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Reflexao~

"Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para 
esbanjardes em vossos prazeres."

Refletindo: A estratégia do inimigo para nos 
enganar é fazer com que duvidamos da fidelidade 
de Deus em responder nossas orações; sendo assim, 
acabamos ficando incrédulos, ou seja, tendo 
pensamentos negativos que irão se inflamar em nós, 
por isso, nossas orações não são respondidas 
quando: Quando nossas orações não estão de 
acordo com a vontade de Deus: "Se pedirmos 
alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve" I 
João 5:14
- Quando temos como meta apenas O realizar: "Se 
eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não 
me teria ouvido" Salmos 66:18
- Quando não mostramos zelo em ajudar Deus na 
resposta: Esperamos que nossas orações façam com 
que Deus trabalhe nós. "Vos ordenamos isto: se 
alguém não quer trabalhar, também não coma" II 
Tessalonicenses 3:10
- Quando temos um ressentimento alojado no 
coração: "Perdoa-nos como perdoamos aos outros" 
Mateus 6:14
- Quando não esperamos muito de nossas orações: 
Quando questionamos o poder da oração, 
duvidamos de sua eficaz, e Deus não age na dúvida, 
ele não responde oração sem fé, pois, nossa falta de 
paciência é uma prova legível de que, não 
esperamos muito de nossa oração.
- Quando nós mesmos tentamos dizer como Deus 
deveria responder: A única pessoa para qual 
ditamos leis é aquela em quem não confiamos. "Ele 
simplesmente deseja que deixemos nossos pedidos 
alojados em seus poderosos braços". Enfim, desista 
de pensar: "A resposta vai demorar tanto, que se vier 
nem vou aproveitar..."
Confie em Deus, pois ele irá responder no tempo 
mais oportuno, pode ter certeza de que quando a 
resposta vier, virá na forma e na hora em que será 
mais apreciada. Se não vale a pena esperar por 
aquilo que você orou, então não vale a pena pedir !!! 
(Elaine que Deus continue lhe usando para nos 
abençoar... em nome de Jesus... amém).

Oração: Senhor meu Deus, quero reconhecer que 
tenho sido incrédulo, que tenho duvidado do teu 
poder e até mesmo desistido de minhas petições; 
perdoe-me e me ensine a pedir, me ensina a agir e 
aguardar em Ti, assim como tu me ensinaste desde o 
inicio, pois em quanto eu espero quero louvá-lo pela 
minha benção já recebida, em nome de Jesus amém. 

de
Momento 

Tiago 4:3

Comunidades de Linhares
adotam sistema de aquaponia
Parceria entre Ifes e Fundação Renova ofereceu capacitação para
mais de 160 pessoas em Areal, Povoação, Regência e Entre Rios 

Quatro comunida-
des de Linhares, parti-
c ipam do proje to-
piloto de aquaponia 
Cultivando para Pes-
car. Desenvolvido pela 
Fundação Renova em 
parceria com o Institu-
to Federal do Espírito 
Santo (Ifes) – campus 
de Piúma/FACTO, a 
iniciativa possibilita o 
cultivo integrado de 
hortaliças e a criação 
de peixes. Nove tan-
ques de aquaponia se-
rão instalados em cada 
comunidade, totali-
zando 36. Neste siste-
ma, serão cultivados a 
tilápia e a alface, pela 
grande aceitação por 
parte dos consumido-

res.
Em Areal, os testes 

de operações foram 
iniciados. O sistema já 
conta com a conclusão 
da parte hidráulica e a 
realização do povoa-
mento de peixes, que 
vem sendo acompa-
nhado pela equipe. As 
próximas etapas serão 
compostas pela monta-
gem das estufas (siste-
ma de produção das 
hortaliças). Em breve, 
a montagem do siste-
ma será concluída em 
Povoação e iniciada 
em Regência e Entre 
Rios.  

Como funciona 

O sistema de aqua-
ponia permite a inte-

gração da criação de 
organismos aquáticos 
(aquicultura) com o 
cultivo de hortaliças 
(hidroponia), por meio 
do aproveitamento da 
água e do efluente (re-
síduo) da aquicultura, 
utilizados como subs-
trato para as plantas. 
Os peixes criados em 
tanques e alimentados 
com ração liberam deje-
tos ricos em nutrientes, 
que podem ser bombe-
ados para outra parte 
do sistema, onde estão 
as hortaliças. Assim, as 
raízes das plantas, cul-
tivadas em sistemas 
flutuantes, retiram os 
nutrientes e purificam 
a água, que retorna ao 
local onde são produ-
zidos os peixes. 

Capacitações 

A oferta de capaci-
tação aos participantes 
faz parte do projeto. 
Até o momento, 162 
pessoas participaram 
de cursos nas quatro 
comunidades. Foram 
realizadas aulas de Pis-
cicultura Superintensi-
va (quatro comunida-
d e s ) ,  H i d r o p o n i a 
(Entre Rios, Areal e 
Povoação) e Beneficia-
mento de Pescados 
(Areal). Os cursos de 
Mecanização e auto-
mação do cultivo e For-
mação de custo e preço 
serão ministrados ain-
da neste ano pela equi-
p e  e x e c u t o r a  d o 
Ifes/FACTO.

Fundação Renova
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Falta pouco para o início das 
comemorações da 34ª Festa de 
Emancipação Política de Águia Branca

Começa amanhã 
(14) no espaço de even-
tos de Águia Branca as 
festividades da 34ª Fes-
ta de Eman-cipação 
Política. O evento acon-
tece entre os dias 14 e 
17 de julho com entra-
da franca. Segundo 
informações, o evento 
busca promo-ver a cul-
tura, fomentar o co-

mércio local e levar 
alegria ao povo com 

grandes shows e entre-
tenimento.

Editora Hoje

Eduardo Costa e a dupla Hugo & Tiago são as grandes 
atrações nacionais das comemorações

Secretaria de Saúde de 
São Gabriel da Palha promove 
treinamento de boas práticas 
para manipuladores de carnes

A Secretaria de Saú-
de de São Gabriel da 
Palha, através da Vigi-
lância Sanitária pro-
move nos dias 13 e 14 
de julho um treina-
mento de boas práticas 
para manipuladores de 
carnes em açougues, 
casas de carne e congê-
neres. Segundo infor-
mações, o treinamento 
possui o intuito de atua-
lizar os manipuladores 
quanto aos cuidados 
de higiene durante o 
transporte, manuseio, 

armazenamento e co-
mercialização dos pro-
dutos cárneos, redu-
zindo os riscos de con-
taminação do alimen-
to e transmissão de do-
enças veiculadas pelos 
produtos.

A capacitação ocor-
rerá no auditório da 
Secretaria de Saúde, 
no segundo andar da 
Policlínica Municipal 
Luiz Bono entre 8 e 11 
horas, sendo oportuni-
zado dois dias de capa-
citação, na qual o inte-

ressado se inscreverá 
para participar em um 
dos dois dias.

A capacitação faz 
parte do programa de 
Educação em Saúde 
da Vigilância em Saú-
de de São Gabriel da 
Palha, que contará 
com a oferta de outros 
cursos no decorrer do 
ano.

Aos interessados 
em participar, poderão 
se inscrever através do 
telefone 27 99511-
2638.

Foto: Pixabay

O treinamento possui o intuito de atualizar os manipuladores 
quanto aos cuidados de higiene durante o transporte, manuseio, 
armazenamento e comercialização dos produtos cárneos

Fotos: divulgação/PMAB
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Produção de motocicletas aumenta
18% no primeiro semestre de 2022

A produção de moto-
cicletas alcançou as 
671.293 unidades no 
primeiro semestre do 
ano de 2022, 18% a ma-
is do que as 568.863 
produzidas no mesmo 
período do ano passa-
do, de acordo com a 
balanço divulgado on-
tem (12) pela Associa-
ção Brasileira dos Fa-
bricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Mo-
tonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo). 

No mês de junho 
101.695 motocicletas 
saíram das linhas de 
montagem, queda de 
21,6% na comparação 
com maio, quando fo-
r a m  p r o d u z i d a s 
129.781 e de 3,6% em 
relação ao mesmo mês 
do ano passado, quan-
do a produção foi de 
105.450 motocicletas. 

Segundo o presiden-
te da Abraciclo, Marcos 
Fermanian, a retração 
já era esperada devido 
ao início das férias cole-
tivas. “As fábricas apro-

veitam essa parada para 
realizar as manuten-
ções e os ajustes neces-
sários em suas linhas de 
montagem”, disse. 

As vendas totaliza-
ram 636.565 unidades 
no acumulado do ano, 
o que representa um 
aumento de 23,1% na 
comparação com o mes-
mo período de 2021, 
quando foram licencia-
das 517.154 motocicle-
tas. Em junho, houve 
queda de 9,4% nos em-
placamentos com um 
total de 20.841 unida-
des ante as 133.344 uni-
dades de maio. Com 
relação ao mesmo mês 
d o  a n o  p a s s a d o 
(106.680 motocicletas) 
houve alta de 13,3%. 

Segundo o balanço, 
a categoria mais vendi-
da foi a street (conheci-
das também como city, 
são desenhadas para 
uso nas cidades) com 
5 9 . 3 6 4  u n i d a d e s  e 
49,1% de participação 
no mercado, seguida 
pela trail (motos mais 
leves, com suspensão 
de curso longo e para-

lamas altos) que teve 
24.213 motocicletas 
vendidas e foi 20% do 
mercado. A Motoneta 
aparece em terceiro lu-
gar com 18.169 unida-
des e 15% da participa-
ção nas vendas. 

As motocicletas de 
baixa cilindrada (até 
1 6 0 )  c h e g a r a m  à s 
100.499 unidades ven-
didas, o que representa 
83,1% do mercado. Os 
modelos de 161 a 449 
ci l indradas t iveram 
16.275 unidades em-
placadas (13,5% do mer-
cado), enquanto as mo-
tocicletas acima de 450 
cilindradas registraram 
4.067 emplacamentos 
(3,4%). 

“Atualmente existe 
fila de espera para os 
modelos de baixa cilin-
drada e para as scoo-
ters, muito utilizadas 
nos serviços de entrega 
e para deslocamento 
urbano. O tempo de 
espera é de cerca de 30 
dias. No caso das moto-
cicletas premium e de 
uso misto, o estoque 
nas concessionárias já 

foi normalizado”, ex-
plicou a Abraciclo. 

As exportações tive-
ram queda de 4,4% no 
primeiro semestre, com 
o embarque de 25.115 
motocicletas para o 
mercado externo, ante 
as 26.260 unidades ex-
portadas no mesmo 
período do ano passa-
do. Em junho, foram 
exportadas 4.592 moto-
cicletas, com uma retra-
ção de 23,3% em rela-
ção às 5.990 unidades 
registradas em maio. 
Na comparação com o 
mesmo mês do ano pas-
sado, houve alta de 
4,2%, com a comercia-
lização de 4.409 moto-
cicletas para os outros 
países. 

De acordo com le-
vantamento do portal 
de estatísticas de co-
mércio exterior Comex 
Stat, que registra os em-
barques totais de cada 
mês, analisados pela 
Abraciclo, os três prin-
cipais mercados para 
qual o setor fez mais 
exportações foram a 
Colômbia (6.996 moto-

cicletas e 28,9% do volu-
me total exportado), a 
Argentina (6.185 uni-
dades e 25,5%) e os Esta-
dos Unidos (4.656 mo-
tocicletas e 19,2%). 

Revisão das projeções 

Com base nos núme-
ros do semestre, a Abra-
ciclo revisou para cima 
as projeções para 2022. 
A nova perspectiva é a 
de produzir 1.320.000 
unidades, um volume 
1 0 , 5 %  s u p e r i o r  à s 
1.195.149 motocicletas 
fabricadas em 2021. A 
projeção inicial era de 

produzir 1.290.000 uni-
dades, com crescimen-
to de 7,9%. 

Para as vendas a no-
va perspectiva é de que 
os licenciamentos al-
cancem 1.260.000 uni-
dades, crescimento de 
8,9% na comparação 
com o ano passado 
(1.156.776 motocicle-
tas emplacadas). Para 
as exportações, a esti-
mativa é de que sejam 
embarcadas 56.000 mo-
tocicletas, o que corres-
ponde a uma alta de 
4,7% em relação às 
53.476 unidades expor-
tados em 2021. 

Segundo a Abraciclo, a categoria mais vendida foi a de uso em cidades

Municípios da bacia do Rio Doce contam
com apoio do Desenvolve Rio Doce 

Com o objetivo de 
incentivar a economia 
local e compensar os 
municípios mineiros e 
capixabas impactados 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão, 
em Mariana (MG), o 
Fundo Desenvolve 
Rio Doce é uma alter-
nativa para o cresci-
mento. Com uma par-
ceria entre o Banco de 
Desenvolvimento do 

Espírito Santo (Ban-
des), o Banco de De-
senvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG) e 
a Fundação Renova, o 
Desenvolve Rio Doce 
atua com linhas de fi-
nanciamentos para as 
demandas de negócios 
presentes em municí-
pios da bacia do Rio 
Doce. 

A linha de crédito é 
direcionada para os 
empreendimentos de 
Baixo Guandu, Colati-

na, Linhares, Marilân-
dia e Barra do Riacho, 
em Aracruz, contando 
com condições especi-
ais para capital de giro 
e limitadas voltadas 
para micro e pequenos 
empreendedores. 

O diretor de Negó-
cios do Bandes, Mar-
cos Kneip Navarro, 
ressaltou a importân-
cia do Desenvolve Rio 
Doce para estimular o 
crescimento e a reto-
mada dos empreendi-

mentos, contando com 
atendimento especiali-
zado e ideal para os 
empresários. 

“O Fundo Desen-
volve Rio Doce é de 
extrema importância 
para a região, com ta-
xas competitivas e pra-
zos alongados, este 
produto consegue des-
travar investimentos e 
expandir os negócios 
dos empreendedores 
locais, gerando empre-
go e renda. Além dis-

so, torna-se importan-
te destacar a questão 
da retomada econômi-
ca, uma vez que, o De-
senvolve Rio Doce 
vem ao encontro desta 
retomada com o apoio 
ideal para as empresas 
se desenvolverem”, 
afirmou o diretor. 

Condições 
operacionais: 

Valor de financia-
mento de R$ 10 mil a 

R$ 100 mil*; 
Taxa de juros a par-

tir de 0,5% ao mês; 
Carência de até seis 

meses; 
Prazo total de 36 

meses; 
Parcelas fixas. 

*Disponível para 
Baixo Guandu, Colati-
na, Linhares, Marilân-
dia e Barra do Riacho 
(em Aracruz). Condi-
ções disponíveis por 
tempo limitado. 

Bandes

Foto: CNI/José Paulo Lacerda 

EBC Economia
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"Posso ter defeitos como qualquer um, mas também 
como todos acho que tenho algumas virtudes, 
entre elas a responsabilidade", diz Casagrande

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, anunciou na 
tarde de segunda-feira 
( 1 1 )  s u a  p r é -
candidatura à reeleição 
ao Governo do Espíri-
to Santo. A informa-
ção foi confirmada por 
Renato em uma entre-
vista coletiva realizada 
em um hotel em Vitó-
ria. 

Durante a entrevis-
ta, Casagrande relem-
brou diversos momen-
tos enfrentados em sua 
gestão como as fortes 
chuvas e a pandemia. 

"Posso ter defeitos 
como qualquer um, 
mas também como to-
dos acho que tenho 
algumas virtudes, entre 
elas a responsabilida-
de. É essa responsabili-
dade que me traz aqui 
hoje para manter meu 

compromisso de conti-
nuar trabalhando para 
o povo capixaba", disse 
Renato Casagrande. 

 Nas redes, Casa-
grande completou di-
zendo: "Estamos lan-
çando a nossa pré-
candidatura após três 
anos e meio de um go-
verno que enfrentou e 
superou muitos desafi-
os. Ter passado pela 
pandemia, pelas chu-
vas que atingiram o 

nosso estado e pelos 
desafios econômicos, 
sem perder o rumo do 
crescimento, provam 
que mar calmo nunca 
fez bom marinheiro. 
Os resultados na Saú-
de, na Educação e na 
geração de postos de 
trabalho mostram que 
escolhemos o caminho 
certo. Mas o bom mes-
mo é saber que o me-
lhor ainda está por vir", 
afirmou. 

O Chefe do Executivo Estadual confirmou sua pré-candidatura à reeleição ao governo do ES 

Operação descobre fraude fiscal na venda de vinhos
estimada em R$ 120 milhões no Espírito Santo 

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES), por 
meio do Grupo de Atua-
ção Especial de Com-
bate à Sonegação Fiscal 
(Gaesf), em parceria 
com a Secretaria de 
Estado da Fazenda (Se-
faz), e com o apoio ope-
racional do Grupo de 
Atuação Especial de 
Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) e 
do Núcleo de Inteligên-
cia da Assessoria Mili-
tar do MPES, deflagrou 
ontem (12) a Operação 
“Decanter”. 

A investigação pos-
sui o objetivo de desar-

ticular uma complexa 
organização criminosa 
composta por empresá-
rios, contadores, “la-
ranjas” e agentes públi-
cos, com atuação volta-
da à prática de fraudes 
fiscais no comércio de 
vinhos, em todo o Esta-
do do Espírito Santo. 

ESQUEMA – Para 
adequada compreen-
são da fraude, é neces-
sário ter em mente que 
o comércio de vinhos se 
sujeita à sistemática da 
substituição tributária 
“para frente”, ou seja, o 
fornecedor (vinícola ou 
importador) precisa 
recolher, de forma ante-
cipada, o ICMS que 
presumidamente inci-

dirá sobre todas as eta-
pas da cadeia de circu-
lação da mercadoria. 
Em aquisições interes-
taduais, se por algum 
motivo o fornecedor 
não realizar o recolhi-
mento antecipado, cabe 
ao adquirente fazê-lo, 
por ocasião da entrada 
da mercadoria em seu 
estoque. 

O objetivo da orga-
nização criminosa sob 
apuração é justamente 
suprimir o ICMS-ST 
(substituição tributária) 
incidente nas aquisi-
ções interestaduais. Pa-
ra tanto, essas aquisi-
ções são realizadas por 
intermédio de empre-
sas credenciadas para 
atuar em regime de subs-
tituição tributária, o 
que as dispensa de reco-
lher o ICMS-ST na en-
trada da mercadoria. 

Nesse caso, o reco-
lhimento deveria ser 
realizado na subse-
quente operação inter-
na (venda dentro do 
território capixaba), 
entretanto, para não o 
fazer, os criminosos 
emitem notas fiscais 
simuladas para empre-

sas formalmente sedia-
das no Estado de Goiás. 
Como este Estado não 
possui convênio com o 
Espírito Santo para ado-
ção do regime de substi-
tuição tributária, essas 
notas são emitidas ape-
nas com o ICMS pró-
prio, reduzido, ainda, a 
apenas 1,1% do valor 
do produto, já que as 
empresas envolvidas 
ainda gozam de um in-
centivo fiscal chamado 
“Compete”. 

Com isso, as merca-
dorias objeto dessas 
notas fiscais simuladas 
permanecem fisica-
mente em território ca-
pixaba, sendo revendi-
das internamente às 
redes varejistas com 
notas fiscais emitidas 
por outro grupo de fir-
mas atacadistas, sem 
nova incidência de 
ICMS. Isso é possível 
porque estas atacadis-
tas têm o estoque artifi-
cialmente inflado por 
notas simuladas emiti-
das por empresas “no-
teiras” (fictícias ou “de 
fachada”), as quais lan-
çam no documento fis-
cal a informação de que 

o imposto já foi recolhi-
do, de forma antecipa-
da, nas operações ante-
cedentes, o que é falso, 
já que a maioria das no-
teiras sequer possuem 
entradas de mercadori-
as registradas em seus 
estoques. 

PREJUÍZO – Ape-
nas nos últimos quatro 
anos, essa fraude fiscal 
gerou um prejuízo ao 
erário público estadual 
da ordem de R$ 120 
milhões, de acordo com 
estimativas da Secreta-
ria de Estado da Fazen-
da. 

Além do enriqueci-
mento ilícito dos inte-
grantes da organização 
criminosa (os empresá-
rios sonegam em torno 
de 25% do ICMS devi-
do, enquanto os conta-
dores e intermediários 
responsáveis pelas ope-
rações simuladas rece-
bem comissões em tor-
no de 4% do valor de 
cada nota fiscal), o es-
quema vem gerando 
um prejuízo irreversível 
à livre concorrência e à 
economia como um 
todo, já que os empresá-
rios que cumprem suas 

obrigações tributárias 
não conseguem compe-
tir com os preços prati-
cados pelos sonegado-
res. 

Por fim, as investiga-
ções apontaram indíci-
os substanciais de que 
agentes públicos rece-
beram vantagens finan-
ceiras indevidas para 
resguardar os interesses 
dos empresários envol-
vidos no esquema. 

Estão sendo cumpri-
dos sete mandados de 
pr i são  temporár ia , 
além de 24 mandados 
de busca e apreensão, 
expedidos pelo Juízo da 
6ª Vara Criminal de Vi-
la Velha. Durante o 
cumprimento dos man-
dados, foram apreendi-
dos R$ 135.650,00 e 
EU$ 545 em espécie e 
R$ 38.944,00 em che-
ques. 

Participam da ope-
ração 38 policiais mili-
tares da Assessoria Mili-
tar do MPES, seis audi-
tores fiscais da Receita 
Estadual, dois promo-
tores de Justiça do Ga-
esf  e quatro promotores 
de justiça do Gaeco. 

MPES
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Animação e generosidade marcam a 17ª Mega
Cavalgada Amigos da APAE de São Gabriel da Palha

No domingo (10), a 
17ª Mega Cavalgada 
Amigos da APAE ani-
mou a cidade e reuniu 
cavaleiros, amazonas e 
comitivas pelas ruas de 
São Gabriel da Palha. 
O evento foi realizado 
pelo Clube do Cavalo, 
APAE São Gabriel, 
Rotary Club e Lions 

Club. 
Além da tradicional 

cavalgada, o evento 
contou com o sorteio 
de R$ 7,5 mil, sendo 
R$ 500,00 por letra e 
R$ 5 mil a cartela che-
ia. A música ficou por 
conta da dupla Pegada 
Boa, Leandro Messa e 
Simone & Geovane. 
Segundo informações, 
o evento reuniu aproxi-

madamente 3 mil pes-
soas.

Sandra Mara Simo-
nassi, presidente da 
APAE de São Gabriel, 
agradeceu a presença 
de todos: "É com gran-
de alegria e satisfação 
que agradecemos a pre-
sença de todos que dire-
ta e indiretamente con-
tribuíram para a reali-
zação e sucesso da 

XVII Mega Cavalgada 
Amigos da APAE. O 
valor arrecadado será 
investido na manuten-
ção das despesas e re-
forma interna da Insti-
tuição".

"Amigos, vocês fo-
ram fundamentais nes-
ta caminhada, abraça-
ram o projeto e agrega-
ram muito para que 
tudo terminasse bem. 
Ressalto também aqui 
a nossa gratidão a to-
dos patrocinadores e 
parceiros, Rotary Clu-
be, Lions Club, Clube 
do Cavalo, empresas, 
comércio, amigos, vo-

luntários, colaborado-
res da nossa equipe ma-
ravilhosa super solidá-
ria e comprometida. 
Aos cavaleiros e ami-
gos que abrilhantaram 
a cavalgada retribuí-
mos em forma de agra-
decimento todo cari-
nho e colaboração rece-
bidos nas ruas", pontu-
ou. 

Ela ainda completa 
agradecendo a prefei-
tura da cidade por via-
bilizar o possível para o 
acontecimento do even-
to e finaliza: “Parabe-
nizo todas as atrações 
que foram bastante 

profissionais agitando 
e alegrando com a arte 
de música neste even-
to. Agradecemos a con-
fiança em nós deposi-
tada, a grandeza do 
gesto de doação anôni-
ma, sem ruído, sem 
nada esperar do nosso 
amigo produtor rural. 
Ao mais novo amigo 
apaeano ‘Neguinho 
Motos’ que foi o ga-
nhador da cartela che-
ia no valor de R$5 mil, 
e que com sua genero-
sidade doou o valor do 
prêmio para APAE o 
nosso muito obriga-
do”. 

Prefeitura de São Gabriel aplica reajuste 
salarial de professores MaPA, MaPB e MaPP

Segundo informa-
ções do setor de Comu-
nicação da Prefeitura de 
São Gabriel da Palha, o 
prefeito Tiago Rocha 
aplicou o reajuste para 

os professores MaPA, 
MaPB e MaPP. Em jane-
iro deste ano os profissi-
o n a i s  r e c e b i a m 
R$1.823,91, após o rea-
juste esse valor passou a 
ser de R$2.403,52. O 
percentual de reajuste é 

variável, pois o objetivo 
é que o valor seja o do 
Piso Nacional. Em São 
Gabriel da Palha o rea-
juste foi aplicado de for-
ma retroativa até janei-
ro. 

A Secretária Munici-

pal de Educação, Marle-
ne Silva Teixeira Souza, 
disse que o reajuste foi 
feito de acordo com a lei 
federal. "Nós conver-
sando com o prefeito 
achamos por bem fazer 
esse reajuste de acordo 
com a lei federal, por 
isso resolvemos pagar 
esse reajuste retroativo a 
janeiro”, disse a secretá-
ria.

“Justo porque temos 
aí uma inflação muito 
alta, e estávamos com 
dificuldade de encon-
trar professores para 
substituir licença e até 
para cadeira de classes 

vagas, então é uma for-
ma de valorização para 
atrairmos um pouco 
mais os profissionais 
para área da educação”, 
completou Marleninha. 

“Apenas 3 municípi-
os estavam pagando o 
piso e nós conseguimos 
também fazer dentro do 
nosso orçamento. Acho 
que a valorização preci-
sa acontecer dentro da 
realidade de cada muni-
cípio, sabemos que cada 
município tem uma rea-
lidade diferente, mas 
nós conseguimos colo-
car isso dentro do orça-
mento e saímos na fren-

te", finalizou a Secretá-
ria Municipal de Educa-
ção.

“A valorização do 
profissional da educa-
ção que tanto luta e é 
detentor de todas as ou-
tras profissões e as vezes 
não é valorizada. E nós 
estando como prefeito, 
proporcionamos o mais 
rápido possível que esse 
recurso chegasse aos 
professores, para assim 
nossas crianças também 
serem assistidas com a 
qualidade que eles sem-
pre desempenharam”, 
disse o prefeito Tiago 
Rocha. 

Editora Hoje 
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Academia Garras de Tigre de São Gabriel garante o
1º Lugar Geral na 2ª etapa do Campeonato Capixaba

No domingo (10), a 
Academia Garras de 
Tigre enfrentou um 
novo desafio na 2ª eta-
pa do Campeonato 
Capixaba de Taekwon-
do em Marechal Flori-
ano. O evento foi reali-
zado no Centro Educa-
cional e Esportivo Pau-
lo Antônio Lorenzoni 
e contou com 21 atle-
tas da Academia Gar-
ras de Tigre represen-
tando São Gabriel da 
Palha.

A Academia Gar-
ras de Tigre ganhou 
em 1º lugar geral por 
equipe, trouxe para 
casa 19 medalhas de 
ouro e 2 medalhas de 
prata, mostrando o fo-
co e determinação dos 
atletas. 

O professor Ronal-
do Silva comentou que 
o evento foi além das 
expectativas, citando 
os pontos positivos e 

negativos: “o ponto 
positivo que tivemos 
foi que dois atletas fo-
ram classificados na 
categoria profissional, 
além de conquistar-
mos o 1° lugar geral 
por equipe com ótimos 
resultados de todos os 
atletas. O ponto negati-
vo é que alguns atletas 
tiveram dificuldades 
técnicas e faremos cor-

reções durante os pró-
ximos treinos", pontu-
ou. 

Jorge Luiz de Jesus 
e Luiz Gabriel Gomes 
Helmer, atletas da Aca-
demia Garras de Tigre 
competiram valendo 
ponto no ranking naci-
onal. "O atleta que eu 
lutei era uma ‘monta-
nha’, mas nada que um 
pouco de esforço e de-

terminação me ajudas-
se a conseguir dar meu 
melhor. Como o meu 
adversário era bem mai-
or que eu, tive uma 
grande desvantagem, 
acabei perdendo, mas 
o importante foi a expe-
riência que obtive. Co-
mo minha luta era casa-
da (não havia adversá-
rio da minha catego-
ria) eu ganhei por W.O 

e consegui 15 pontos 
no Ranking Estadual, 
agora sou tri-campeão 
estadual e fui classifi-
cado para o brasileiro", 
comentou o atleta Luiz 
Gabriel. 

"Nossa Academia 
Garras de Tigre tem 
mais de 14 anos de his-
tória e continuamos 
formando campeões 
no tatame e na vida. 

Fica aqui um convite 
para quem deseja co-
meçar a praticar ativi-
dade física, esporte ou 
uma arte marcial. O 
Taekwondo é diferen-
ciado, dinâmico e adap-
tado para todas as ida-
des a partir de 5 anos", 
finalizou o professor 
Ronaldo Silva convi-
dando a todos para co-
nhecer a modalidade. 

Editora Hoje

CT VIVA se consagra campeão pela categoria
sub-13 na Copa Norte Módulo Bronze 2022

No sábado (09), a 
equipe sub-13 do time 
CT VIVA consagrou-se 
campeã da Copa Norte 
Módulo Bronze 2022 
no campo Padre Fran-
cisco em Vila Valério. 
A equipe venceu o 
ACF de Linhares, gol 
marcado pelo atleta 
Luiz Vignati.  

Na oportunidade, o 
atleta Luiz de Vila Pa-
vão comentou sobre o 
CT VIVA e sua jogada: 
"Infelizmente não te-
nho a oportunidade de 
treinar sempre com me-
us colegas por causa da 

distância, mas os trei-
nos são frequentes com 
os treinadores acompa-
nhando tudo. Treinos 
em quadra, campo e às 
vezes academia. Nosso 
treinador Leandro é 
bem tranquilo e legal, 
ele explica que se deve 
aceitar o resultado inde-
pendente da vitória ou 
derrota. É sempre mui-
to bom fazer gol, se for 
para ajudar o time em 
um momento decisivo 
é melhor ainda", con-
cluiu.  

 Leandro Custódio, 
treinador e idealizador 
do CT VIVA parabeni-
zou os atletas e mais 

uma vez comemorou: 
"Aquele que sabe ven-
cer-se na vitória é duas 
vezes vencedor. Quere-
mos oferecer toda hon-
ra e toda glória a Deus, 
parabenizar os atletas, 
pais e torcedores apai-
x o n a d o s  p e l o  C T 
VIVA. Agradecer a ini-
ciativa privada que apo-
ia 100% nossa escoli-
nha, a única que traz 
mais títulos e visibilida-
de para os municípios 
de São Gabriel da Pa-
lha e Vila Valério. Agra-
decemos a comunidade 
Padre Francisco pela 
excelente recepção", 
pontuou. 

Editora Hoje
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