção Primária à Saú-
de, da Secretaria da Saú-
de, com objetivo de pro-
mover a cooperação entre 
o Estado e os municípios, 
por meio do recrutamen-
to, formação, remunera-
ção e supervisão de pro-
fissionais para atuação na 
APS, com o Programa 
Estadual de Qualificação 
da Atenção Primária à 
Saúde (Qualifica-APS) – 
Fonte: SISAB/eGestor. 

“O Espírito Santo deu 

um grande passo ao longo 
da Gestão na garantia do 
acesso da população capi-
xaba à saúde, incluindo 
na Atenção Primária. É o 
resultado dos projetos 
estruturantes que temos 
desenvolvido, não só no 
provimento dos profissio-
nais, mas também na ca-
pacitação e no trabalho 
conjunto dos municípios, 
que acreditam e apoiam 
os projetos que desenvol-
vemos em prol da saúde 
pública”, ressaltou o se-
cretário de Estado da Saú-
de, Nésio Fernandes. 

Atualmente, o Quali-
fica-APS conta com mais 
de 1.400 profissionais em 
formação, entre progra-
mas voltados às residênci-
as médicas e multiprofis-
sionais, ao provimento e 
fixação e também ao apo-
io institucional. Na Aten-
ção Primária, os profissio-
nais do Qualifica-APS 
estão presentes em 56% 
das equipes de Saúde da 
Família (eSF), Atenção 
Primária (eAP), Saúde 
Bucal (eSB) e de Consul-
tório na Rua (eCR), pre-
sentes em 68 municípios 
capixabas, atendendo a 
cerca de três milhões de 
usuários. 

O diretor do ICEPi, 

Fabiano Ribeiro, desta-
cou que o Instituto tem 
uma importante contribu-
ição e diferencial na for-
mação destes profissiona-
is que estão atuando na 
APS capixaba, com a for-
mação em serviço. 

“O ICEPi proporcio-
nou a inserção de profissi-
onais em formação na 
maioria dos municípios 
capixabas, promovendo a 
ampliação do acesso e 
contribuindo para o forta-
lecimento da Atenção 
Primária à Saúde (APS). 
Esses profissionais au-
mentam o acesso ofertan-
do cuidado e atenção na 
saúde, fazendo formação 
em serviço, ao mesmo 
tempo que atuam no terri-
tório onde estão inseri-
dos,  protagonizando 
transformações impor-
tantes para o SUS”, refor-
çou Fabiano Ribeiro. 

Mais de 600 equipes da 
APS 

Os profissionais do 
Programa Qualifica-APS, 
por meio do componente 
de Provimento e Fixação 
de Profissionais, com-
põem um total de 683 
equipes, sendo 500 de 
Saúde da Família (eSF) e 

Atenção Primária (eAP), 
além de 179 de Saúde 
Bucal (eSB) e quatro equi-
pes das sete existentes de 
Consul tór io  na  Rua 
(eCR). 

As equipes de Aten-
ção Primária contam com 
médicos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, 
enquanto as equipes de 
Saúde da Família con-
tam, além dos profissio-
nais já citados na eAP, 
com agentes comunitári-
os de saúde. Em relação à 
Saúde Bucal, os profissio-
nais do ICEPi estão pre-
sentes em 25% das equi-
pes de Saúde Bucal (eSB). 
Já no Consultório na 
Rua, estão em 57% das 
equipes. 

Parcerias com 
municípios  

Os municípios capixa-
bas firmaram um Termo 
de Cooperação com o do 
Instituto Capixaba de 
Ensino, Pesquisa e Inova-
ção em Saúde e podem 
solicitar profissionais a 
partir da adesão aos edita-
is. Com isso, os gestores 
municipais podem requi-
sitar o quantitativo de 
vagas por categoria pro-
fissional. 

O próximo passo é a 
seleção dos profissionais 
por meio dos editais. Para-
lelamente à atuação nos 
municípios, os seleciona-
dos realizam especializa-
ções com ênfase em Saú-
de da Família e Comuni-
dade, ofertadas pelo Insti-
tuto. 

O diferencial da for-
mação é a realização do 
ensino em serviço, garan-
tindo que o profissional 
tenha experiência com a 
realidade concreta dos 
usuários do SUS e a carga 
horária de atividades teó-
ricas e práticas, gerando 
uma visão humanizada e 
crítico-reflexiva. 

A coordenadora do 
componente de Provi-
mento e Fixação de Pro-
fissionais, Thaís Mara-
nhão, ressaltou o papel 
fundamental do provi-
mento para todo o Esta-
do. “É um projeto de ino-
vação que quer promover 
mudanças no processo de 
trabalho, produzindo re-
sultados e a qualificação 
da Atenção Primária. 
Temos uma alta capilari-
dade e todos os municípi-
os capixabas estão aptos a 
receber os profissionais 
do Provimento”, salien-
tou. 

SESA 

Semobi 

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Lamentavelmente, após um acidente de bicicleta, Detinha 
entrou em coma e veio a falecer no dia 1º de julho de 2016 
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Colatina recebe R$ 4 milhões em 
recursos para agricultura familiar 
Os recursos foram viabilizados durante a gestão do deputado Paulo
Foletto na Secretaria de Estado da Agricultura nos últimos 3 anos 

Em três anos, o mu-
nicípio de Colatina rece-
beu quase 4 milhões em 
equipamentos, máqui-
nas e veículos para a 
agricultura. Os recursos 
foram viabilizados du-
rante a gestão do depu-
tado federal Paulo Fo-
letto (PSB) na Secreta-
ria de Estado da Agri-
cultura, Abastecimen-
to, Aquicultura e Pesca 
(Seag). Os investimen-
tos beneficiaram diver-
sas associações e coope-
rativas de produtores 
rurais do município, 
além de auxiliarem nos 
serviços rurais da Prefe-
itura de Colatina. 

Foram entregues 
itens de fundamental 
importância para o tra-
balho e rotina das famí-
lias da agricultura fami-
liar colatinense. As en-
tregas ao município vão 
desde caminhão truck 

caçamba basculante 
(R$429 mil), pá carre-
gadeira (R$323 mil) e 
trator agrícola 75cv (R$ 
153 mil) até descasca-
dores de café, computa-
dores, carreta agrícola, 
balança eletrônica, tan-
que decantador para 
mel, secadores de café, 
entre outros. 

Na última quinta-
feira (23), o deputado 

entregou um caminhão 
baú frigorífico para a 
Cooperativa de Agri-
cultores Familiares de 
Colatina (Caf  Colati-
na). O Presidente da 
C a f ,  W e l l i n g t o n 
Schmild, recebeu o veí-
culo junto com os dema-
is membros da coopera-
tiva. 

“Quero agradecer 
ao deputado Paulo Fo-

letto pela parceria e con-
fiança no trabalho da 
cooperativa. Hoje esta-
mos recebendo este 
equipamento que vai 
dar mais mobilidade ao 
nosso trabalho de entre-
ga das polpas de frutas. 
Nosso muito obriga-
do!”, disse Wellington. 

No último fim de 
semana, o deputado 
Paulo Foletto também 

acompanhou três entre-
gas nas comunidades de 
Barra Seca e de São Lu-
iz da Barra Seca. Foram 
entregues um trator 
75cv para a Associação 
de Produtores Rurais de 
São Luiz, e um pilador 
e um secador de café 
para a Associação de 
Produtores de Barra 
Seca. 

"Eu tenho que agra-

decer muito ao governo 
Casagrande e ao depu-
tado Paulo Foletto que 
nos deu essa oportuni-
dade, que confiou em 
nosso trabalho”, disse o 
presidente da associa-
ção da comunidade de 
São Luiz da Barra Seca, 
José Braz Setto.

Para Foletto, todas 
estas entregas no muni-
cípio de Colatina, que 
somam quase 4 mi-
lhões, são resultados de 
uma gestão comprome-
tida com a agricultura 
capixaba. “São benefí-
cios que mudam a vida 
das comunidades agrí-
colas do Espírito Santo. 
O governo Casagrande 
se comprometeu desde 
o início da gestão com o 
fortalecimento da agri-
cultura familiar capixa-
ba, seja com infraestru-
tura rural, equipamen-
tos e investimentos em 
pesquisa e tecnologia”, 
explicou.

Agerh convoca agricultores com Certificado
de Regularidade sobre o Uso da Água

A Agência Estadual 
de Recursos Hídricos 
(Agerh) está com edital 
aberto para convocação 
dos agricultores que 
fizeram o requerimento 
de Outorga nos postos 
avançados da Agerh 
durante a Campanha 
de Cadastro de Usuári-
os de Recursos Hídri-
cos, entre 2016 e 2018.

A convocação é váli-
da para os produtores 
rurais que receberam o 
Certificado de Regula-
ridade nas Bacias ou 

Regiões Hidrográficas 
dos rios Guandu, Pira-
quê-Açú, Itaúnas, Jucu 
e Santa Maria do Doce 
e que ainda não têm 
processos abertos na 
Agerh.

O Certificado era o 
documento que os agri-
cultores recebiam ao 
cadastrarem suas capta-
ções de água no interior 
e antecede à Portaria de 
Outorga. Cada certifi-
cado gerou um proces-
so e-Docs, onde o usuá-
rio pode acompanhar o 
andamento da análise 
do pedido de Outorga.

Uma lista com os 
nomes e números de 
processos está disponi-
bilizada no site da 
Agerh e a convocação é 
para aqueles usuários 
que portam os Certifi-
cados de Regularidade 
e, porventura, ainda 
não têm processos aber-
tos em seu nome.

Usuários que porta-
rem Certificados de Re-
gularidade para o uso 
da água que não cons-
tem na lista de proces-
sos abertos na Agerh 
devem encaminhar có-
pia dos documentos 

p a r a  o  e - m a i l  ge-
re@agerh.es.gov.br até 
a próxima quinta-feira 

(30), objetivando a for-
malização do processo, 
sob pena de encerra-

mento da vigência do 
certificado de regulari-
dade.  

Agerh

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Assessoria 
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DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se

1.JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA e MARINETE NUNES DOS SANTOS

JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão Mecânico, com quarenta e nove (49) 

anos de idade, estado civil anterior solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Rotary 

Club, Bairro Santa Helena em São Gabriel da Palha-ES e 

MARINETE NUNES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão costureira, com cinquenta e três (53) 

anos de idade, estado civil anterior divorciada, natural de Conceição da Barra-ES, residente na Rua Rotary 

Club, Bairro Santa Helena em São Gabriel da Palha-ES. 

   2. JOSÉ CARLOS LUBKI JÚNIOR e ANDRÉIA STRELOW TONN

JOSÉ CARLOS LUBKI JÚNIOR, nacionalidade brasileira, profissão Técnico eletrônico, com vinte e nove (29) 

anos de idade, estado civil anterior solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Jair Zani, n° 

128, Bairro Mirante em São Gabriel da Palha-ES e

 ANDRÉIA STRELOW TONN, nacionalidade brasileira, profissão vendedora, com vinte e cinco (25) anos de 

idade, estado civil anterior solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Mario Frederico 

Zanotelli, n° 53, Bairro Populares em São Gabriel da Palha-ES.

28 de junho de 2022.

Ana Carolina Alves da Silva

Escrevente Autorizada

Casagrande anuncia redução do ICMS de 
combustíveis, energia elétrica e comunicação

O governador do Espí-
rito Santo, Renato Casa-
grande, anunciou, nesta 
terça-feira (28), a redução 
da alíquota do Imposto 
sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação 
(ICMS) para os combustí-
veis, energia elétrica e co-
municação. A alíquota 
máxima para esses itens 
será 17%. A medida entra-
rá em vigor a partir de 1º 
de julho.

Em entrevista coletiva, 
realizada no Palácio 
Anchieta, em Vitória, o 

governador lembrou que 
o Espírito Santo já havia 
congelado o ICMS sobre 
combustíveis desde setem-
bro do ano passado, oca-
sião em que foi suspensa a 
atualização do Preço Mé-
dio Ponderado ao Consu-
midor Final (PMPF). Ca-
sagrande projeta que, com 
a redução do tributo, have-
rá uma queda de R$ 0,36 
no preço por litro da gaso-
lina e de R$ 0,38 no litro 
de etanol, porém, falou 
sobre os demais impactos 
da medida.

“Mesmo sendo impor-
tantes, essas medidas tri-
butárias podem não ser 
suficientes para conter 
essa alta nos preços. Ou-
tras ações precisam ser 

tomadas pelo Governo 
Federal e Congresso Naci-
onal. Nós estamos dando 
um passo para contribuir. 
Desde o ano passado, o 
Estado deixou de arreca-
dar R$ 300 milhões com 
nossa decisão de congelar 
o ICMS. É uma perda de 
receita que impacta na 
educação, saúde e demais 
políticas públicas. Projeta-
mos que nos próximos 
seis meses, o Estado e os 
78 municípios vão deixar 
de arrecadar R$ 1,14 bi-
lhão. Teremos que com-
pensar isso de alguma 
maneira. Este ano utiliza-
remos os superávits dos 
exercícios anteriores e o 
excesso de arrecadação, 
que está um pouco melhor 

do que o previsto. Para o 
ano que vem, nossa equi-
pe terá que pensar em no-
vas medidas”, declarou 
Casagrande.

O secretário de Estado 
da Fazenda, Marcelo 
Altoé, lembrou que o te-
ma foi alvo de muitos de-
bates ao longo dos últimos 
meses. “Nós participamos 
de diversas reuniões com 
representantes do Supre-
mo Tribunal Federal, do 
Congresso Nacional, do 
Ministério da Economia e 
de outras Unidades da 
Federação para que o im-
pacto para o Espírito San-
to fosse o menor possí-
vel”, relatou.

“Infelizmente, é um 
impacto que será sentido 

pelos municípios, que rece-
bem 25% de todo o ICMS 
recolhido pelo Estado. 
Também haverá impacto 
para a Saúde e Educação, 
que são áreas financiadas 
com recursos provenien-

tes do ICMS”, acrescen-
tou Altoé.

A previsão é que a re-
dução da alíquota de 
ICMS seja publicada na 
edição de hoje do Diário 
Oficial.

Secom/Sefaz 

Foto: Giovani Pagotto/Governo-ES 
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