
Garra Running de São Gabriel garante 
1º Lugar Geral por equipe na "Corrida Entre 
Amigos" em Barra de São Francisco   
10 atletas representaram São Gabriel da Palha com força e união
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Conselho Estadual de Assistência Social se reuniu
com 16 municípios em Baixo Guandu
Entre os municípios que participaram estão São Gabriel da Palha, Vila Valério e Marilândia
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Feira de agronegócios 
da Cooabriel movimenta
mais de R$194 milhões 
em negócios
O número é seis vezes maior 
do que o registrado na primeira 
edição do evento, em 2019 e mais 
de 12 mil pessoas estiveram na feira 

Câmara aprova 
MP do teletrabalho; 
texto segue para 
o Senado
Matéria precisa ser votada até 
domingo, para não perder validade 

Câmara aprova 
relatório de Da Vitória 
e cria programa
de renovação da 
frota de ônibus, 
caminhões e vans
Medida Provisória 1112 
estabelece o Programa de 
Aumento da Produtividade da 
Frota Rodoviária no País, o 
Renovar, para melhorar a logística 
e eficiência do transporte rodoviário
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Reflexao~

"Desejai ardentemente, como crianças 
recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, 
para que, por ele, vos seja dado crescimento 
para salvação."

Refletindo: Sabemos que algo está errado se 
uma criança estaciona no mesmo lugar no seu 
crescimento físico e no seu desenvolvimento 
intelectual. E isto causa muita preocupação aos 
pais. Do mesmo modo Deus está preocupado 
conosco, é por isso que este texto nos lembra que 
o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Deus 
não quer que sejamos imaturos! Deus quer que 
continuemos a crescer. Nosso Pai quer que 
ansiemos o que é bom e o que nos edifica. Então, 
o que você vai fazer hoje para satisfazer seu 
apetite espiritual e crescer no Senhor?

Oração: Poderoso Deus, obrigado por me amar e 
me salvar. Realmente quero amadurecer na Sua 
graça. Abençoe-me hoje enquanto procuro 
imitar hábitos santos e me alimento 
espiritualmente com as coisas que vão me ajudar 
a crescer. Eu sei que o crescimento verdadeiro 
vem somente de Ti, então peço que o Senhor me 
fortaleça pelo Seu Espírito enquanto eu tento 
imitar o Seu caráter. Em nome de Jesus. Amém. 

de
Momento 

1 Pedro 2:2

Cafeicultores já podem acessar
financiamentos do Funcafé

Os cafeicultores já 
podem acessar as li-
nhas de financiamen-
tos do Funcafé (Fundo 
de Defesa da Econo-
mia Cafeeira) em 12 
instituições financei-
ras. Os extratos das 
contratações estão pu-
blicados no Diário Ofi-
cial da União (DOU). 
São elas: Banco Ribei-
rão Preto, Banco de 
Desenvolvimento de 
Minas Gerais-BDMG, 
Banco Inter, Bradesco, 
e as Cooperativas de 
Crédito:  Central Cre-
sol, Credinter,  Agro-
credi, Credicarpa, Cre-
dialp, Credicarmo, 
Credivar, e Central de 
Crédito do Espírito 
Santo   

Conforme o Depar-
tamento de Comercia-
lização e Abasteci-
mento do Ministério 
da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, 
as assinaturas dos con-
tratos com as demais 
instituições ocorrem 
de forma célere para 
disponibilizar com 
agilidade os recursos 
do Funcafé  no mês de 
julho. 

As linhas de crédito 
disponíveis são desti-
nadas para os financia-
mentos dos tratos cul-
turais da lavoura, ar-
mazenagem, comerci-
alização e aquisição 
do produto, capital de 
giro para indústrias e 
cooperativas de produ-
ção, e ainda para recu-
peração de cafezais 

danificados por chu-
vas de granizo, geadas, 
vendavais ou outros 
fenômenos climáticos. 

Em fase final de 
contratação estão ou-
tros 25 agentes finan-
ceiros. Ao todo, há R$ 
6,058 bilhões no Fun-
d o  p a r a  a  s a f r a 
2022/2023. 

Os recursos 
disponíveis estão 
distribuídos nas 
seguintes linhas: 

I – crédito de custe-
io: até R$ 1,57 bilhão 

II – crédito de co-
mercialização: até R$ 
2,17 bilhões 

III – Financiamen-
to para Aquisição de 
Café (FAC): até R$ 
1,38 bilhão  

IV – crédito para 
capital de giro para 
indústrias de café solú-
vel e de torrefação de 
café e para cooperativa 
de produção: até R$ 
775 milhões 

V – crédito para re-
cuperação de cafezais 
danificados: R$ 160 
milhões 

A taxa de juros do 
Funcafé para esta safra 
está limitada em 11%. 
A remuneração do 
Fundo foi estabelecida 
em 8%, mantendo a 
remuneração do agen-
te financeiro em até 
3%, sendo de livre ne-
gociação entre as par-
tes. Apesar do aumen-
to em relação à safra 
passada, a taxa ficou 
a b a i x o  d a  S e l i c 
(13,25%).

Foto: Julio Huber 
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Feira de agronegócios da Cooabriel movimenta
mais de R$194 milhões em negócios

A Feira de Agronegó-
cios Cooabriel 2022, reali-
zada no último fim de se-
mana em São Gabriel da 
Palha, movimentou mais 
de R$ 194 milhões em ne-
gócios, em valores conta-
bilizados, montante real 
apurado no final do even-
to. O número é seis vezes 
maior do que o registrado 
na primeira edição do even-
to, em 2019.

Mais de 12 mil pessoas 
estiveram na feira, que teve 
entrada gratuita e atraiu 
cooperados e suas famíli-
as, produtores, pesquisa-
dores e estudantes de agro-
negócio, fornecedores de 
insumos e implementos, 
instituições financeiras e 
de fomento.

Realizada nos dias 28, 
29 e 30 de julho, a 2ª Feira 
de Agronegócios da Cooa-
briel contou com 69 expo-
sitores e um Centro de Ne-
gócios com 16 lojas da 
Cooabriel do Espírito San-
to e da Bahia, além de seis 
agências financeiras: Sico-
ob, Sicredi, Banco do Bra-
sil, Bradesco, Cresol e Ba-

nestes.
“A feira de 2022 teve 

sua missão cumprida com 
resultados espetaculares 
em todos os sentidos. Mas 
algo que trouxe grande 
satisfação, foi ver as pesso-
as fazendo negócios para 
fomentarem a sua ativida-
de devido às excelentes 
condições proporciona-
das. Conseguimos isso 
com parceiros e preços 
diferenciados”, disse o 
presidente da Cooabriel, 
Luiz Carlos Bastianello.

No encerramento do 
evento, no último sábado 
(30/07), também foi divul-
gada a data da 3ª Feira de 
Agronegócios em 2023.

O superintendente da 

Cooabriel, Carlos Augus-
to Pandolfi, também des-
tacou o sucesso da segun-
da edição da feira e anun-
ciou a data do próximo 
evento. “No próximo ano, 
a feira terá mais um dia de 
programação e será reali-
zada nos dias 26,27,28 e 29 
de julho. A feira de 2022 
foi sucesso em todos os 
sentidos, superando todas 
as expectativas. Quero, 
sem exceção, agradecer a 
todos que trabalharam, se 
dedicaram, se empenha-
ram e extrapolaram limites 
para que pudéssemos hoje, 
olhar para trás e dizer que 
conseguimos fazer uma 
feira que entrou para a 
história de São Gabriel da 

Palha, da região e do esta-
do do Espírito Santo, mas 
que principalmente, dei-
xou uma marca profunda 
nas mentes e nos corações 
dos cooperados da Cooa-
briel, dos nossos parceiros 
e de todos que estiveram 
presente e sentiram a ener-
gia incrível das pessoas e 
do ambiente. A feira tem o 
propósito de trazer conhe-
cimento e orientar o coo-
perado a tomar a decisão 
mais assertiva. Sabemos 
das dificuldades do produ-
tor e queremos ajudar. Te-
nho certeza que esse even-
to entrará no calendário 
nacional do agronegócio”, 
destacou.

O gerente corporativo 
comercial e coordenador 
da feira 2022, Fernando 
Krause, destacou a impor-
tância da presença das 
famílias na feira. “Quero 
agradecer a toda equipe 
comercial e todos os funci-
onários da Cooabriel pelo 
trabalho duro que a gente 
teve para ter essa feira ma-
ravilhosa. Para mim, foi 
uma experiência sensacio-
nal e eu não pensava que a 

gente pudesse ter em São 
Gabriel da Palha um even-
to de tão alto nível quanto 
esse. E a nossa feira é da 
família. Não é uma feira 
apenas de negócios, é uma 
feira da família. Uma feira 
que as pessoas podem vir e 
ver tecnologia, conhecer 
um pouco mais e ter um 
momento de descontra-
ção”, afirmou.

Para os cooperados, foi 
uma oportunidade de fa-
zer bons negócios e adqui-
rir conhecimentos. “A fei-
ra foi sensacional. A gente 
como produtor rural co-
nhece novidades na feira e 
inovação. Se eu tivesse de 
dar uma nota, daria 110% 
porque a feira foi um su-
cesso. Já estou torcendo 
que chegue logo o outro 
ano para acontecer a terce-
ira edição”, disse o coope-
rado, Élio Bayer. Como 
proprietário do Hotel São 
Gabriel, ele ainda destaca 
a importância do movi-
mento gerado na cidade. 
“A lotação do hotel ficou 
em 100% com a feira e já 
existe procura para o ano 
que vem. Na cidade foi um 

movimento muito bom, a 
feira movimentou toda a 
cidade e as pessoas que 
trabalham no comércio 
estão muito satisfeitas e 
pedindo bis”, disse.

Entre as autoridades 
presentes, estava o deputa-
do federal e presidente da 
Frencoop, Evair de Melo. 
“Eu fiquei impressionado 
com as inovações. A Cooa-
briel preparou um belíssi-
mo ambiente com a pre-
missa da sustentabilidade 
e da qualidade. Estar aqui 
demanda ter os ouvidos 
abertos para ouvir as ne-
cessidades do agro, princi-
palmente da nossa cafei-
cultura. E naturalmente, a 
Cooabriel pela sua história 
e tradição, princípios e 
valores chama para si a 
responsabilidade e com 
isso consegue atrair para 
cá empresas privadas do 
setor do agronegócio e 
trazer essa grande carava-
na de todo estado do Espí-
rito Santo e com isso per-
mite acesso às novas tec-
nologias, novas informa-
ções, novos produtos e a 
novos mercados e com 
esses ambientes de negóci-
os, os agentes de crédito 
presentes aqui dentro des-
se evento também permi-
tem que possamos realizar 
grandes negócios. Muito 
importante para que os 
produtores possam levar 
os produtos para suas pro-
priedades e, com certeza, 
continuar com essa cafei-
cultura pujante liderada 
pela nossa Cooabriel”, 
finalizou.

O número é seis vezes maior do que o registrado na primeira edição
do evento, em 2019 e mais de 12 mil pessoas estiveram na feira 

Fotos: divulgação/Cooabriel

Cooabriel
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Polícias Civil e Militar prendem criminosos
envolvidos em roubos em Colatina
A ação tem o intuito de prender criminosos que estavam cometendo roubos no município 

Policiais civis da 
Delegacia 15º Delega-
cia Regional (DR) de 
Colatina, com o apoio 
do 8º Batalhão da Polí-
cia Militar (BPM), rea-
lizaram operações poli-
ciais para prender cri-
minosos que estavam 
cometendo roubos no 
município. Durante a 
ação, três homens fo-
ram presos.  

As investigações da 

Polícia Civil e levanta-
mentos realizados pelo 
Serviço de Inteligência 
do 8º BPM identifica-
ram três homens de 35, 
36 e 37 anos e outro 
suspeito pelos crimes 
de tráfico de entorpe-
centes, estelionato, rou-
bo e furto. Todos são 
moradores do bairro 
Carlos Germano Nau-
man e adjacências. 

As informações obti-
das foram oficiadas ao 
Ministério Público e ao 

Poder Judiciário, que 
expediu mandados de 
busca e apreensão do-
miciliar e de prisão tem-
porária dos três suspei-
tos. E de posse dos man-
dados judiciais, deu-se 
início à realização de 
operações policiais pa-
ra localização e prisão 
dos indivíduos. 

A primeira prisão 
ocorreu no bairro São 
Silvano. Um suspeito 
de 35 anos foi preso, 
pelo crime de roubo. 

Fato ocorrido em uma 
mercearia, no bairro 
Jacarandá, no mesmo 
município, no último 
dia 22. Na ocasião o 
homem teria roubado 
R$ 1.300,00, em espé-
cie, e para praticar o 
crime, usou uma sub-
metralhadora caseira. 

O segundo a ser deti-
do foi um homem de 
36 anos, no bairro Vi-
cente Soela III. Os poli-
ciais avistaram o indi-
víduo, que foi reconhe-

cido pelas equipes. Ele 
é suspeito de envolvi-
mento no tráfico de 
drogas, homicídio e 
roubo. Ao avistar a via-
tura, o homem empre-
endeu fuga, jogando a 
carteira, contendo seus 
documentos pessoais 
no matagal, com o intu-
ito de não ser identifi-
cado. As equipes, ao 
encontrarem a carteira, 
confirmaram a sua 
identidade. 

E por último, um 

homem de 37 anos que 
tinha mandado de pri-
são em aberto pelo cri-
me de tráfico de drogas 
e roubo foi preso. Ele se 
apresentou na unidade 
policial devido às ações 
operacionais desenvol-
vidas para captura dos 
envolvidos. 

Os presos após os 
procedimentos de pra-
xes foram conduzidos 
para a unidade prisio-
nal, ficando à disposi-
ção da Justiça.

Projeto +Gestão oferece oportunidades de
crescimento para empresas do Espírito Santo 
Evento será realizado no dia 4 de agosto para empreendedores e 
empresários tornarem seus negócios mais competitivos no mercado 

Hoje quinta-feira, 4, 
será realizado o lança-
mento do Projeto +Ges-
tão para pequenas e mé-
dias empresas locais dos 
municípios de Linhares, 
Colatina, Marilândia e 
Baixo Guandu, no Espí-
rito Santo. O evento tem 
como objetivo propor 
estratégias de fortaleci-
mento da gestão das 
empresas locais. O en-
contro será realizado a 
partir das 9h, de forma 
presencial no Teatro do 
Sesi, em Linhares, e on-
line, às 18h, para as de-

mais localidades. O pro-
jeto visa traçar estratégi-
as de fortalecimento da 
gestão das pequenas e 
médias empresas locais, 
para que se tornem mais 
competitivas visando 
atender às demandas de 
ofertas de produtos e 
serviços dos mercados 
das localidades em que 
atuam.   

Estão previstas para 
o segundo semestre a 
capacitação de 40 em-
presas, por meio de uma 
metodologia dividida 
em cinco fases. Inicial-
mente, o programa faz 
um diagnóstico munici-

pal, para entender as 
demandas e oportuni-
dades locais. Em segui-
da, é feito um diagnósti-
co nas empresas partici-
pantes para entender-
mos a fase que cada 
uma se encontra, assim 
como identificar os pon-
tos fracos e fortes, po-
dendo ter uma interven-
ção customizada, por 
meio de capacitações e 
consultorias individua-
is. Ao final do projeto 
será avaliado o avanço 
das empresas e realiza-
da uma rodada de negó-
cio para que as empre-
sas se aproximem, estre-

item relacionamentos e 
fechem novos negócios. 

SERVIÇO 

Presencial
Data: 4 de agosto
Horário: das 9h às 

10h30
Local: Teatro do Se-

si (av. Filogônio Peixo-
to, 396, Aviso, Linhares 
– ES)

I n s c r i ç õ e s : 
https://forms.office.co
m/r/0GQEuqPy61

Empresários de Co-
latina, Marilândia e Bai-
xo Guandu podem par-
ticipar de forma on-line

MPES promove 
lançamento do livro 
“Representatividade Negra 
no Direito Capixaba” 
na sexta-feira (05)

Nesta sexta-feira 
(05), às 17h, será reali-
zado o lançamento do 
livro “Representativi-
dade Negra no Direi-
to Capixaba”, no audi-
tório do prédio anexo 
à Procuradoria-geral 
de Justiça do Ministé-
rio Público do Espíri-
to Santo (MPES). O 
promotor de Justiça 
do MPES Luiz Antô-
nio de Souza Silva é 
um dos autores da 
obra. 

No evento, tam-

bém estarão presentes 
as autoras Hellen Ti-
búrcio, presidente da 
Comissão da Igualda-
de Racial (CIR) da 
OAB/ES, Jéssica de 
Cassia Souza Wan-
zeller e Andreza San-
tos da Silva Aguiar. 

O livro tem o obje-
tivo de destacar as tra-
jetórias de profissio-
nais negros a partir de 
suas histórias e desafi-
os superados. É uma 
parceria da editora 
Cousa com a Comis-
são de Igualdade Raci-
al da OAB-ES. 

MPES  
Fundação Renova 

Assessoria
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Sicredi passa a operar nova fase do Pronampe

O Sicredi, institui-
ção financeira coope-
rativa com mais de 6 
milhões de associados 
e presença nos 26 esta-
dos e Distrito Federal, 
inicia as operações de 
crédito da nova fase do 
Pronampe. Nesta fase, 
é previsto o limite de 
R$ 7 bilhões para o Si-
credi entre os R$ 50 
bilhões disponibiliza-
dos aos empreendedo-
res via o Programa.

Criado em 2020 
como uma linha de 
crédito emergencial 
para incentivar o em-
preendedorismo brasi-
leiro, o Pronampe pas-
sou a ser permanente e 
busca oferecer crédito 
a taxas mais atrativas 

aos micro e pequenos 
empresários, com fatu-
ramento anual de até 
R$ 360 mil e R$ 4,8 
milhões, respectiva-
mente, além de MEI, 
com faturamento anu-
al R$ 81 mil. Atual-
mente, as condições do 
financiamento são de 
juros igual a Selic + até 
6% ao ano, com prazo 
de 48 meses, o que in-
clui a carência de 11 
meses para o paga-
mento da primeira par-
cela. 

“O Sicredi sempre 
foi parceiro das micro 
e pequenas empresas, 
atuando de forma mui-
to próxima a esse pú-
blico. Fazemos ques-
tão de participar do 
Pronampe para tentar 
atender ao máximo 

essa parcela tão impor-
tante da sociedade, es-
sencial para geração de 
empregos e renda”, 
comenta Elenilton Sou-
za, Gerente de Produ-
tos de Crédito do Sicre-
di. 

Como e quem 
pode solicitar o 

empréstimo 

Com o Pronampe, 
empresas com mais de 
um ano de existência 
podem solicitar até 
30% da sua receita bru-
ta anual registrada em 
2021 em crédito. No 
caso de empresas mais 
novas, é possível solici-
tar até 50% do capital 
social ou 30% da mé-
dia de faturamento 
mensal (será conside-

rado o maior valor en-
tre os dois). O valor 
limite é de R$ 108 mil 
para microempresas, 
R$ 150 mil para as pe-
quenas, R$ 24,3 mil 
para MEIs. Valores 
contratados nas fases 
anteriores do progra-
ma não irão influenci-
ar no teto de emprésti-
mo. 

Para solicitar o em-
préstimo, as empresas 
devem primeiramente 
acessar o e-CAC, por-
tal disponível no site 
da Receita Federal, e 
autorizar o comparti-
lhamento dos dados de 
faturamento com a ins-
tituição de sua prefe-
rência. A partir de en-
tão, o empresário está 
apto a negociar o crédi-
to somente com esta 

instituição financeira. 
“Participamos do 

Pronampe desde sua 
criação e, somando as 
mais de 68 mil opera-
ções das fases anterio-
res, o Sicredi já ofere-
ceu R$ 3,8 bilhões em 

crédito. A nossa expec-
tativa com a nova fase 
do programa é seguir 
fomentando o empre-
endedorismo e a gera-
ção de empregos no 
Brasil”, completa o 
executivo.

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte tem
o intuito de fomentar o empreendedorismo com linhas de crédito mais acessíveis

Câmara aprova MP do teletrabalho; texto segue para o Senado
Matéria precisa ser votada até domingo, para não perder validade 

A Câmara dos De-
putados aprovou o tex-
to da Medida Provisó-
ria (MP) 1108/22 que 
regulamenta o teletra-
balho e altera regras do 
auxílio-alimentação. 

O texto foi aprova-
do por 248 votos a fa-
vor e 159 contrários. A 
MP segue agora para o 
Senado e precisa ser 
votada até o domingo 
(7), quando perde a 
validade. 

Entre outros pon-
tos, a MP considera o 
teletrabalho ou traba-
lho remoto aquele que 
é prestado fora das de-
pendências do empre-
gador de maneira pre-
ponderante ou não, 
com tecnologias de in-
formação e comunica-
ção e que não se confi-
gure trabalho externo. 

O texto apresentado 

pelo relator, deputado 
Paulinho da Força (So-
lidariedade-SP), prevê 
que o regime de teletra-
balho se dará por jor-
nada, produção ou tare-
fa. Contudo, a propos-
ta excluiu a previsão de 
aplicação da jornada 
diária de trabalho de 
até oito horas, do paga-
mento de horas-extras, 
pagamento de valor 
adicional por trabalho 
noturno, conforme 
consta na Consolida-
ção das Leis do Traba-
lho (CLT). 

Os empregados em 
regime de teletrabalho 
ficam submetidos às 
disposições previstas 
na legislação local e 
nas convenções e acor-
dos coletivos de traba-
lho na base territorial 
onde o empregador 
contratou o trabalha-
dor. Aprendizes e esta-
giários também pode-

rão fazer teletrabalho. 
A MP diz ainda que 

o uso de ferramentas, 
como e-mails, fora do 
horário de trabalho 
não será considerado 
como sobreaviso e que 
os empregadores terão 
que dar prioridade para 
o regime remoto aos 
empregados com filhos 
até quatro anos. 

Negociação 

Além disso, A MP 
diz que a negociação 
da jornada de trabalho 
ocorrerá individual-
mente, entre o traba-
lhador e o empregador. 
“Acordo individual 
poderá dispor sobre os 
horários e meios de 
comunicação entre o 
empregador e o empre-
gado, desde que asse-
gurados os repousos 
legais”, diz o texto. 

O relator chegou a 

defender que as regras 
do trabalho remoto 
fossem definidas em 
negociação coletiva 
entre sindicatos e em-
presas, mas acatou a 
previsão de contrato 
individual, defendida 
pelo governo no texto 
original da MP origi-
nal. 

“Eu imagino que 
quem entende melhor 
de cada uma das cate-
gorias são os trabalha-
dores e os empresários 
do setor, e a negocia-
ção coletiva poderia 
resolver”, afirmou Pau-
linho. “Estamos fazen-
do uma lei que daqui 
um tempo teremos que 
corrigir”, disse. 

O líder do governo 
na Câmara, deputado 
Ricardo Barros (PP-
PR), reconheceu o tra-
balho do relator para 
chegar a um parecer 
consensual. “O gover-

no é pelo texto original, 
mas reconhece o esfor-
ço que foi feito”, disse 
Barros. 

Deputados da opo-
sição criticaram o tex-
to, argumentando que 
a medida representa 
um retrocesso para os 
direitos dos trabalha-
dores, por não conside-
rar o que prevê a CLT. 

“Vai ser uma supe-
rexploração, uma máxi-
ma precarização do 
trabalho e vai ser um 
regime muito próximo 
à escravidão, criticou o 
deputado Bira do Pin-
daré (PSB-MA). “Isso 
é andar para trás. É vol-
tar aos primórdios do 
capitalismo onde não 
havia jornada de traba-
lho, férias, não havia 
nada. Foi preciso que 
os trabalhadores se 
unissem no mundo inte-
iro para conquistar es-
ses direitos”, acrescen-

tou. 
O deputado Tiago 

Mitraud (Novo-MG) 
defendeu a negociação 
individual entre o tra-
balhador e o emprega-
dor para definir o tele-
trabalho. “Deixa o con-
tratante e o contratado 
resolverem a pendên-
cia da forma que acha-
rem melhor”, disse. 

Vale-refeição 

O texto da MP diz 
ainda que o auxílio-
alimentação será desti-
nado exclusivamente 
ao pagamento de refei-
ção em restaurantes ou 
de gêneros alimentíci-
os comprados no co-
mércio. 

A MP também proí-
be que as empresas rece-
bam descontos na con-
tratação de empresas 
fornecedoras de tíque-
tes de alimentação. 

Foto: divulgação 
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Conselho Estadual de Assistência Social se
reuniu com 16 municípios em Baixo Guandu

O Conselho Esta-
dual de Assistência 
Social se reuniu com as 
Secretarias de Assis-
tência Social de 16 mu-
nicípios das Microrre-
giões Rio Doce e Cen-
tro Oeste, a fim de esta-
belecer aproximação, 
potencializar a partici-
pação dos conselheiros 
locais nos respectivos 
conselhos e atender as 
demandas locais. A 
reunião foi realizada 
no auditório da prefei-
tura municipal de Bai-
xo Guandu com a pre-
sença da presidente do 
Conselho Estadual de 
Assistência Social e 
Subsecretária de Esta-
do de Assistência e De-
senvolvimento Social, 
Sandra  Shir ley  de 
Almeida. 

A reunião teve co-
mo principal objetivo a 
organização dos muni-
cípios e o levantamen-
to das demandas loca-
is, a fim de qualificar e 
capacitar os Conselhe-

iros para uma atuação 
mais eficiente frente as 
demandas dos municí-
pios que envolvem des-
de situações especifi-
cas de funcionamento 
do Conselho, controle 
social, papel do conse-
lheiro, como de análi-
se, aprovação e moni-
toramentos de institui-
ções socioassistencia-
is. Através dessas reu-
niões, o Conselho Esta-
dual irá realizar o le-
vantamento das de-
mandas dos municípi-
os para em conjunto 
desenvolver soluções 
para tornar o atendi-
mento mais qualifica-
do e eficiente. 

Par ticiparam da 
reunião os municípios 
de Alto Rio Novo, Pan-
cas, Colatina, São Do-
mingos do Norte, São 
Gabriel da Palha, Vila 
Valério, Governador 
Lindenberg, Marilân-
dia, São Roque do Ca-
naã, Sooretama, Rio 
Bananal, Linhares, 
Aracruz, Ibiraçu e 
João Neiva. 

Entre os municípios que participaram estão São Gabriel da Palha, Vila Valério e Marilândia

Cadastro Único: veja onde atualizar os dados em Colatina 

A Secretar ia  de 
Assistência Social de 

Colatina informa aos 
moradores que não atu-
alizaram o Cadastro 
Único nos últimos 24 

meses, que devem pro-
curar um dos postos de 
atendimento para reali-
zar o procedimento. 

São necessários o 
comprovante de resi-
dência, carteira de tra-
balho, título de eleitor, 
CPF, certidão de nas-
ci6mento e casamento, 
declaração escolar atu-
al de todas as pessoas 
que residem no domicí-
lio. 

A atualização pode 
ser realizada nos Cen-
tros de Referência de 
Assis tência  Socia l 
(Cras) e na Secretaria 
de Assistência Social 
de Colatina mediante 
agendamento. 

Agende com o Cras 

Cras Ayrton Senna: 
3723-6358

Cras  Columbia: 
3721-8015

Cras  Vi la  Real : 
3721-6114

Assistência Social: 
3711-7020  /  3177-
7203  /  3721-1676 

Documentos 
necessários 

Comprovante de 
residência, carteira de 
trabalho, título de elei-
tor, CPF, certidão de 

nascimento e casamen-
to, declaração escolar 
atual de todas as pesso-
as que residem no domi-
cílio. 

Confira benefícios 
que exigem o 

CadÚnico 

Auxílio Brasil, auxí-
lio gás, ID Jovem, tari-
fa social de energia elé-
trica BPC, isenção de 
taxa em concurso pú-
blico e no ENEM, 
CNH Social, carteira 
do idoso e outros servi-
ços assistenciais. 

PMC

PMBG 

Foto: divulgação 

Fotos: divulgação/PMBG 
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Garra Running de São Gabriel garante 
1º Lugar Geral por equipe na "Corrida Entre 
Amigos" em Barra de São Francisco   

A corrida é uma for-
ma de cuidar da mente 
e do corpo. Correr, por 
si só, é libertador. É por 
isso que tantas pessoas 
encontram brechas em 
suas agendas para colo-
car os tênis esportivos e 
passar alguns minutos 
correndo. 

A corrida ainda é 
um esporte que vem 
ganhando força em nos-
sa região, prova disso é 
a Equipe Garra Run-
ning de São Gabriel da 
Palha, que fez bonito 
em sua participação na 
2ª Corrida Entre Ami-
gos em Barra de São 

Francisco no domingo 
(31), onde 10 atletas 
participaram e ganha-
ram em 1º lugar geral 
por equipe.  

Ronaldo Silva, trei-
nador e professor, co-
mentou a importância 
de se ter um grupo de 
corrida: "Unidos um 
apoia o outro, tanto 
para treinar no dia a 
dia, quanto para parti-
cipar das provas de cor-
ridas".  

O atleta gabrielense, 
Jonathan Pratti, ficou 
em primeiro lugar na 
categoria faixa etária 
de 20-24 anos e comen-
tou como a corrida sur-
giu em sua vida: "A cor-

rida surgiu como uma 
válvula de escape do 
sedentarismo, comecei 
a buscar um novo estilo 
de vida, junto com a 
alimentação, e foi inici-
almente essa junção 
que me fez perder mais 
de 40kg me tornando 
uma pessoa mais sau-
dável e disposta".  

Quando o assunto é 
benefícios que a corrida 
traz, Jonathan pontu-
ou: "Além da disposi-
ção, saúde e os benefí-
cios pessoais, na corri-
da nós temos a intera-
ção com pessoas do 
Estado todo, fazendo 
com que nosso esporte 
fique mais leve, nós fa-

zemos amizades que 
fazem com que nosso 
ânimo aumente ainda 
mais para as futuras 
provas".  

"A corrida além de 
ser um esporte indivi-
dual vai muito além de 
um simples exercício, 
como no meu caso eu 
consegui me libertar de 
uma vida sedentária e 
conquistei amizades 
que hoje levo para vida. 
Se você tem interesse, 
aqui em São Gabriel 
nós temos um grupo no 
WhatsApp que temos 
as pessoas que gostam 
da corrida de rua, vem 
conosco participar", 
convidou Jonathan.  

10 atletas representaram São Gabriel da Palha com força e união
 Atletas da Equipe Garra Running que 
representaram São Gabriel da Palha:  

1-Maikon Jhonatan Pratti 
2- Juliana Pinaffo 
3- Ana Paula Kiill 
4- Geraldo Angélico Bastos 
5- Lais Aparecida dos Santos 
6- Denis Alexandre Bonizioli 
7- Ilda Faria da Silva 
8- Maria Aparecida Jesus 
9- Jorge Luiz de Jesus 
10- Fernando Damasceno de Jesus 

Fotos: Arquivo Pessoal  

O atleta gabrielense, Jonathan Pratti, ficou em 
primeiro lugar na categoria faixa etária de 20-24 anos
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Câmara aprova relatório de Da Vitória e cria programa
de renovação da frota de ônibus, caminhões e vans

O Plenário da Câ-
mara dos Deputados 
aprovou na terça-feira 
(02) o relatório do depu-
tado federal Da Vitória 
(PP-ES)  na Medida 
Provisória 1112/22, 
que cria um programa 
de incentivo à renova-
ção de frota de ônibus, 
caminhões e vans no 
Brasil.

Da Vitória destacou 
que a MP apresentada 
pelo Governo Federal 
vai dar mais segurança 
nas estradas nacionais 
e garantir mais eficiên-
cia ao transporte rodo-

viário. “Com essa pro-
posta, nós podemos 
alcançar a renovação 
de frotas de veículos, 
caminhões, ônibus, 
trazendo segurança 
maior no trânsito brasi-
leiro e uma proteção do 
meio ambiente”, disse.

O relator também 
incluiu no texto mu-
danças no Código de 
Trânsito Brasileiro so-
bre habilitação, des-
canso em rodovias e 
veículos abandonados. 
“São medidas que tra-
zem fluidez ao proces-
so nos departamentos 
estaduais de trânsito e 
mudanças pontuais”, 

explicou.
O Renovar poderá 

ser custeado por repas-
ses da Cide-Combus-
tíveis e por recursos de 
petroleiras. O deputa-
do destacou que o pro-
grama se estrutura com 
baixo impacto nas con-
tas públicas. “O meca-
nismo proposto se base-
ia essencialmente na 
coordenação de esfor-
ços privados, com a 
cooperação do poder 
público”.

Renovação

O texto estabelece 
que o Renovar será 

c o o r d e n a d o  p e l a 
Agência Brasileira de 
D e s e nvo l v i m e n t o 
Industrial (ABDI) e 
por um conselho, que 
terá participação dos 
setores do transporte, 
da indústria e da socie-
dade civil e definirá as 
diretrizes do progra-
ma.

Uma plataforma da 
ABDI vai permitir as 
operações de venda de 
bens usados e compra 
dos novos veículos.

A plataforma tam-
bém será utilizada pa-
ra contratação de em-
presas que realizarão o 
desmonte do veículo 

original.

Caminhoneiros

Pelo texto, o trans-
portador autônomo de 
cargas e os associados 
das cooperativas de 
transporte de cargas 
terão prioridade de 
acesso aos benefícios.

Dados da Secreta-
ria Nacional de Trân-
sito do Ministério da 
Infraestrutura indi-
cam haver mais de 3,5 
milhões de caminhões 
em circulação no Bra-
sil e, desse total, cerca 
de 26% dos veículos 
possuem mais de 30 

anos de fabricação.
A MP prevê o per-

dão de alguns débitos 
dos bens cuja baixa 
definitiva de registro 
seja solicitada no âmbi-
to do programa, desde 
que sejam inferiores a 
R$ 5 mil. O texto tam-
bém autoriza o Banco 
Nacional de Desen-
volvimento Econômi-
co e Social (BNDES) a 
criar linhas de crédito 
dirigidas aos partici-
pantes do Renovar.

Aprovado na Câma-
ra, a Medida Provisó-
ria 1112/22 segue ago-
ra para votação no Se-
nado.

Medida Provisória 1112 estabelece o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária
no País, o Renovar, para melhorar a logística e eficiência do transporte rodoviário

Assessoria
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