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Ministro diz que Brasil terá antiviral
para tratar varíola dos macacos 
Inicialmente, serão contemplados os casos mais graves

Veículo clonado é recuperado
por policiais civis de Marilândia 
A inspeção veicular constatou que placa, vidros, motor e etiquetas eram adulteradas,
além de ter restrição de furto e roubo oriunda de Minas Gerais
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Secretaria de Obras e Urbanismo francisquense entrega primeiro 
trecho do calçadão da avenida Jones dos Santos Neves
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Sicoob vai disponibilizar 
R$ 600 milhões para 
empreendedores
Os recursos serão repassados 
por meio do Pronampe com 
taxa a partir de 4% a.a.+ Selic

Prefeito de Ecoporanga 
dá posse à nova 
Secretária de Saúde

ProUni: começam as 
inscrições para segunda 
edição de 2022

Pág. 04

Pág. 03

Pág. 05

A nova secretária de Saúde, 
Renata Andrade, agradeceu o 
convite e confiança depositados pelo 
prefeito Elias em sua nomeação
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Reflexao~

"Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso 
coração e na vossa alma; atai-as por sinal na 
vossa mão, para que estejam por frontal entre 
os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando 
delas assentados em vossa casa, e andando 
pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-
vos."

Refletindo: Moisés nos dá três mensagens 
cruciais sobre os mandamentos de Deus. 
Primeiro, como pais, é nossa responsabilidade 
ensiná-los aos nossos filhos – não é responsabi-
lidade do governo, ou das escolas, nem das 
nossas igrejas. Segundo, devemos ensiná-los 
no dia-a-dia da nossa rotina como família. 
Terceiro, devemos ensiná-los continuamente, 
tanto com as nossas palavras, assim como, com 
as nossas vidas enquanto os estamos criando.

Oração: Ó Senhor Deus, por favor, abençoe-
me na minha busca de compartilhar a minha fé 
com outros, especialmente os da minha 
família. Por favor, abençoe-me com um 
testemunho fiel a eles, as palavras certas na 
hora certa e a coragem e sensibilidade de dar 
meu testemunho com um respeito amoroso e a 
coragem de viver como um forte exemplo 
cristão para meus filhos e netos. No nome de 
Jesus eu oro. Amém. 

de
Momento 

Deuteronômio 11:18-19

MPES realizará evento sobre Lei
Maria da Penha nesta sexta-feira

Com o objetivo de 
aprimorar a atuação do 
poder público para a 
proteção integral das 
mulheres no âmbito da 
violência doméstica e 
familiar, o Ministério 
Público do Estado do 
Espírito Santo (MPES) 
realizará no dia 5 de 
agosto o IX Encontro 
Estadual sobre a Lei 
Maria da Penha, no au-
ditório do complexo 
administrativo à Procu-
radoria-Geral de Justi-
ça, em Vitória, das 13h 
às 17h. O encontro con-
tará com a participação 
da procuradora-geral de 
Justiça, Luciana Andra-
de, que fará a abertura 
do evento, com a coor-
denadora do Núcleo de 
Enfrentamento à Vio-
lência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher 
(Nevid) da instituição, 
promotora de Justiça 
Cristiane Esteves Soa-
res. 

A primeira palestra 
será ministrada pela 

mestre em Direito e co-
diretora do Instituto 
Alziras, Roberta Eugê-
nio, que abordará o te-
ma “Violência política 
de gênero e de raça con-
tra as mulheres”. O de-
bate será mediado pelo 
dirigente do Centro de 
Apoio Operacional Elei-
toral (Cael), promotor 
de Justiça Cláudio José 
Ribeiro Lemos. 

Após o intervalo, a 
promotora de Justiça 
especializada em Gêne-
ro e Enfrentamento à 
Violência contra a Mu-
lher do Ministério Pú-
blico de São Paulo 
(MPSP) Valéria Diez 
Scarance Fernandes 
ministrará a palestra 
“Violência psicológica 
contra as mulheres”. A 
promotora de Justiça do 
MPES Graziella Maria 
Deprá Bittencourt Ga-
delha mediará os deba-
tes. 

Livro
 
Ao final do evento, 

será realizado o lança-

mento do livro “Repre-
sentatividade Negra no 
Direito Capixaba” do 
qual o promotor de Jus-
tiça do MPES, Luiz 
Antônio de Souza Silva, 
é um dos integrantes e 
narra momentos da sua 
trajetória de vida, inclu-
indo causas como igual-
dade racial e políticas de 
transformação social. 

O encontro, promo-
vido pelo MPES, por 
meio do Centro de Apo-
io e Aperfeiçoamento 
Funcional (Ceaf), do 
Núcleo de Proteção aos 

D i r e i t o s  H u m a n o s 
(NPDH), do Cael, do 
Nevid, da Escola Naci-
onal do Ministério Pú-
blico (Enamp) e do Colé-
gio de Diretores de Esco-
las e Centros de Estudos 
(CDEMP), é voltado 
para membras(os) e ser-
vidoras(es) da institui-
ção, técnicas(os) e ges-
toras(es) que atuam na 
rede de enfrentamento 
às violências contra as 
mulheres, profissionais 
e estudantes de áreas 
afins, mas está aberto a 
toda sociedade. 

MPES 

Foto: Pixabay 

A primeira palestra será ministrada por Roberta 
Eugênio, que abordará o tema “Violência política 
de gênero e de raça contra as mulheres” 
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Prefeito de Ecoporanga dá posse
à nova Secretária de Saúde

O prefeito Elias 
Dal’Col empossou, na 
segunda-feira, 1º de 
agosto, a nova secretá-
ria Municipal de Saú-
de, Renata Andrade da 
Silva Almeida. A nova 
secretária assume o 
cargo deixado pelo ex-
secretário Ricardo Ma-
ia. A posse aconteceu 
no auditório da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação, na sede da Pre-
feitura, e contou com a 
p r e s e n ç a  d a  v i c e -
prefeita Ana da Saúde, 
dos secretários munici-
pais e do vereador Baia-
no da Ambulância. 

O prefeito Elias 
a g r a d e c e u  a o  e x -

secretário Ricardo Ma-
ia pela dedicação à 
frente da pasta. O pre-

fe i to deu as boas-
vindas à nova secretá-
ria e lembrou que ela 

tem duas missões: coor-
denar as equipes da 
Saúde e, a principal 

delas, que é atender da 
melhor forma toda a 
população ecoporan-

guense. 
A nova secretária 

d e  S a ú d e,  Re n a t a 
Andrade, agradeceu o 
convite e confiança 
depositados pelo pre-
feito Elias em sua no-
meação. “O desafio 
está lançado e aceitei 
com força de vontade e 
muita determinação, 
pois tenho acompa-
nhado a gestão do pre-
feito Elias Dal’Col, 
que somada ao poten-
cial desses técnicos e 
profissionais da saúde 
que temos, tem feito a 
diferença na cidade e 
para todos que procu-
ram em nosso sistema 
de saúde um atendi-
mento de qualidade”, 
finalizou.

Ministro diz que Brasil terá antiviral
para tratar varíola dos macacos 
Inicialmente, serão contemplados os casos mais graves

O ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, 
anunciou na segunda-
feira (1º), pelo Twitter, 
que o Brasil receberá, 
por intermédio da 
Organ ização Pan-
Americana da Saúde 
(Opas), o antiviral Te-
covirimat para “refor-
çar o enfrentamento 
ao surto” de varíola 
dos macacos. 

“Serão contempla-
dos casos mais graves 
em um primeiro mo-
mento”, adiantou. O 
Tecovirimat tem sido 
oferecido como opção 
de “uso compassivo 
[autorização de uso de 
medicamento novo 
por agência regulado-

ra, ainda sem registro 
definitivo]” nos Esta-
dos Unidos. Entretan-
to, ainda não há dados 
que demonstrem a efi-
cácia do antiviral para 
o tratamento da varío-
la dos macacos. 

Números 

Segundo dados do 
Ministério da Saúde, 
a té domingo (31) , 
1.342 casos de varíola 
dos macacos foram 
registrados no país. 
Na última sexta (29) a 
pasta confirmou a pri-
meira morte pela doen-
ça no Brasil. 

A vítima era um 
homem, de 41 anos. 
Ele estava internado 
em Belo Horizonte 

(MG) e tinha comorbi-
dades que podem ter 
prejudicado o quadro 
clínico. O Ministério 
da Saúde investiga as 
circunstâncias da mor-
te. 

Sintomas 

A varíola dos maca-
cos é uma doença cau-
sada pela infecção 
com o vírus Monkey-
pox, que causa sinto-
mas semelhantes aos 
da varíola. Ela começa 
com febre, dor de cabe-
ça, dores musculares, 
exaustão e inchaço 
dos linfonodos. 

Uma erupção ge-
ralmente se desenvol-
ve de um a três dias 
após o início da febre, 

aparecendo pela pri-
meira vez no rosto e se 
espalhando para ou-
tras partes do corpo, 
incluindo mãos e pés. 

Em alguns casos, 

pode ser fatal, embora 
seja tipicamente mais 
suave do que a varíola. 
A doença é transmiti-
da para pessoas por 
vários animais selva-

gens, como roedores e 
primatas, mas tam-
bém pode ser transmi-
tida entre pessoas após 
contato direto ou indi-
reto. 

EBC Saúde

Foto: Dado Ruvic/REUTERS 

ASCOM-PME

Foto: divulgação/PME 
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Sicoob vai disponibilizar R$ 600
milhões para empreendedores

Os empreendedores 
que desejam investir, 
suprir despesas e obter 
capital de giro terão à 
disposição cerca de R$ 
600 milhões no Sicoob 
ES, que inicia essa sema-
na as contratações dos 
recursos provenientes 
do Programa Nacional 
de Apoio às Microem-
presas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pro-
nampe). 

A quantia é 3,6 vezes 
maior do que o volume 
repassado em 2021 (R$ 
170 milhões). O diretor-
executivo do Sicoob ES, 
Nailson Dalla Bernadi-
na, explica que a institu-
ição atua para apoiar os 
empreendedores e esti-
mular a economia.

“Com a disponibili-
dade desses recursos, os 
pequenos negócios ad-
quirem capacidade de 
crescimento e geração 
de renda, ampliando a 
competitividade e forta-
lecendo o mercado lo-

cal”, afirma.

Contratação

Mais barato em rela-
ção às linhas de crédito 
convencionais, o Pro-
nampe é direcionado a 
microempreendedores 
individuais, micro e pe-
quenas empresas, e po-
de ser contratado com 
juros que partem de 4% 
ao ano + a taxa Selic, 
com prazo de até 48 par-
celas, sendo 11 meses de 
carência e 37 meses para 
pagamento. O limite 
para contratação é de 
até 30% do faturamento 
bruto alcançado pelo 
negócio em 2021 limita-
do a R$ 150 mil.

Caso o cooperado já 
tenha tomado crédito 
do Pronampe nas fases 
anteriores, em qualquer 
instituição financeira, 
este valor será deduzido 
do limite. Os interessa-
dos devem primeira-
mente compartilhar os 
dados da empresa no e-
CAC, no site da Receita 

Federal, e finalizar a 
contratação na agência 
do Sicoob.

Apoio

O Pronampe é um 
programa do Governo 
Federal criado em 2020 
para auxiliar os negóci-
os prejudicados pela 
pandemia. Com a ob-
tenção dos recursos, as 
empresas obtiveram 
condições para manter 
empregos e atividades. 
Nesta nova fase, a ex-
pectativa é de que sejam 
liberados entre R$ 30 e 
R$ 50 bilhões até de-
zembro próximo.

Quem pode contra-
tar: Microempreende-
dores individuais, mi-
croempresas e empresas 
de pequeno porte que 
comprovarem capaci-
dade de manutenção da 
atividade.

Limite: Até 30% da 
receita bruta anual re-
gistrada em 2021 limita-
do a R$ 150 mil. 

Taxa: Selic + 4% a 
6% ao ano. Não haverá 
cobrança de Taxa de 
Abertura de Crédito 
(TAC) e o Seguro Pres-
tamista é opcional.

Prazo: 48 meses
Carência: 11 meses
Finalidade: Investi-

mentos ou capital de 
giro. É proibido o uso 
dos recursos para distri-
buição de lucros e divi-
dendos entre os sócios 
do negócio.

Como contratar: 
Para acessar o Pronam-
pe, o interessado deve 
compartilhar os dados 
da sua empresa com o 
Sicoob para que seja 
feita a análise de crédi-
to. Veja o passo a passo:

01: Acesse o e-CAC 
no site da Receita Fede-
ral (cav.receita.fazen-
da.gov.br);

02: Faça login pelo 
gov.br utilizando o seu 
CPF ou os dados da sua 
conta Sicoob;

03: Clique em Pro-
nampe e autorize o com-

partilhamento de dados 
em “Nova autorização 
de compartilhamento 
de dados”;

04: Selecione infor-
mações sobre fatura-
mento da empresa, in-
forme o CNPJ e o ano-
calendário 2021;

05: Defina o prazo 
para o Sicoob acessar as 
informações comparti-
lhadas;

06: Insira o Sicoob 
como destinatário: Ban-
co Cooperativo Sicoob 

S . A  -  C N P J : 
02.038.232/0001-64

07: Por fim, clique 
em autorizar e digite o 
código recebido no apli-
cativo gov.br

Os associados pes-
soa jurídica que se en-
quadram no perfil para 
contratação também 
serão comunicados dire-
tamente  através  de 
SMS, WhatsApp, cana-
is de autoatendimento e 
outros.

Após quatro altas consecutivas, 
confiança empresarial cai 0,3 ponto 

O Índice de Confian-
ça Empresarial (ICE), 
do Instituto Brasileiro 
de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), caiu 0,3 
ponto em julho, indo 
para 98,5 pontos, após 
quatro altas consecuti-
vas. Em médias móveis 
trimestrais, o indicador 
mantém a tendência 
ascendente. 

Na avaliação do su-
perintendente de Esta-
tísticas do Ibre/FGV, 

Aloisio Campelo Jr., a 
queda do ICE em julho 
é “suave demais” para 
sinalizar uma mudança 
na tendência de alta ini-
ciada em março. Segun-
do ele, enquanto o ritmo 
de atividade corrente 
parece inalterado no 
mês, a piora das expec-
tativas nos quesitos que 
miram os seis meses se-
guintes sugere preocu-
pação das empresas 
com uma possível desa-
celeração no último tri-
mestre do ano. 

“Entre os fatores que 

podem estar influenci-
ando esta cautela estão 
o aperto monetário in-
terno, as perspectivas de 
desaceleração da econo-
mia mundial e a baixa 
confiança do consumi-
dor. No sentido contrá-
rio à média, o setor de 
serviços continua mos-
trando pujança e atinge 
o maior nível de confi-
ança dos quatro grandes 
segmentos pesquisados, 
algo que não ocorria 
desde maio de 2012”, 
disse, em nota. 

Causas 

Segundo a pesquisa, a 
ligeira queda da confian-
ça empresarial foi deter-
minada pela piora das 
expectativas em relação 
aos meses seguintes. O 
Índice de Situação Atual 
Empresarial (ISA-E) su-
biu 0,3 ponto, para 100,3 
pontos, maior nível desde 
agosto de 2021 (100,5 
pontos). O Índice de 
Expectativas (IE-E) recu-
ou 2,1 pontos, para 97,6 
pontos, menor nível des-
de abril deste ano (94,4 

pontos). 
O Índice de Confian-

ça Empresarial (ICE) 
consolida os índices de 
confiança dos quatro seto-
res cobertos pelas Sonda-
gens Empresariais produ-
zidas pelo Ibre/FGV: 
indústria, serviços, co-
mércio e construção. 

De acordo com o le-
vantamento, em julho a 
confiança recuou em to-
dos os setores que inte-
gram o ICE, exceto no 
segmento de serviços que 
manteve a boa fase com 
alta de 2 pontos da confi-

ança. 
“Na Indústr ia  de 

Transformação e na Cons-
trução, a queda da confi-
ança foi influenciada por 
uma piora significativa 
das expectativas, enquan-
to no comércio as avalia-
ções foram menos favorá-
veis nas duas dimensões 
temporais da pesquisa. 
Com os resultados setori-
ais de julho, esta é a pri-
meira vez que [o setor de] 
serviços registra o maior 
nível de confiança entre 
os setores, desde maio de 
2012”, diz o Ibre/FGV. 

Vera Caser Comunicação

Os recursos serão repassados por meio do Pronampe com taxa a partir de 4% a.a.+ Selic

EBC Economia 

Foto: divulgação 

O diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla 
Bernadina, explica que a instituição atua para 
apoiar os empreendedores e estimular a economia
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Secretaria de Obras e Urbanismo entrega primeiro
trecho do calçadão da avenida Jones dos Santos Neves

O prefeito Enivaldo 
dos Anjos e a secretária 
municipal de Obras e 
Urbanismo, Marianne 
Cavalcante Cortes Faro-
ni, entregaram nesta sex-
ta-feira, 29, o primeiro 
trecho do calçadão entre 
a esquina da rua Elizeu 
Divino e a travessa Pedro 
Coimbra, na avenida Jo-
nes dos Santos Neves. 

Segundo o prefeito, a 
intenção é promover a 
intervenção dos dois la-
dos da avenida, até o en-
contro com a avenida 
Castelo Branco, em par-
ceria com o governo do 
Estado. 

"Estamos entregando 
essa primeira parte para 
mostrar à população co-
mo vai ficar a avenida. 
Deveremos ter uns dez 
pontos como este, com 
banco e Jardim, onde as 

pessoas possam sentar e 
bater papo, interagir", 
disse. 

O prefeito destacou 
ainda que a intenção é 
estender a obra por todo 
o trecho da avenida desde 
a esquina com a Rua Eli-
seu Divino até a avenida 
Castelo Branco, na saída 
para Vila Landinha, em 
parceria com o governo 
do Estado. 

"Estamos entregando 
essa primeira etapa para 
que as pessoas se familia-
rizar com o projeto, que 
busca trazer conforto e 
modernidade, promover 
a interação entre as pes-
soas", explica. 

Na oportunidade foi 
servido um café para a 
equipe de servidores que 
vem trabalhando na obra 
desde o final de março 
deste ano. 

O trecho concluído 
tem cerca de 60 metros e 

conta com um pequeno 
jardim com banco em 
cimento e revestimento 
em madeira envernizada 
na parte externa. 

O projeto inicial pre-
vê a ampliação de um 
trecho de 260 metros, 
com aumento de 2 me-
tros na área de circula-
ção, que passa a ter 3,7 
metros de largura, piso 
antiderrapante e tátil (pa-
ra deficientes visuais), 
além de três rampas de 
acesso para deficientes 
físicos, cumprindo, com 
sobras, todas as normas 
da NBR 9050, da Associ-
ação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) 
para construção de calça-
das. 

De acordo com a se-
cretária Marianne Cortes 
Cavalcante Faroni, a am-
pliação desse trecho da 
calçada no lado direito de 
quem desce a avenida 

Jones dos Santos Neves 
serve de projeto-piloto 
para as calçadas que ve-
nham a ser construídas 
no município, além de 
intervenções em aveni-
das e ruas mais antigas. 

Desde o início do ano 
passado, o prefeito deter-
minou a ampliação do 
espaço utilizando blocos 
de proteção, conhecidos 
como ‘gelo baiano’ na-
quele trecho, para dar 
mais conforto aos pedes-
tres, mas a intenção de 
Enivaldo dos Anjos sem-
pre foi construir a calça-
da no local, adaptando-a 
ao trecho de calçada já 
existente. 

“Queremos e vamos 
fazer de Barra de São 
Francisco uma cidade 
moderna, adaptada aos 
conceitos básicos de pro-
teção e conforto aos pe-
destres e, para tanto, esta-
mos iniciando esse proje-

to. Na verdade, a constru-
ção das calçadas é uma 
obrigação dos proprietá-
rios de imóveis urbanos, 
dentro dos padrões esta-
belecidos pelo Código de 
Postura, mas estamos 
fazendo esse trecho e ou-
tros para dar o exemplo, 
já que a maioria das cal-
çadas do centro e bairros 
e feita de acordo pelos 
proprietários de acordo 
com as suas necessida-
des, sem respeitar o direi-
to dos pedestres”, obser-
va o prefeito, destacando 
que a “calçada ideal é 
aquela que garante o ca-
minhar livre, seguro e 
confortável para o pedes-
tre.” 

De acordo com as 
normas da ABNT a cal-
çada ideal deve oferecer: 

Acessibilidade: asse-
gurar a completa mobili-
dade ao pedestre. 

Largura adequada: 
deve atender as dimen-
sões mínimas na Faixa 
Livre. 

Fluidez: os pedestres 
devem conseguir andar 
em velocidade constante. 

Continuidade e Segu-
rança: o revestimento 
deve ser firme e antider-
rapante, mesmo quando 
molhado, com inclina-
ção transversal de 3% 
para o escoamento de 
água pluviais, sem bura-
cos, pedras faltantes ou 
outras incidências que 
possam gerar risco de 
queda ou tropeço. 

Espaço de socializa-
ção: deve oferecer espa-
ços de encontro às pesso-
as para a interação social. 

Desenho da paisa-
gem: deve propiciar cli-
mas agradáveis que con-
tribuam para o conforto 
visual do usuário. 

ProUni: começam as inscrições para segunda edição de 2022

Estudantes que alme-
jam bolsas de estudo em 
instituições privadas de 
ensino superior podem 
fazer a inscrição na 2ª edi-
ção de 2022 do Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni). 

As inscrições vão até o 
dia 4 de agosto e podem 
ser efetuadas pelo site do 
ProUni. As bolsas ofereci-
das pelo programa são 
parciais (50%) ou integrais 
(100%). Dentre os requisi-
tos, o estudante deve ter 
atingido média de 450 pon-
tos em cada matéria do 

Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) e ter tido 
nota superior a zero na 
prova de redação. Inscritos 
como treineiros no exame 
não poderão concorrer a 
bolsas do ProUni. 

Os resultados serão 
divulgados em duas cha-
madas: a primeira será 
realizada em 8 de agosto; a 
segunda, em 22 de agosto. 
Os resultados estarão dis-
poníveis online. 

Novidades 

Esta edição do ProUni 
trará algumas inovações. 

Dentre elas, inscrições que 
serão categorizadas como 
ampla concorrência ou 
ações afirmativas. A ordem 
de prioridade na chamada 
varia de acordo com a cate-
goria da inscrição. 

Outra mudança é a 
priorização de inscritos que 
cumpram os seguintes cri-
térios (em ordem decres-
cente de relevância para a 
classificação): 

» Sejam professores da 
rede pública de ensino (ex-
clusivamente para os cur-
sos de licenciatura e peda-
gogia destinados à forma-
ção do magistério da edu-

cação básica, se for o caso 
e se houver inscritos nessa 
situação); 

» Estudantes que te-
nham cursado o ensino 
médio integralmente em 
escola da rede pública; 

» Estudantes que te-
nham cursado o ensino 
médio parcialmente em 
escola da rede pública e 
parcialmente em institui-
ção privada (com bolsa 
integral); 

» Estudantes que te-
nham cursado o ensino 
médio parcialmente em 
escola da rede pública e 
parcialmente em institui-
ção privada (com bolsa 

parcial ou sem bolsa); 
» Estudantes que te-

nham cursado o ensino 
médio integralmente em 
instituição privada (com 
bolsa integral); 

» Estudantes que te-
nham cursado o ensino 
médio completo em insti-
tuição privada (com bolsa 
parcial ou sem bolsa de 
estudos). 

Renda 

Para participar do pro-
cesso o candidato deve 
preencher certos critérios, 
como as exigências de fai-
xas de renda per capita.

Bolsa integral (100%)
Até 1,5 salário mínimo 

Bolsa parcial (50%) 
Até 3 salários mínimos 

Segundo o Ministério 
da Educação, a classifica-
ção dos estudantes inscri-
tos nos processos seletivos 
do ProUni considerará as 
notas obtidas nas duas últi-
mas edições do Enem, 
imediatamente anteriores 
ao processo seletivo do 
ProUni para ingresso em 
curso de graduação ou 
sequencial de formação 
específica. 

EBC Educação 

Fotos: divulgação/PMBSF 

https://www.pmbsf.es.gov.br/ 
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Prefeitura de Baixo Guandu entrega cartões de
vale-alimentação para os servidores públicos 

A Prefeitura de Bai-
xo Guandu realizou na 
sexta-feira (29) a entre-
ga do cartão de vale-
alimentação para os 
servidores públicos efe-
tivos, comissionados, 
contratados, conselhei-
ros tutelares, agentes 
comunitários de saúde 
e de combate a endemi-
as. O valor de R$ 200 
irá contribuir com uma 
melhor qualidade de 
vida para as famílias 
dos funcionários, além 
de injetar mais de 3,6 
milhões de reais na eco-
nomia local anualmen-
te. 

“É com muito orgu-
lho que realizamos a 
entrega desses cartões 
para os servidores do 
município. Estamos 

trabalhando diaria-
mente para melhorar a 
qualidade de vida dos 
nossos servidores, atra-
vés do pagamento de 
direitos e agora com 
mais esse benefício que 
é o Ticket Alimenta-
ção. Graças ao trabalho 
conjunto da prefeitura 
e da Câmara Munici-
pal estamos construin-
do uma cidade melhor 
para todos os muníci-
pes”, enfatizou o prefe-
ito, Lastênio Cardoso. 

A cerimônia de en-
trega dos cartões foi 
realizada em cinco loca-
is. Ao todo, mais de 
1.500 servidores estão 
aptos para receberem o 
vale-alimentação. O 
v a l o r  d o  v a l e -
alimentação será credi-
tado todos os meses no 
mesmo dia do paga-

mento. A empresa Con-
vênios  LeCard foi 
quem venceu a licita-
ção e o cartão magnéti-
co precisa ser desblo-
queado. O saldo do va-
le-alimentação é cumu-
lativo, porém o servi-
dor precisa utilizar o 
cartão no prazo de 90 
dias para não ser blo-
queado por inativida-
de. 

“Eu trabalho na edu-
cação desde 1995 e esse 
benefício para os servi-
dores públicos de Bai-
xo Guandu é um fato 
h i s tór ico.  O  va le -
alimentação chegou 
em boa hora, principal-
mente nesse tempo de 
dificuldade que esta-
mos passando na eco-
nomia global com a 
alta dos preços. Sendo 
um importante benefí-

cio para os servidores e 
os comerciantes loca-
is”, destacou a servido-
ra pública, Hannelore 
Piske. 

Até o momento, 
vinte e nove estabeleci-
mentos estão credenci-
ados para que os servi-
dores possam utilizar o 

seu cartão do vale-
alimentação: Açougue 
do Anderson, Açougue 
do Vikim, Aromas e 
Sabores Comida, Su-
permercado Neitezel, 
Hencke Supermerca-
do, Drogaria Danifar-
ma, Delícias da Tête, 
De pós i to  de  Gás, 
Edson Supermercados, 
Esquina do Frango, 
Horti Lyra, Mercearia 
Castiglioni, Mercearia 
DS, Mercearia Lenita, 
Mercearia Salerme, 
Padaria Biss, Padaria 
Papão, Porccino, Posto 
GF, Rede Farmes, Res-
taurante e Churrasca-
ria Enéias, Restaurante 
Cardoso, Restaurante e 
Lanchonete Eliane 

Klems, Riva Supermer-
cado, Supermercado 
Amigão, Supermerca-
do Loss, Supermerca-
do Magioni e Vitória 
Hamburgueria. 

Alista de estabeleci-
mentos credenciados 
pode ser acessada atra-
vés do link: www.carta-
o.lecard.com.br 

Os servidores que 
não puderem compare-
cer para realizar a reti-
rada do cartão confor-
me horário e locais di-
vulgados, poderão com-
parecer no Departa-
mento de Desenvolvi-
mento Humano e Ges-
tão de Pessoal, locali-
zado na prefeitura mu-
nicipal, das 8h às 16h. 

Equipe da Vigilância em Zoonoses de Baixo 
Guandu passa por treinamento em São Paulo 

O médico veteriná-
rio responsável técni-
co da Unidade de Vigi-
lância de Zoonoses 
(UVZ), de Baixo Gu-
andu, Juliano Fernan-
des Alves e o Agente 
de Endemias, João 
Batista Carneiro da 
Silva, participaram 
entre os dias 25 e 27 de 
julho de uma capaci-

tação teórica e prática 
sobre o Plano de Ação 
para Intensificação da 
Vigilância e Controle 
da Leishmaniose Vis-
ceral, na cidade de Ba-
uru, em São Paulo.

A capacitação teve 
como principal objeti-
vo sanar dúvidas so-
bre o encolheiramen-
to canino e o monito-
ramento entomológi-
co das áreas onde se-

rão utilizadas as colei-
ras com inseticida. 
“Temos uma previsão 
de 60 dias para iniciar 
o Plano de Ação para 
o encolheiramento 
dos animais em Baixo 
Guandu, sendo que, 
estamos aguardando 
o envio das coleiras 
por parte do Governo 
Federal para dar iní-
cio a ação”, destacou 
o médico veterinário, 

Jul iano Fer nandes 
Alves.

O Plano de Ação 
desenvolvimento por 
Baixo Guandu foi con-
templado pelo Gover-
no Federal para rece-
ber coleiras que serão 
utilizadas no encolhe-
iramento de todos os 
animais que residem 
em áreas endêmicas. 
Além do encolheira-
mento, a Vigilância 

irá utilizar o aplicati-
vo de cadastro de cães 
e gatos “VigiPet”, de-
senvolvido por servi-
dores do município 
para o monitoramen-
to remoto de todos os 
animais, facilitando 
assim o controle por 
parte dos agentes.

O encolheiramen-
to dos animais é o mé-
todo mais eficiente 
para interromper o 

ciclo da transmissão e 
infecção da Leishma-
niose Visceral, sendo 
também um impor-
tante agente principal-
mente pela eficiência 
em afastar e matar o 
mosquito, produzin-
do desta forma o cha-
mado “efeito reba-
nho”, que cria uma 
rede de proteção aos 
animais não encolei-
rados. 

PMBG

Foto: divulgação/PMBG

PMBG
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Veículo clonado é recuperado
por policiais civis de Marilândia 

Policiais civis da De-
legacia de Polícia (DP) 
de Marilândia recupera-
ram um Fiat Toro clona-
do com restrição de fur-
to e roubo registrado em 
Minas Gerais, na segun-
da-feira (1º), no centro 
da cidade. O veículo, 
que está avaliado em R$ 
100 mil, passou por 
uma leitura de Unidade 
de Controle do Motor 
(ECU), que constatou 
clonagens nos vidros, na 

placa, motor e nas eti-
quetas. 

De acordo com o 
titular da DP de Mari-
lândia, delegado Leo-
nardo Ávila, um ho-
mem de 53 anos adqui-
riu o veículo de boa-fé, 
porém, após ter com-
prado o carro, uma em-
presa de veículos de Mi-
nas Gerais ligou para 
ele, alegando que o veí-
culo estava na Capital 
mineira. 

“O homem tinha 
adquirido dois carros, 

um deles já estava aqui 
no Espírito Santo. Ao 
receber diversas liga-
ções a respeito do seu 
carro que a empresa di-
zia estar em Minas Gera-
is, o indivíduo procurou 
a  nos sa  de l egac ia . 
Entramos em contato 
com a Delegacia de Fur-
tos e Roubos de Veícu-
los, que constatou que o 
carro estava todo adul-
terado, por meio da lei-
tura de Unidade de Con-
trole do Motor, onde 
ficam armazenadas to-

das as informações do 
veículo”, explicou. 

Segundo o responsá-
vel pela investigação, o 
homem de 53 anos que 
comprou o Fiat Toro, 
teve um prejuízo esti-
mado em R$ 100 mil. 
Ele foi conduzido para a 
delegacia, para prestar 
depoimento e foi libera-
do. Já o carro foi enca-
minhado para a Delega-
cia de Furtos e Roubo 
de Veículos (DFRV), 
para ser realizada uma 
metalografia pericial 

para averiguar possíveis 
alterações em seus ele-
mentos identificadores, 

como numeração de 
chassi, plaquetas, entre 
outros. 

A inspeção veicular constatou que placa, vidros, motor e etiquetas eram adulteradas,
além de ter restrição de furto e roubo oriunda de Minas Gerais

Desempenho da pequena indústria
melhora; matéria-prima preocupa

As micro e peque-
nas empresas brasilei-
ras apresentaram bom 
desempenho no segun-
do trimestre de 2022, 
mas estão preocupadas 
com a falta ou com o 
alto custo dos insumos 
usados como matéria-
prima, segundo levan-
tamento divulgado na 
segunda-feira (1º) pela 
Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI). 

Segundo o Panora-
ma da Pequena Indús-
tria, há nas empresas 
de menor porte uma 
percepção de melhora 
da situação financeira, 
na comparação com o 
mesmo trimestre de 
anos anteriores.  

“Os empresários 
seguem otimistas e as 
perspectivas para a pe-
quena indústria se-

guem em patamar posi-
tivo”, indica o docu-
mento da CNI ao in-
formar que o “desem-
penho médio do tri-
mestre” em 2022, para 
a pequena indústria, 
ficou em 47,4 pontos. 

O resultado do se-
gundo trimestre está 
acima do anotado no 
primeiro trimestre de 
2022 (45,5 pontos), 
bem como da média 
do segundo trimestre 
de 2021 (46,5 pontos). 

Em junho, o índice 
de desempenho regis-
trou 47,5 pontos, uma 
alta de 4,8 pontos na 
comparação com a mé-
dia dos meses de junho 
para anos anteriores. O 
Panorama da Pequena 
Indústria é um levanta-
mento trimestral que 
elenca quatro indica-
dores: desempenho, 
situação financeira, 

perspectivas e índice 
de confiança. Todos os 
índices variam de zero 
a 100 pontos. Quanto 
maior for, melhor é a 
performance do setor. 

Matérias-primas 

A indicação de oti-
mismo, no entanto, 
vem acompanhada de 
“preocupação com a 
falta ou o alto custo das 
matérias-primas que 
continua em alta para a 
pequena indústria”, 
que aponta esse pro-
blema como “desafio 
para as micro e peque-
nas indústrias brasilei-
ras”. 

No segundo trimes-
tre deste ano, a falta ou 
o alto custo da maté-
ria-prima foi o “proble-
ma mais assinalado” 
com 51,8% das cita-
ções no ranking que 

abrange pequenas em-
presas dos setores ex-
trativo, de transforma-
ção e de construção, 
seguido de elevada car-
ga tributária (35,8%). 
Em terceiro lugar, en-
tre os principais pro-
blemas enfrentados 
pela pequena indús-
tria, está a preocupa-
ção com “demanda 
interna insuficiente”. 

“O problema [de 
falta ou alto custo da 
matéria-prima] conti-
nua em primeiro lugar 
para todos os segmen-
tos industriais e, apesar 
de ter sofrido redução 
nas assinalações para a 
transformação (-6,9 
pontos percentuais) e 
para a extrativa e (-6,8 
pontos percentuais), o 
percentual aumentou 
para a indústria da 
construção (+5,4 pon-
tos percentuais) no se-

gundo trimestre de 
2022”, informa a pes-
quisa. 

Finanças e 
perspectivas 

Para a CNI, o Índi-
ce de Situação Finan-
ceira das pequenas in-
dústrias teve “ligeira 
melhora”, marcando 
41,2 pontos no segun-
do trimestre de 2022, 
índice que apresenta 
acréscimo de 0,2 ponto 
na comparação com o 
primeiro trimestre. 

O Índice de Confi-
ança do Empresário 
Industrial (ICEI) para 
a pequena indústria 
mostrou “confiança 
relativamente elevada 
e disseminada”, uma 
vez que, desde o início 
do ano, a confiança 
“segue oscilando aci-
ma da média histórica 

de 52,8 pontos em tor-
no dos 57,0 pontos”, 
informou a CNI. 

Já o Índice de Pers-
pectivas da pequena 
indústria apontou que-
da de 0,9 ponto em ju-
lho de 2022, passando 
para 51,3 pontos. Este 
índice avalia as percep-
ções dos empresários 
para os próximos me-
ses. 

O levantamento da 
CNI é trimestral e tem 
como base a análise 
dos dados da pequena 
indústria levantados 
na Sondagem Industri-
a l ,  n a  S o n d a g e m 
Indústria da Constru-
ção e no Índice de Con-
fiança do Empresário 
Industrial (Icei). As 
pesquisas ouvem, to-
dos os meses, cerca de 
900 empresários de 
empresas de pequeno 
porte. 

Panorama da Pequena Indústria foi divulgado ontem pela CNI
EBC Economia 

Foto: divulgação/PCES 
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COMUNICADO

"PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG”, torna público 
que Requereu do IEMA, através do processo n° 85976415, com protocolo 
nº 013303/2021, Licença Ambiental de Regularização - LAR, para de 
Gerenciamento de área suspeita de contaminação na localidade da Rodo-
via Dário Salvador, s/nº, zona rural, Mun. de Governador Lindenberg - ES.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

