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Santa Terezinha x Patrimônio São José: 
trecho de 11km receberá investimento de mais 
de R$ 17 milhões em São Gabriel 

Dia de Cooperar: confira a programação em 
São Gabriel da Palha neste domingo (3) 
O evento se inicia com missa às 7h30min e vai até 12h com muita diversão 

Alunos de Baixo Guandu 
conquistam 1º e 3º lugar 
em concurso de redação 
a nível estadual 
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Polícia Militar de São Gabriel recupera 
veículo e prende suspeito 
O suspeito de 35 anos foi conduzido ao DPJ em Nova Venécia e 
o veículo ficou à disposição da autoridade competente

CT VIVA Escolinha 
celebra 4º aniversário
com Encontro das 
Estrelas em São Gabriel 
As estrelas Adílio e Odvan já tem 
presença confirmada no evento

Prefeitura 
de Colatina 
inaugura sala do 
empreendedor 
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Reflexao~

"Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua 
casa."

Refletindo: Crer! Que coisa maravilhosa! Crer 
no evangelho de Jesus Cristo. Crer que Ele 
nasceu, viveu e morreu para tornar possível a 
nossa salvação. Crer na graça e no amor de 
Deus. Crer que a salvação é unicamente pela fé 
em Jesus. Crer em Jesus como Salvador 
envolve também reconhecê-Lo como Senhor, 
aceitar e obedecer de um modo que possamos 
renunciar diariamente nossa velha natureza, 
os desejos da carne, para que aja mudança de 
conduta e transformação do nosso caráter.

Oração: Pai querido, creio com toda certeza, 
com toda fé possível, que o Senhor me ama, 
que tem um propósito para minha vida e que 
tens a salvação para a minha familia. Creio que 
a vitória está próxima, pois o Senhor nos 
chamou para nos honrar, e tuas promessas 
sempre se cumprem na vida daqueles que te 
amam, pois o Senhor é fiel e não falha nunca. 
Obrigado Pai. Eu oro em nome de Jesus. 
Amém.

de
Momento 

Atos 16:31

Procon-ES participa de projeto-piloto 
da EDP para negociação de 
dívidas com o consumidor 

Representantes do 
Instituto Estadual de Pro-
teção e Defesa do Consu-
midor (Procon-ES), rece-
beram, na segunda-feira 
(27), representantes da 
EDP Espírito Santo, para 
a apresentação de um 
projeto-piloto visando à 
negociação de dívidas 
com o consumidor no 
âmbito do Procon-ES. 

O Órgão já havia se 
reunido com a empresa e 
informado sobre a neces-
sidade de criação de um 
canal de negociação dire-
to com os Procons, tendo 
em vista a dificuldade de 
negociação na sede dos 
órgãos de defesa do con-
sumidor, que resultava na 
abertura de um procedi-
mento interno e notifica-
ção da empresa. 

Durante a reunião, o 
gestor operacional de po-
der público da EDP Espí-
rito Santo, Jorge Vilchez 
Guerrero, apresentou a 
proposta de implantação 
de um chat para comuni-
cação direta e em tempo 
real com o atendente do 
Procon que vai auxiliar o 
consumidor no reparcela-
mento da sua dívida. 

“O chat (Procon x 
EDP) busca trazer uma 
gestão próxima entre as 
duas instituições, dando 
retorno em tempo real 
das demandas solicitadas 

pelo consumidor. Por 
meio da plataforma, o 
atendente do Procon con-
seguirá solicitar auxílio 
nas negociações de con-
sumo do cliente de baixa 
tensão. O canal é gerido 
pela equipe da EDP com 
gestão avista dos indica-
dores, principalmente, 
demanda e tempo de fila, 
buscando trazer celerida-
de nas operações”, acres-
centou Guerrero. 

A diretora jurídica do 
Procon-ES, Andréa Mu-
nhós Ferreira Barroso, 
contou que muitas vezes 
o consumidor já tinha 
aceitado a proposta e o 
atendente estava em via 
de concretizar o acordo, 
mas a exigência da em-
presa de comparecimen-
to do consumidor à agên-
cia para formalização do 
reparcelamento da dívi-
da, muitas vezes, dificul-
tava a sua concretização. 
Em razão dessas dificul-
dades ocasionadas os 
atendimentos da EDP 

deixavam de ter um viés 
preliminar e a empresa 
passava a ser notificada 
formalmente pelo Pro-
con-ES. 

“Isso era muito ruim 
para o consumidor, pela 
demora na solução da sua 
demanda, para o Procon 
e para a própria empresa. 
Estamos entusiasmados 
com esse canal que veio 
para facilitar e dar celeri-
dade às demandas do 
consumidor que vai sair 
do Procon com o seu pro-
b l e m a  s o l u c i o n a d o. 
Inclusive, se o consumi-
dor tiver direito à tarifa 
social e não estiver cadas-
trado, o Procon vai conse-
guir solicitar a inclusão”, 
ressaltou Andréa Mu-
nhós. 

Por ser um projeto-
piloto, a princípio, o chat 
estará em fase de teste e 
será implantado somente 
no Procon Estadual. A 
expectativa é de que, fun-
cionando, os Procons 
municipais também pos-

sam se beneficiar dessa 
plataforma de negocia-
ção com a EDP. 

“Essa é uma conquis-
ta muito grande, pois, 
diariamente nos balcões 
de atendimento do Insti-
tuto, muitos consumido-
res se queixavam da difi-
culdade em negociar uma 
dívida com a empresa”, 
r e s sa l tou  o  d i r e to r -
presidente do Procon-ES, 
Rogério Athayde. 

Também participa-
ram da reunião represen-
tando o Procon-ES, o ge-
rente de atendimento, 
Lucas Carneiro Costa e o 
gerente de tecnologia da 
in formação,  Marcos 
André Cardoso de Souza. 
Representando a EDP, 
participaram a gestora 
operacional de agências, 
Derielle Valeriotte Alva-
renga; o analista comerci-
al de agências, Paulo Hen-
rique Mendes Dourado e 
a analista comercial de 
poder público, Márcia 
Freisleben de Rezende.

Foto: divulgação 
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Prefeitura de Colatina inaugura
sala do empreendedor 

A Prefeitura de Co-
latina, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, em 
parceria com o Sebrae, 
e apoio com apoio da 
Agência de Desenvol-
vimento das Micro e 
Pequenas Empresas e 
do Empreendedorismo 
(Aderes) e da Secreta-
ria de Trabalho, Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social (Seta-
des), inaugurou na se-
gunda-feira (27), a Sala 
do Empreendedor. 

A unidade de Cola-
tina foi inaugurada 
com os seguintes servi-
ços: Sine; Nosso Crédi-
to; Central Fácil; Ca-
dastro Econômico e 
informações de Licen-
ça e Legislação Ambi-
ental. 

“Em todos os meus 
mandatos como prefei-
to busquei sempre me-
lhorar o ambiente de 
negócios de Colatina, 

com políticas públicas 
e valorização do em-
preendedor local. Des-
ta forma, vamos gerar 
emprego e renda, fixar 
a mão de obra e recur-
sos financeiros do mu-
nicípio e mudar a reali-
dade social e econômi-
ca da cidade”, desta-
cou o Prefeito Guerino 
Balestrassi. 

Para o Secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico de Colatina, 

Liemar Pretti, a inau-
guração da Sala do 
Empreendedor é um 
momento histórico 
para a cidade. “Espera-
mos que o local seja 
um diferencial para 
que o empreendedor 
do município tenha 
mais vez, mais voz e o 
apoio para crescer ain-
da mais. Colatina tem 
uma vocação para em-
preender, com pessoas 
que têm a veia do em-

preendedorismo e nós 
precisávamos dar um 
suporte a elas”, desta-
ca. 

Participaram tam-
bém da inauguração o 
Diretor do Sebrae José 
Eugênio Vieira; Coor-
denador da Aderes 
Franz Nunes; Presi-
dente do TCE-ES Ro-
drigo Chamoun, Vere-
ador Marcelo Pretti, 
Coordenadora Estadu-
al do Sine Rosana Fo-

erste e demais autori-
dades municipais, ser-
vidores e lideranças 
locais. 

Sala do 
Empreendedor 

A Sala do Empreen-
dedor é um local de 
atendimento das prefe-
ituras municipais que 
facilitam os processos 
de abertura de empre-
sas, regularização e 

baixa; bem como servi-
ços exclusivos aos Mi-
croempreendedores 
Individuais (MEI). 

A Sala do Empreen-
dedor tem o papel de 
facilitar o dia a dia do 
empresário, bem como 
proporcionar o desen-
volvimento dos peque-
nos negócios nos muni-
cípios. 

É um instrumento 
estratégico de desen-
volvimento local, pois 
sua instalação prevê 
um conjunto de ações 
focadas no desenvolvi-
mento de novos negó-
cios e no fomento da 
economia do municí-
pio. 

Esse local abriga 
um conjunto de servi-
ços que podem ir além 
da inclusão de ativida-
des ligadas aos setores 
de fazenda, licencia-
mento ambiental e sani-
tário e demais setores 
envolvidos na abertura 
de um empreendimen-
to. 

Alunos de Baixo Guandu conquistam 1º e 3º 
lugar em concurso de redação a nível estadual 

Dois alunos da esco-
la municipal EMEIEF 
Aládia Trindade Pai-
va, de Mascarenhas, 
em Baixo Guandu con-
quistaram o 1º e 3º lu-
gar a nível estadual no 
6º Concurso de Reda-
ção “Entre o Céu e o 
Asfalto: Onde está a 
dignidade da popula-
ção em situação de 
rua?” organizado pela 
Defensoria Pública da 
U n i ã o  ( D P U )  e m 
2020, com resultado 
divulgado em 2022. 

Apesar de estar no 

período de pandemia, 
a professora de Língua 
Portuguesa, Ângela 
Kátia Ferreira Martins 
Rodrigues, da escola 
Aládia Trindade Pai-
va, aproveitou a opor-
tunidade para desen-
volver uma sequência 
didática apresentando 
a estrutura do texto 
d i s s e r t a t i v o -
argumentativo do con-
curso, para incentivar 
seus alunos em meio a 
pandemia da Covid-
19.

Através de debates 
virtuais a respeito da 
situação dos cidadãos 

brasileiros em situação 
de rua, a professora 
motivou os alunos a 
terem uma visão críti-
ca sobre os problemas 
sociais que o Brasil en-
frenta e os meios para 
solucioná-los. A partir 
dos debates, os alunos 
escreveram redações 
sobre o tema que pas-
saram por uma banda 
de seleção, sendo duas 
selecionadas e envia-
das para representa-
rem a escola na 6.ª edi-
ção do concurso.

Como resultado, a 
escola teve às duas re-
dações premiadas a 

nível estadual e os alu-
nos que já estão cur-
sando o Ensino Médio 
em outras instituições 
foram convidados pa-
ra receberem a premia-
ção. A aluna Gyovan-
na Silva Evangelista, 
que em 2020, cursava o 
9º ano, foi classificada 
em 1º lugar a nível esta-
dual com média 8,9 
(Videogame Playstati-
on 4 da Sony) e o aluno 
Miguel Alves da Silva, 
que cursava o 8º ano, 
foi classificado em 3º 
lugar com a média 8,5 
(Tablet 7 polegadas 
Ipró). 

PMBG
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Projeto Gota de Vida realiza
pesquisa sobre cultura da doação 
de sangue e medula óssea

O projeto Gota de 
Vida, do Instituto Capi-
xaba de Ensino, Pes-
quisa e Inovação em 
Saúde (ICEPi), desen-
volveu uma importan-
te pesquisa sobre a cul-
tura de doação de san-
gue e de medula óssea 
no Brasil. O objetivo é 
compreender os hábi-
tos da população no 
que se refere à doação 
de sangue e de medula 
óssea.  

Toda a população 
pode participar do estu-
do e responder o for-
mulário, sendo pessoa 
doadora ou não de san-
gue e medula óssea, 
p o r  m e i o  d o  l i n k 
https://bit.ly/pesquis
a-gotadevida  

O resultado obtido 
vai colaborar para a 
construção de projetos 
que visam a fomentar a 
cultura da doação, as-
sim como o Gota de 
Vida. O formulário é 
anônimo e leva poucos 
minutos para ser con-
cluído. 

Visitas aos 
hemocentros 

regionais  

A equipe do projeto 
Gota de Vida tem visi-
tado os Hemocentros 
Regionais de Colatina, 

Linhares e São Mate-
us, além da realização 
de pesquisa com os doa-
dores e as doadoras no 
Centro de Hemotera-
pia e Hematologia do 
Espírito Santo (Hemo-
es), em Vitória.  

O objetivo é enten-
der e traçar o perfil de 
quem doa sangue ou se 
cadastra para ser um 
possível doador de me-
dula óssea no Estado, 
já que são potenciais 
usuários e usuárias da 
plataforma Gota de 
Vida.  

Os entrevistados e 
as entrevistadas que 
demonstraram interes-
se puderam testar o 
aplicativo em primeira 
mão para, posterior-
mente, responder as 
perguntas sobre a expe-
riência.

Após a fase de tes-
tes, entrevistas e da pes-
quisa via formulário, a 
equipe desenvolvedora 
vai realizar adequa-
ções na plataforma, se 
necessárias, para o lan-
çamento no segundo 
semestre deste ano. 

Gota de Vida  

O Gota de Vida é 
uma plataforma digital 
desenvolv ida  pe lo 
ICEPi, com o objetivo 
de impulsionar as doa-
ções de sangue e o ca-

dastro para possíveis 
doadores de medula 
óssea, além de fidelizar 
esses usuários.  

Criado em parceria 
com o Centro de He-
moterapia e Hemato-
logia do Espírito Santo 
(Hemoes), a equipe 
desenvolvedora é for-
mada por Ezequiel De-
metras Silva, Fábio 
Daniel Mazioli Alva-
renga e Giulyana Mazi-
oli Alvarenga, e coor-
denada por Murillo 
Birchler Xavier e Rafa-
el Duarte Oliveira.  

De acordo com a 
equipe, os testes come-
çaram em junho e será 
por meio do celular 
que o cidadão poderá 
acessar as informações 
sobre como e onde do-
ar, além de outras fun-
cionalidades. 

O gerente de Inova-
ção do ICEPi, Daniel 
Henrique Rezende Car-
valho, ressaltou a im-
portância de iniciati-
vas como o “Gota de 
Vida” para a gestão 
pública. “Espero que a 
ferramenta estimule a 
doação de sangue e a 
ampliação do cadastro 
de doadores de medula 
óssea e assim a Secre-
taria da Saúde (Sesa) 
consiga manter os ban-
cos de sangue em níve-
is adequados”, pontu-
ou.

Santa Terezinha x Patrimônio São José: 
trecho de 11km receberá investimento de 
mais de R$ 17 milhões em São Gabriel 

Na manhã desta quar-
ta-feira (29) o Governa-
dor do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, re-
cebeu o prefeito de São 
Gabriel da Palha Tiago 
Rocha, para, segundo 
informações, assinar o 
edital de licitação para 
obra que liga o bairro 
Santa Terezinha ao pa-
trimônio São José, um 
investimento de mais de 

R$ 17 milhões. Estive-
ram presentes ainda o 
Secretário de Estado da 
Agricultura, Mário Lou-
zada, Deputada Estadu-
al Raquel Lessa, verea-
dores e membros da co-
munidade.  

"Tivemos uma reu-
nião junto com o Gover-
nador do Estado Renato 
Casagrande e a Deputa-
da Raquel Lessa. Quero 
agradecer imensamente 
a comunidade Patrimô-

nio São José que esteve 
presente aqui hoje, que-
ro agradecer também a 
todos os vereadores que 
se dedicaram a esse mo-
mento. Governo Renato 
Casagrande fazendo 
história novamente no 
município de São Gabri-
el da Palha, meu muito 
obrigado Governo do 
Estado por esse investi-
mento para o nosso mu-
nicípio", disse o prefeito 
Tiago Rocha.  

Foto: divulgação 
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Sedu e Instituto Unibanco promovem
seminário voltado para equidade racial 

O Governo do Esta-
do, por meio da Secreta-
ria da Educação (Sedu), 
e o Instituto Unibanco 
promoveram, na quar-
ta-feira (29), o seminá-
rio “Gestão Escolar pa-
ra Equidade: compro-
misso com a implemen-
tação de Políticas Edu-
cacionais Antirracis-
tas”, no Centro de Con-
venções de Vitória. O 
objetivo é ampliar o co-
nhecimento sobre os 
marcos legais da educa-
ção nas relações étnico-
raciais e discutir o papel 
e compromisso da ges-
tão na implementação 
de políticas educaciona-
is antirracistas. 

O público-alvo do 
evento é formado por 
diretores das escolas 
estaduais, superinten-
dentes regionais de edu-
cação, assessores peda-
gógicos, supervisores 
escolares e servidores 
da Sedu Central. Parti-
ciparam da abertura do 
encontro, o governador 
do Estado, Renato Casa-
g r a n d e ;  a  v i c e -
governadora Jacqueline 
Moraes; o secretário de 
Estado da Educação, 
Vitor de Angelo; e a ge-
rente de implementação 
de projetos do Instituto 
Unibanco, Maria Julia 
Azevedo. 

Em sua fala, o gover-
nador destacou a impor-
tância dos gestores esta-
rem preparados para 
tratar do tema. “Inaugu-
ramos ontem [terça-
feira] mais dois Centros 
de Referência das Ju-
ventudes em Vitória, 
um local que a gente 
procura irradiar as opor-
tunidades. Estamos pre-
parando todas nossas 
esco las  para  serem 
CRJs. Queremos que 
todas as nossas escolas 
estejam preparadas para 
serem ambientes que 
vão além do ensino e 

que preparem os jovens 
para a vida, pois não 
podemos ter um mundo 
com discriminação e 
intolerância”, afirmou. 

Casagrande prosse-
g u i u :  “ Te m o s  q u e 
aprender e eventual-
mente nos corrigir para 
que possamos viver em 
um mundo com respeito 
às escolhas das pessoas 
e dignidade para todos, 
independentemente da 
cor da pele. Se tivermos 
continuidade das políti-
cas públicas que esta-
mos implementando 
em nossas escolas, todas 
elas estarão aptas para 
construir cidadãos cada 
vez mais preparados 
para enfrentar as desi-
gualdades do mundo. 
Nunca vivenciamos um 
ambiente tão bom e pro-
dutivo na educação do 
nosso Estado como esta-
mos vivendo agora.” 

“O tema do nosso 
seminário é extrema-
mente importante para 
que as pessoas saibam 
que são vítimas, para 
que as pessoas se solida-
rizem com quem é víti-
ma de discriminação, e 
para que a gente possa, a 
partir daí, discutir direi-
tos, porque não existem 
direitos de pessoas que 
se quer assumem que 
são vítimas de precon-
ceito, mas porque talvez 
não compreendem a sua 

própria condição. Além 
disso, não dá para falar 
de diretos em um campo 
que ainda é anterior, 
que é o campo do reco-
nhecimento. Então, pa-
ra que a gente fale de 
direitos, reconhecimen-
to, empatia, solidarieda-
de e discuta esse tema 
com a importância, 
abrangência e a profun-
didade que ele merece, 
nós precisamos dar a 
oportunidade de as pes-
soas terem a condição 
de refletir a esse respei-
to”, pontuou o secretá-
rio da Educação, Vitor 
de Angelo. 

No contexto educa-
cional, o secretário da 
Educação ressaltou a 
importância de o tema 
ser discutido no ambi-
ente escolar e deixou 
uma mensagem. “A es-
cola é, sem dúvida ne-
nhuma, um espaço es-
tratégico e privilegiado 
para essa discussão, não 
só porque é um lugar 
onde a gente passa a mai-
or parte do tempo da 
nossa vida, mas tam-
bém porque ali é onde 
esses assuntos são dis-
cutidos com maior pro-
priedade e criticidade. A 
mensagem que quero 
passar é que para a gente 
começar a fazer uma 
discussão a esse respeito 
um bom ponto de parti-
da é desnaturalizar a 

descriminalização raci-
al”, acrescentou Vitor 
de Angelo. 

Para promover a dis-
cussão sobre a promo-
ção da equidade racial 
na perspectiva da ges-
tão, o encontro contou 
com três painéis: o pri-
meiro, voltado para o 
percurso de 19 anos da 
Lei nº 10.639/03, com a 
participação do profes-
sor Gustavo Henrique 
Araújo Forde, do Cen-
tro de Educação da Uni-
versidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes). 
Ele falou para os gesto-
res sobre a possibilidade 
de reflexão sobre a im-
portância desse marco 
legal para a história da 
educação.

Já o segundo painel 
abordou as experiências 
das escolas e regionais 
de ensino na construção 
de uma instituição esco-
lar antirracista, com a 
participação da assesso-
ra pedagógica da Supe-
rintendência Regional 
de Educação (SRE) de 
São Mateus, Neiva Ro-
drigues; a articuladora 
de Gestão da Coordena-
doria Regional de De-
senvolvimento da Edu-
cação (CREDE 3), de 
Acaráu (CE), Erlane 
Muniz de Araújo Mar-
tins; e o diretor da Esco-
la de Educação Escolar 
Quilombola Graúna, 

localizada em Itapemi-
rim, Jurandir Domicia-
no. 

O último painel, por 
sua vez, selou com os 
gestores o compromisso 
na implementação de 
políticas antirracistas, 
desenhando os lugares 
de atuação da gestão 
nessa caminhada, com a 
participação da especia-
lista do Centro de Estu-
dos das Relações de Tra-
balho e Desigualdades 
(CEERT) e professora 
da Faculdade de Educa-
ção da Universidade 
Federal Fluminense 
(UFF), Maria das Gra-
ças Gonçalves; além da 
analista de Projetos Soci-
ais e Educacionais do 
Instituto Unibanco, Iva-
nilda Amado Cardoso.

Jovem de Futuro 

A Secretaria da Edu-
cação e o Instituto Uni-
banco atuam em parce-
ria na implementação 
do Programa Jovem de 
Futuro na Rede Estadu-
al de Educação. Por me-
io do programa, são dis-
ponibilizados para as 
escolas, Superintendên-
cias Regionais de Edu-
cação (SREs) e para a 
Sedu formações, meto-
dologias, sistemas e ins-
trumentos que dão su-
porte ao trabalho de ges-
tão em educação. Nessa 

trajetória de parceria, o 
Espírito Santo desenvol-
veu e consolidou proces-
sos de formação dos di-
versos atores que com-
põem a área da educa-
ção pública, promoven-
do ações de mobilização 
e engajamento, de moni-
toramento da imple-
mentação do programa, 
de análise de dados e de 
indicadores e iniciativas 
de assessoria técnica. 

“Na perspectiva de 
fortalecimento da rede, 
temos incluído na pauta 
da gestão questões impe-
rativas e urgentes para a 
melhoria dos resultados 
educacionais. Um des-
tes temas é a Equidade 
Racial. Por isso, a im-
portância de realizar 
eventos como esse, a fim 
de efetivar a responsabi-
lidade dos gestores edu-
cacionais com a imple-
mentação dos marcos 
legais da Educação das 
R e l a ç õ e s  É t n i c o -
Raciais e comprometer 
a todos com a redução 
das desigualdades racia-
is nas escolas”, comen-
tou a gerente de Imple-
mentação de Projetos 
do Instituto Unibanco, 
Maju Azevedo. 

A inclusão da temá-
tica da Educação das 
R e l a ç õ e s  É t n i c o -
Raciais se fez mais pre-
sente enquanto política 
da Sedu, com a criação, 
em 2019, da Comissão 
Permanente de Estudos 
Afro-brasileiros (Cea-
fro), sob a responsabili-
dade da Gerência de 
Educação do Campo, 
Indígena e Quilombola 
(GECIQ), e a institui-
ção do Programa de 
Enfrentamento ao Ra-
cismo nas Escolas da 
Rede Pública Estadual. 
“Desde então, o Institu-
to Unibanco tem sido 
um parceiro no fortale-
cimento de uma política 
de Educação Antirracis-
ta”, destacou o secretá-
rio Vitor de Angelo. 

Foto: divulgação 
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Polícia Militar de 
São Gabriel recupera 
veículo e prende suspeito 

Policiais Militares 
do 2º Batalhão recupe-
raram um veículo com 
r e s t r i ç ã o  d e  f u r-
to/roubo, na tarde de 
terça-feira (28), em São 
Gabriel da Palha. Se-
gundo informações um 
homem de 35 anos foi 
detido, após denúncia 
de que um veículo Che-
vrolet Classic, de cor 
branca, estaria trafe-
gando do Centro para o 
bairro Cachoeira da 
Onça, de forma a quase 
colidir com outros car-
ros estacionados, uma 

equipe policial realizou 
buscas e localizou o 
automóvel estacionado 
com um indivíduo dor-
mindo no banco do ca-
rona. 

Ao ser abordado o 
homem relatou ser o 
proprietário do veículo 
e que o condutor seria 
seu amigo, mas que não 
estaria no local. Após 
consulta da placa foi 
constatado restrição de 
furto/roubo do auto-
móvel, o suspeito foi 
conduzido ao DPJ em 
Nova Venécia e o veícu-
lo ficou à disposição da 
autoridade competente. 

O suspeito de 35 anos foi conduzido ao 
DPJ em Nova Venécia e o veículo ficou à 
disposição da autoridade competente

Dr. Antônio Neto inicia diálogo para fortalecer
pré-candidatura a Deputado Estadual 
Dr. Antônio Neto esteve em Nova Venécia, participando de um almoço 
de confraternização pela inauguração do clube de cabos e soldados

No sábado (25), o 
pré-candidato a Depu-
tado Estadual, Dr. 
Antônio Neto esteve 
em Nova Venécia, par-
ticipando de um almo-
ço de confraternização 
pela inauguração do 
clube de cabos e solda-
dos. 

Segundo informa-
ções o evento contou 
com a participação de 
200 pessoas, o clube de 
cabos e soldados de 
Nova Venécia já está 
em funcionamento no 
bairro Bela Vista. 

Dr. Antônio é Pro-
curador Jurídico Muni-
cipal de Vila Valério há 
24 anos e aproveitou a 
oportunidade para dia-
logar sobre a sua pré-
candidatura, lançada 
em maio. Na oportuni-
dade, Dr. Antônio co-
mentou sobre o convite 
e a satisfação de parti-
cipar do almoço no 
clube de cabos e solta-

dos em Nova Venécia: 
"Estive nesse evento a 
c o n v i t e  d o  p r é -
candidato ao cargo de 
Deputado Federal, Ten 
Assis, que obteve me-
lhor votação interna da 
corporação. Pra mim 
foi um privilégio estar 
com pessoas que colo-
cam suas vidas em ris-
co para proteger as nos-
sas. Eles merecem esse 
espaço para descanso e 
descontração e é isso 
que o clube oferece". 

Sancionada lei que devolve PIS/Cofins 
cobrado na conta de luz

Os consumidores de 
energia elétrica terão au-
mentos menores nas con-
tas de luz. O presidente 
Jair Bolsonaro sancio-
nou, sem vetos, a Lei 
14.385, publicada na ter-
ça-feira (28) no Diário 
Oficial da União. 

Aprovado pela Câma-
ra dos Deputados no iní-
cio do mês, o texto esta-
belece a devolução do 
Imposto sobre a Circula-
ção de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), impos-
to estadual, incluído na 
base de cálculo do Pro-

grama de Integração So-
cial (PIS) e da Contribui-
ção para o Financiamen-
to da Seguridade Social 
(Cofins), tributos federa-
is. 

A lei alterou as nor-
mas da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel) para agilizar a 
devolução dos valores 
cobrados a  mais  no 
PIS/Cofins. A devolu-
ção será feita por meio de 
aumentos menores nas 
tarifas de energia. 

Em 2017, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
determinou a exclusão 
do ICMS do preço que 

serve como base de cál-
culo do PIS/Cofins. A 
corte entendeu que havia 
dupla tributação (co-
brança de um mesmo 
imposto duas vezes). Em 
2021, o STF definiu o 
alcance da medida, que 
reveria ser retroativa a 15 
de março de 2017. 

Segundo a Câmara 
dos Deputados e o Sena-
do, a União deveria de-
volver R$ 60,3 bilhões 
e m  c r é d i t o s  d e 
PIS/Cofins às distribui-
doras. Desse total, R$ 
12,7 bilhões já foram de-
volvidos pela Aneel em 
revisões tarifárias desde 

2020, que teriam impedi-
do as contas de luz de 
aumentarem, em média, 
5% desde então. Ainda 
há R$ 47,6 bilhões a se-
rem ressarcidos aos con-
sumidores. 

Revisão extraordinária 

Em nota, a Aneel in-
formou que, desde 2020, 
tem devolvido os valores 
relativos à exclusão do 
ICMS da base de cálculo 
do PIS/Cofins. O órgão 
informou que fará uma 
revisão extraordinária 
das tarifas para as com-
panhias que tiveram o 

reajuste aprovado sem a 
restituição do imposto. 
As demais distribuidoras 
serão atendidas confor-
me o calendário de revi-
sões tarifárias de 2022. 

“Ressaltamos que a 
Aneel já vem realizando 
esse procedimento desde 
2020. Para as distribuido-
ras que já passaram por 
processo tarifário em 
2022, a Aneel aprovará 
uma revisão tarifária ex-
traordinária, nos termos 
da referida lei. Já para as 
distribuidoras que ainda 
terão seus processos nos 
próximos meses, o ajuste 
será realizado nos pro-

cessos tarifários ordinári-
os conforme calendário 
divulgado no site da agên-
cia”, destacou o comuni-
cado. 

Segundo a Aneel, o 
r e a j u s t e  m é d i o  d e 
12,04% para os clientes 
da Enel, que atende 7,6 
milhões de unidades con-
sumidoras no estado de 
São Paulo, já inclui a de-
volução dos créditos de 
PIS/Cofins. O órgão in-
formou que 8,7% da com-
posição do índice médio 
de reajuste, aprovado 
hoje pela agência regula-
dora, está relacionado à 
devolução dos tributos. 

Consumidores terão aumento menor nas tarifas de energia 
EBC Economia 

Foto: divulgação 
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Júlio Ângelo e Dr. Antônio

Inauguração do clube de cabos e soldados em 
Nova Venécia. Acompanhando o pré-candidato a 
Deputado Federal, Ten Assis

PMES 
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CT VIVA Escolinha 
celebra 4º aniversário
com Encontro das 
Estrelas em São Gabriel 

No dia 6 de agosto o 
CT VIVA Escolinha 
vai celebrar seu 4º ani-
v e r s á r i o  c o m  u m 
Encontro das Estrelas, 
com presença confir-
mada  de  Adí l io  e 
Odvan, além do en-
contro das torcidas do 
Flamengo e Vasco. O 
momento contará ain-
da com shows de ban-
das.

O evento será reali-
zado no Clube Recrea-
tivo Vale do Rio a par-
tir das 15 horas. O va-
lor da mesa para 4 pes-

soas será de R$ 100,00 
e crianças até 7 anos 
não pagam. A consu-
mação será a parte por 
cada um.

“Os presentes pode-
rão esperar uma linda 
festa. Teremos o jogo 
d a s  e s t r e l a s  c o m 
Odvan e Adílio, jogos 
dos atletas da escoli-
nha CT VIVA, shows 
musicais tudo incluso 
no valor da mesa, tere-
mos a réplica da Taça 
da Libertadores da 
América, espaço para 
as fotos”, disse Lean-
dro Custódio, idealiza-
dor do CT VIVA.

Editora Hoje

As estrelas Adílio e Odvan já tem 
presença confirmada no evento

Dia de Cooperar: confira a 
programação em São Gabriel 
da Palha neste domingo (3) 

Com o tema “Atitu-
des simples mudam o 
Mundo", o Dia de Coo-
perar (Dia C), será cele-
brado no domingo, 3 
de julho. e será promo-
vido pelas cooperati-
vas Coopcam, Cooa-

briel, Coopesg e Sico-
ob Norte/ES com apo-
i o  d o  S i s t e m a 
OCB/ES. 

Na oportunidade as 
quatro cooperativas 
em conjunto, desenvol-
verão uma Ação de 
Intercooperação abra-
çando o “Projeto Cor-

rente da Esperança”. 
O evento será na qua-
dra do bairro Asa Bran-
c a  c o m  m i s s a  à s 
7h30min na igreja da 
comunidade São Judas 
Tadeu com o Padre 
Fernando, logo após o 
dia será celebrado com 
muitas atividades, den-

tre elas: pula-pula, algo-
dão doce, pipoca, pico-
lé, mágica, apresenta-
ções culturais, corte de 
cabelo, pintura no ros-
to, aferição de pressão 
e glicose. 

O encerramento 
está previsto para 12 
horas.

O evento se inicia com missa às 7h30min e vai até 12h com muita diversão 

INSS detalha procedimentos para 
atendimento presencial

Portaria publicada 
pelo Instituto Nacional 
d o  S e g u r o  S o c i a l 
(INSS) no Diário Ofici-
al da União de quarta-
feira (29) detalha regras 
e procedimentos para o 
atendimento presenci-
al nas agências da Pre-
vidência Social. Algu-
mas medidas são volta-
das à identificação pes-
soal, especificando qua-
is são os documentos 
oficiais a serem apre-
sentados, bem como de 
algumas exceções quan-
to às características dos 
documentos.

A Portaria nº 1.027 
informa que a identifi-
cação pessoal válida do 
interessado, bem como 

de seu representante 
legal ou procurador, é 
“pré-requisito para a 
realização do atendi-
mento, sendo obrigató-
ria a apresentação de, 
pelo menos, um docu-
mento oficial com foto 
e original”.

Segundo a portaria, 
no caso de pessoas en-
fermas ou com idade 
acima de 60 anos, “não 
poderá ser negado vali-
dade da carteira de 
identidade, mesmo que 
o documento apresen-
tado contenha altera-
ção das características 
físicas do titular que 
gere dúvida fundada 
sobre a identidade ou 
alteração significativa 
da assinatura”.

Além disso, a porta-

ria garante, à pessoa 
surda ou com deficiên-
cia auditiva, ser acom-
panhada por intérprete 
ou tradutor de Língua 
Brasileira de Sinais (Li-
bra), caso seja de seu 
interesse. De acordo 
com o texto, solicita-

ções de alta complexi-
dade que não estejam 
disponíveis nos canais 
remotos ou por meio 
de agendamento pró-
prio devem ser feitas 
por meio da Central 
135 ou, excepcional-
mente, nas agências. 

Agência Brasil 

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União
Foto: divulgação 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº

000013/2022 - PROCESSO Nº 000100/2022
A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo 
"MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE", OBJETO: Contratacão de 
empresa especializada para prestação de fornecimento de 
materiais e serviços de gestão especializada de sistema 
informatizado, dispositivos eletrîonicos e serviços para a 
implantação de plataforma de gerenciamento integrado de 
dados e treinamento técnico, para o município de Vila Valério. 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES: 2022.075E0700001.01.0005
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA 
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 13 de julho de 2022. A 
Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua Lourenço 
de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital completo 
está à disposição dos interessados nos dias úteis de 11 às 17h, 
de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de 07 às 12h, e 
p o d e r á  s e r  r e q u e r i d o  a t r a v é s  d o  s i t e :  
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. 
(027) 3728-1000.
Vila Valério, 29 de junho de 2022.

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO
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