
São Gabriel da Palha, ES - Sábado/domingo, 06 e 07 de agosto de 2022 - Ano XV - Edição nº 3074 - Distribuição Gratuita Es1.com.br - Hoje Notícias

“O Sicredi é garantia de 
responsabilidade com a vida
 financeira dos associados” 
Entrevista com Jossimar Bongiovani, gerente da Agência 
do Sicredi em São Gabriel da Palha  

Entrevista

Pág. 03

São Gabriel e região ganham nova clínica especializada
em diagnósticos por imagem com a Nortscan Pág. 06

3ª Feira de Agronegócios 
da Cooabriel será realizada 
em julho de 2023 

Polícia Militar recupera 
R$ 7.000, picape e sacas de 
pimenta em Vila Valério 

Cerca de R$ 9,2 bilhões de saque 
extraordinário voltarão ao FGTS

Pequenos negócios geram 
72% das  vagas de emprego no 
primeiro semestre 
Micro e pequenas empresas criam 961 mil postos no período no país

Pág. 02

Pág. 08

Pág. 05

Pág. 05

Foto: Editora Hoje

Foto: Editora Hoje/divulgação 



06 e 07 de agosto de 2022

27 3117-1030
   Dados para envio:

   

Ana Gomes da Silva - 80 - Jardim Passamani
São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

    Deseja participar? Seja opinando, criticando, denunciando,
elogiando, agradecendo, comentando ou enviando  poemas e

A publicação é  gratuíta,  sendo publicada ou não conforme a
original  recebida ou resumidamente, a critério da redação (as  
correspondências  recebidas não serão reenviadas aos  remetentes).  
Para sua carta ter validade, coloque nome  completo e  endereço 
juntamente  com telefone de contato e  nunca  esqueça  de assinar 

  

crônicas, escreva para o HN!

a mesma de forma legível.

jornalhojenoticias@hotmail.com

Hoje NotíciasE-mail:

Cartas/Correspondências

Exemplar de arquivo: R$ 1,00
Sujeito a disponibilidade

Filiado à:

Editora Hoje Eireli

Cnpj.: 08325314/0001-76 Insc. Municipal: 32594  

Rua Ana Gomes da Silva - 80 - Jardim Passamani
São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

   Central de Atendimento: 27  3117-1030
E-mail: jornalhojenoticias@hotmail.com

 Municípios do Estado do Espírito SantoCirculação:

Uma publicação:
www.jornalhojenoticias.com/ www.jornalhojenoticias.com.br

Contatos:

Publicação: Diária

Diretor:

Editor Chefe: 

Os artigos assinados, pronunciamentos e 
citações,  não  representam  a opinião  do 
Jornal e são  de  inteira  responsabilidade 
de seus autores.

Julio Cesar S. Fernandes - DRT 2397/ES

Harley Kalk da Silva  - DRT 3672/ES

WWW.ES1.COM.BR

ENTRETENIMENTO + DIVERSÃO + MOBILIDADE + INFORMAÇÃO = ES1

PARA FICAR BEM INFORMADO

02

 
Reflexao~

"Agora, pois, SENHOR, que espero eu? A 
minha esperança está em ti." 

Refletindo: Não há ninguém em quem 
possamos esperar com tanta certeza de ajuda, 
como no Deus do Céu, o Senhor da vida. Na 
verdade, Ele é o Único Senhor que não muda. 
Mudarão os céus e a terra, o mar e tudo o que 
nele há, mas a Palavra, o Verbo de Deus, 
jamais mudará! Permanece igual a Si mesmo 
para sempre, portanto, podemos confiar na 
Sua Pessoa.

Oração: Senhor Deus a minha alma confia 
somente em Ti! A minha esperança está no 
Senhor que fez os céus e a terra! Obrigado Pai 
pela alegria da salvação, a esperança da vida 
eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 

de
Momento 

Salmos 39:7

3ª Feira de Agronegócios 
da Cooabriel será realizada 
em julho de 2023 

A edição 2022 da 
Feira de Agronegócios 
da Cooabriel atraiu 
mais de 12 mil pessoas 
e movimentou R$ 194 
milhões em negócios. 
Diante do sucesso do 
evento, a expectativa é 
grande para a 3ª edição 
da feira, que será reali-
zada nos dias 26, 27, 28 
e 29 de julho de 2023. 
“Conseguimos fazer 
uma feira que entrou 
para a história de São 
Gabriel da Palha, da 
região e do estado do 
Espírito Santo, mas 
que principalmente, 
deixou uma marca pro-
funda nas mentes e nos 
corações dos coopera-
dos da Cooabriel, dos 
nossos parceiros e de 
todos, absolutamente 
todos, que estiveram 
presentes naquele am-
biente e sentiram a 
energia incrível presen-
te no ambiente e nos 
rostos das pessoas. O 
desafio aumentou para 

2023, afinal serão qua-
tro dias de feira, no pe-
ríodo de 26 a 29 de ju-
lho, mas não tenho dú-
vida nenhuma de que 
novamente será um 
sucesso, afinal será o 
nosso time que fará o 
planejamento e cons-
trução”, disse o supe-
rintendente da Cooa-
briel, Carlos Augusto 
Pandolfi. 

A 2ª Feira de Agro-
negócios da Cooabriel 
contou com 69 exposi-
tores e um Centro de 
Negócios com 16 lojas 
da Cooabriel do Espíri-
to Santo e da Bahia, 
além de seis agências 
financeiras: Sicoob, 
Sicredi, Banco do Bra-
sil, Bradesco, Cresol e 
Banestes. A feira já se 
consolida como o mai-
or evento do agronegó-
cio do Espírito Santo. 

O presidente da Co-
oabriel, Luiz Carlos 
Bastianello, destaca a 
importância do evento 
e a expectativa para a 
próxima edição. “A 

Feira de Agronegócios 
da Cooabriel já entrou 
para o calendário estra-
tégico da cooperativa. 
A edição 2023 da Feira 
já começou no exato 
momento que encerra-
mos a de 2022. Enten-
demos que esse evento 
se consolida como um 
acontecimento de pri-
mordial importância 
para o agronegócio do 
Espírito Santo, especi-
almente, para os pro-
dutores de café coni-
lon. Foi uma grande 
satisfação ver a presen-
ça maciça dos agricul-
tores nessa última edi-
ção da feira que de-
monstrou ser um im-
portante ambiente de 
negócios e de conheci-
mentos”, afirmou. 

Além dos excelen-
tes resultados, a Feira 
de Agronegócios da 
Cooabriel também con-
tribuiu para fortalecer 
a intercooperação, 
uma vez que reuniu no 
espaço outras coopera-
tivas que puderam ex-

por e demonstrar seus 
produtos e serviços. 

“A edição deste ano 
da feira da Cooabriel 
mostrou a sua magni-
tude e muita organiza-
ção. Além disso, possi-
bilitou o estreitamento 
das relações entre as 
próprias cooperativas, 
em consonância com o 
sexto princípio que nor-
teia o nosso movimen-
to, que é a Intercoope-
ração. Torcemos para 
que no próximo ano 
essa participação seja 
ainda maior, evidenci-
ando que cooperar é o 
caminho para se obter 
resultados melhores. 
Estamos certos de que, 
em 2023, teremos uma 
feira ainda mais sur-
preendente e bem suce-
dida do que foi a deste 
ano”, declarou o supe-
rintendente do Sistema 
OCB/ES e presidente 
do presidente do Con-
selho Deliberativo Esta-
dual (CDE) do Se-
brae/ES, Carlos André 
Santos de Oliveira. 

Cooabriel
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Entrevista

“O Sicredi é garantia de responsabilidade 
com a vida financeira dos associados” 

O Sicredi é uma cooperativa de crédito que oferece todos os produtos e serviços do mercado financeiro, para pessoas físi-
cas, jurídicas, empresas e agronegócio, que além de fomentar a atuação local, atua valorizando as características e realida-
des das regiões. São Gabriel da Palha há cerca de 4 meses foi contemplado com uma agência do Sicredi, que está localizada 
na Avenida Bertolo Malacarne, 30, no bairro Glória e conta com um espaço moderno, acolhedor para quem busca não só 
soluções financeiras, e também conta com um ambiente para fazer reuniões de negócios. 

No Sicredi Essência de São Gabriel, Jossimar Bongiovani assumiu a gerência recentemente. Em uma entrevista, o profis-
sional conta um pouco sobre sua experiência na cooperativa, serviços oferecidos pelo Sicredi, entre outros assuntos. 

Conheça Jossimar Bongiovani 

Colatinense, Jossimar Bongiovani, 42 anos é formado em Administração com pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios. Teve sua carteira assinada pela primeira vez aos 16 
anos, na época em uma fábrica de roupas onde atuou no ramo por 5 anos. Sempre conciliando trabalho e estudo, o que segundo ele, foi abrindo portas para trabalhar em outras áreas, auxi-
liar de escritório, auxiliar administrativo e financeiro, comércio e em 2006 conseguiu a oportunidade de iniciar sua carreira bancária do qual sempre sonhava, como estagiário, depois co-
mo assistente, agente de negócios e gerente de relacionamento. “Me identifiquei muito com essa área, pois desde criança eu dizia para os meus pais que quando crescesse queria ser bancá-
rio”, disse. 

Editora Hoje - Conte um pouco sobre sua história 
no Sicredi. 
Jossimar Bongiovani  - Conheci o sistema coope-
rativo de crédito há mais de 20 anos através de maté-
rias de TV, jornais e artigos na internet, sempre bus-
quei me aprofundar sobre cooperativismo, acom-
panhei na mídia a vinda do Sicredi para o Espírito 
Santo, e para minha cidade, foi como unir a “fome 
com a vontade de comer”, pois logo que tive uma 
oportunidade, aceitei o convite para assumir um 
cargo de atendimento na cooperativa, e com isso 
pude ofertar um atendimento personalizado com 
produtos e serviços que atendiam as necessidades 
dos associados. Tenho um sentimento de muito 
orgulho em pertencer ao Sicredi, a Cooperativa 
mais antiga do Brasil. 

Editora Hoje – O que os associados podem espe-
rar do seu trabalho? 
Jossimar Bongiovani - No Sicredi chamamos de 
“ASSOCIADOS”, eles são a essência da nossa cau-
sa. Eu tenho muito apreço pela forma como a coo-
perativa trata todos os associados, por isso podem 
esperar de mim muito trabalho, transparência e 
comprometimento com a sociedade gabrielense. 

Editora Hoje - Quais os principais serviços que o 

Sicredi tem a oferecer atualmente? 
Jossimar Bongiovani - Aqui no Sicredi, os associa-
dos são tratados com respeito, com humanismo e 
igualdade. O principal serviço que o Sicredi possui 
é a “consultoria financeira” conforme a necessida-
de de cada associado. Além de um atendimento 
personalizado, eles podem esperar por excelentes 
produtos e soluções financeiras, com um preço jus-
to, sendo que alguns são isentos de tarifas. 
Ao final de cada ano, os resultados são distribuídos 
para todos os associados, considerando a movi-
mentação de cada um, e esses recursos são devolvi-
dos em conta-corrente ou poupança onde entende-
mos que será mais bem utilizado pelo associado. 
Além dos produtos financeiros, o Sicredi tem uma 
participação muito ativa em cada sociedade onde 
está inserido, com realização de projetos sociais, no 
que diz respeito à educação financeira, cidadania e 
transformação social. 

Editora Hoje - E o que você tem a dizer sobre a 
agência de São Gabriel da Palha? 
Jossimar Bongiovani - A agência de São Gabriel 
da Palha é uma das agências mais modernas do 
sistema Sicredi, ao mesmo tempo é uma agência 
acolhedora, de fácil acesso e operacional. Todos os 
colaboradores são da cidade de São Gabriel e re-

gião, com isso conhecem bastante as pessoas, as 
empresas, os produtores e associações existentes na 
praça, facilitando o convívio no dia a dia. O atendi-
mento pessoal é das 9 às 16 horas, já os caixas ele-
trônicos que possuem diversas funções de atendi-
mento atendem das 6 às 22 horas todos os dias. 
Também contamos com um canal de atendimento 
digital pelo WhatsApp Interprise, Internet Banking 
e APPs Sicredi. 

Editora Hoje - O Sicredi investe muito no quesito 
transparência, qual a importância disso? 
Jossimar Bongiovani - O Sicredi por ser uma coo-
perativa muito antiga, inclusive esse ano completa 
120 anos de história, falar sobre transparência é 
mais que obrigação para todos nós colaboradores, 
todo planejamento e decisões são apresentadas aos 
associados de forma simples e clara. O trabalho 
feito pelos nossos antecessores e nossos atuais dire-
tores em todos esses anos nos privilegia com um 
sistema sólido, seguro e com credibilidade. Toda 
nossa história pode ser consultada no site www.si-
credi.com.br/essencia. O Sicredi é garantia de res-
ponsabilidade com a vida financeira dos associa-
dos. 

Editora Hoje - Deixe uma mensagem para os asso-
ciados. 
Jossimar Bongiovani - Primeiramente quero agra-
decer em nome do Sicredi São Gabriel da Palha, 
pela acolhida e pela hospitalidade do povo gabrie-
lense, desde a inauguração da agência em março 
desse ano até hoje só recebemos apoio, receptivida-
de e o mais importante – portas abertas em cada 
visita que fizemos. Muito obrigado! 
Deixo a mensagem o desejo que possamos crescer 
juntos a cada dia, a cada ano. Saibam que as portas 
da nossa agência também estão e estarão sempre 
abertas ao povo de São Gabriel e que quem ainda 
não conhece, venha conhecer a agência, sua estru-
tura e colaboradores, façam uma experiência co-
nosco, conheçam nossos projetos sociais e nossos 
produtos e serviços. 
Desejo a todos muita saúde, paz e sucesso na vida e 
em família. Grande abraço a todos! Fiquem com 
Deus!! 

Fotos: Editora Hoje

Entrevista com Jossimar Bongiovani, gerente da Agência do Sicredi em São Gabriel da Palha  

"A agência de São Gabriel da Palha é uma das agências mais modernas do sistema Sicredi, ao 
mesmo tempo é uma agência acolhedora, de fácil acesso e operacional", disse Jossimar.
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Programa Caminho da 
Escola ganha novas regras

O Diário Oficial da 
União de ontem (5) 
publicou o Decreto 
11.162 que traz novas 
regras para o Progra-
ma Caminho da Esco-
la. O projeto visa reno-
var, padronizar e am-
pliar a frota de veículos 
escolares das redes mu-
nicipal, do Distrito Fe-
deral e estadual de edu-
cação básica pública. 

Segundo o Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação 
(FNDE), o Caminho 
da Escola é voltado a 
estudantes da rede pú-
blica de educação bási-
ca residentes, priorita-
riamente, em áreas ru-

rais.
O programa oferece 

diversos tipos de ôni-
bus, lanchas e bicicle-
tas fabricados especial-
mente para o tráfego 
nestas regiões. Os veí-
culos devem atender a 
critérios de segurança e 
qualidade para garan-
tir o acesso diário e a 
permanência dos estu-
dantes tanto nas salas 
de aula como em ativi-
dades pedagógicas, 
esportivas, culturais ou 
de lazer previstas no 
plano pedagógico e 
realizadas fora do am-
biente escolar. 

Acesso 

Os gestores educa-

cionais são os respon-
sáveis pela aquisição 
dos veículos. A com-
pra da frota pode ser 
feita de três maneiras: 
assistência financeira 

do FNDE no âmbito 
do Plano de Ações 
Articuladas (PAR), 
conforme disponibili-
dade orçamentária 
consignada na Lei 

Orçamentária Anual; 
recursos próprios; e 
linha de crédito do 
junto a instituições 
financeiras, exceto 
para bicicletas. Os ges-

tores devem aderir à 
ata respectiva no Sis-
tema de Gerencia-
mento de Adesão a 
Registro de Preços – 
Sigarp.

Produção de veículos cresce 33,4% em julho, diz Anfavea

A produção de veí-
culos cresceu 33,4% 
em julho na compara-
ção com o mesmo mês 
de 2021, segundo ba-
lanço divulgado pela 
Associação Nacional 
de Fabricantes de Veí-
culos Automotores 

(Anfavea). Foram fa-
bricadas em julho des-
te ano 219 mil unida-
des, o que também re-
presenta um aumento 
de 7,5% em relação a 
junho. No acumulado 
de janeiro a julho, fo-
ram produzidos 1,3 
milhão de veículos, 
uma queda de 0,2% na 

comparação com os 
primeiros sete meses 
de 2021. 

As vendas de veícu-
los novos tiveram ele-
vação de 3,7% em ju-
lho na comparação 
com o mesmo mês do 
ano passado. Foram 
emplacadas, 182 mil 
unidades no período. 

Na comparação com 
junho, as vendas au-
mentaram 2,2%. No 
acumulado do ano, a 
comercialização de 
veículos registra retra-
ção de 12% em relação 
ao mesmo período de 
2021, com a venda de 
1,1 milhão de unida-
des. 

Segundo o presi-
dente da Anfavea, Már-
cio de Lima Leite, ape-
sar do crescimento, as 
vendas mantiveram 
estabilidade e a per-
cepção foi a de que hou-
ve maior volume nas 
vendas para frotistas, 
com 50 mil unidades. 
Ele reforçou que a dife-
rença não é tão signifi-
cativa, porém impac-
tou o setor e é motivo 
para observar e enten-
der o que está ocorren-
do. 

“A alta de juros e a 

restrição ao crédito 
naturalmente gera mai-
or dificuldade de aces-
so, porque nosso setor 
depende fundamental-
mente do crédito. Há 
uma redução que con-
tinua desde que os ju-
ros aumentaram e a 
participação das ven-
das à vista e a prazo 
começa a se distanciar. 
Neste ano 35% das ven-
das são a prazo e 65% à 
vista. No ano passado 
era exatamente o opos-
to”, disse. 

As exportações de 
veículos tiveram alta 
de 76,3% em julho na 
comparação com o 
mesmo mês do ano 
passado, com 41,9 mil 
unidades vendidas pa-
ra o exterior. Ante ju-
nho, o número de uni-
dades comercializadas 
no mercado exterior 
teve queda de 11,4%. 

No acumulado dos 
sete meses do ano, a 
alta nas exportações 
ficou em 28,7%, com a 
comercialização de 
288,2 mil unidades 
para outros países. 

“Percebe-se uma 
pequena retração oca-
sionada por questões 
na Argentina. Mas ain-
da assim é motivo de 
comemoração porque 
o setor continua man-
tendo um bom nível de 
exportações”, anali-
sou Leite. 

A quantidade de 
pessoas empregadas 
na indústria de veícu-
los registrou aumento 
de 1,1% em julho em 
relação ao mesmo mês 
de 2021. Atualmente, 
as montadoras têm 
103,8 mil trabalhado-
res. Na comparação 
com junho, a elevação 
é de 1,3%.

EBC Economia

Iniciativa visa renovar e ampliar frota de veículos escolares 
EBC Educação

Foto: Ministério da Educação/Divulgação

Foto: REUTERS/Roosevelt Cassio 
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Pequenos negócios geram 72% das 
vagas de emprego no primeiro semestre 

As micro e peque-
nas empresas (MPE) 
puxaram a criação de 
empregos formais no 
primeiro semestre. Dos 
cerca de 1,33 milhão de 
postos de trabalho for-
mais criados no Brasil 
de janeiro a junho, 
961,2 mil, o equivalen-
te a 72,1% do total, ori-
ginaram-se em peque-
nos negócios. 

A conclusão consta 
de levantamento do 
Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Se-
brae), com base em da-
dos do Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados (Caged), 
do Ministério da Eco-
nomia. O desempenho 
das MPE é bastante 

superior ao das médias 
e grandes empresas, 
que abriram 279,1 mil 
vagas nos seis primei-
ros meses de 2022. 

Apenas em junho, 
os negócios de menor 
porte foram responsá-
veis pela abertura de 
63,6% das vagas for-
mais no mês,  com 
176,8 mil de um total 
de 277,9 mil postos de 
trabalho criados no 
mês passado. As médi-
as e grandes empresas 
abriram 73,9 mil vagas 
(26,6% do total). 

Setores 

Na divisão por seto-
res da economia, os 
pequenos negócios 
apresentaram saldo 
positivo na criação de 
empregos em todos os 

segmentos no acumu-
lado do ano. O desta-
que entre as micro e 
pequenas empresas é o 
setor de serviços, que 
gerou 533 mil vagas. 

Apenas em junho, o 
segmento abriu 78 mil 
postos. 

A construção e a 
indústria da transfor-
mação aparecem na 

segunda e na terceira 
posições, com 168,8 
mil e 126,3 mil empre-
gos gerados, respecti-
vamente. No comércio, 
as MPE criaram 90,6 

mil postos de trabalho 
de janeiro a junho. As 
médias e grandes em-
presas, em contraparti-
da, fecharam 42,8 mil 
vagas no período. 

Micro e pequenas empresas criam 961 mil postos no período no país

Cerca de R$ 9,2 bilhões de saque
extraordinário voltarão ao FGTS

Cerca de R$ 9,2 bi-
lhões em recursos do 
saque extraordinário 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) não movimen-
tados pelos trabalha-
dores voltarão para as 

contas dos fundo a par-
tir de sábado (6). Os 
valores fazem parte do 
saque de R$ 1 mil, que 
vigorou de abril a ju-
nho, mas foram esque-
cidos no aplicativo Cai-
xa Tem. 

Segunda a Caixa 
Econômica Federal, os 

recursos retornarão às 
contas vinculadas dos 
trabalhadores com a 
correção do FGTS acu-
mulada no período. 
Pe la  l eg i s lação,  o 
FGTS rende o equiva-
lente à taxa referencial 
(TR) mais 3% ao ano. 

A Lei 14.075 de 

2020, que regulamen-
tou as poupanças soci-
ais digitais, determina 
que  os  va lores  do 
FGTS depositados nes-
sas contas e não movi-
mentados pelos traba-
lhadores retornem ao 
fundo, com correção, 
se não forem movi-
mentados em até 90 
dias depois do período 
de saque. 

Nos últimos anos, 
foram promovidas di-
versas rodadas de sa-
ques do FGTS. Neste 
ano, o governo liberou 
em torno de R$ 30,1 
bilhões para cerca de 
43,2 milhões de traba-
lhadores. Cada traba-
lhador recebeu R$ 1 

mil ou o total da conta, 
caso o saldo fosse me-
nor que esse valor. O 
dinheiro foi automati-
camente depositado 
nas contas poupança 
digitais, criadas para o 
pagamento do auxílio 
emergencial em 2020 e 
depois usadas para o 
pagamento de benefí-
cios sociais e de saques 
extraordinários do 
FGTS. 

Apesar de o dinhei-
ro voltar para o FGTS, 
os trabalhadores que se 
esqueceram de sacar 
terão uma nova opor-
tunidade. Até 15 de 
dezembro, eles pode-
rão pedir o crédito no-
vamente, com o dinhe-

iro sendo transferido 
para o Caixa Tem em 
até 15 dias. O pedido 
de saque pode ser feito 
pelo aplicativo FGTS, 
disponível para os tele-
fones e dispositivos 
móveis dos sistemas 
Android e iOS. A con-
sulta pelo site da Caixa 
foi desativada há al-
guns meses, restando 
apenas o aplicativo co-
mo meio de contato 
eletrônico. 

Neste ano, o saque 
extraordinário de R$ 1 
mil ocorreu de 20 de 
abril a 15 de junho. A 
liberação ocorreu de 
forma escalonada, ba-
seada no mês de nasci-
mento do trabalhador.  

EBC Economia
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São Gabriel e região ganham nova clínica especializada
em diagnósticos por imagem com a Nortscan

Em julho, São Ga-
briel da Palha e região 
ganharam uma nova 
clínica especializada 
em diagnósticos por 
imagem. A Nortscan 
chegou na cidade atra-
vés de um sonho dos 
sócios Dr. Giovani 
Loureiro, Dr. Vítor 
Louzada, Dr. Olívio 
Battisti, Dr. Zilmar 
Tschaen, Dr. José Li-
ma, Dr. Jacimar Belli-
nazzi e Dr. Dalton Hes-
panhol. A clínica está 
localizada na Avenida 
Bertolo Malacarne, 
81, bairro Glória. 

Segundo Giovani 
Loureiro, reumatolo-
gista e CEO da Nort-
scan, a missão da clíni-
ca é levar ainda mais 
desenvolvimento para 
a saúde da cidade e 
região. “Nossa missão 
é fazer exames de ima-
gem, com qualidade e 
trazendo o desenvolvi-
mento para a saúde da 
nossa cidade e região, 

para que os pacientes 
tenham o conforto de 
poder fazer exames de 
Ressonância Magnéti-
ca, Tomografia Com-
putadorizada sem ter 
que sair de São Gabri-
el, não perdendo o dia 
de trabalho, não gas-
tando com alimenta-
ção, e gasolina”, pon-

tuou. 
“Agora os gabrie-

lenses e moradores 
das cidades vizinhas 
vão ter o privilégio de 
ter todos esses servi-
ços perto de suas ca-
sas”, finalizou Dr. Gio-
vani. 

A Nortscan é uma 
clínica especializada 

em diagnósticos por 
imagem, fazendo Res-
sonância Magnética, 
Tomografia Compu-
tadorizada, Ultrasso-
nografia, Doppler Vas-
cular, Ecocardiografia 
Fetal e Ecocardiogra-
ma Infantil e em breve 
farão também Mamo-
grafia.

Especialistas na 
clínica:  

- Dr. Vítor Louzada: 
Radiologista; 
- Dr. Zilmar Tschaen: 
Cirurgião Vascular; 
- Dr. Olívio Battisti: 
Cirurgião do aparelho 
digestivo; 

- Dra. Verônica Hartu-
ique: Ginecologista; 
- Dr. Marco Antônio 
Andrade: Urologista; 
- Dra. Nathália A. Bue-
loni: Nutricionista; 
- Dra. Franciani Dami-
ani: Cardiopediatra, 
Ecocardiografia Fetal 
e  Ecocardiog rama 
Infantil.  

Prefeituras farão cadastro para o auxílio taxista

Teve início ontem 
(5) e vai até 15 de agos-
to o novo prazo para 
que as prefeituras ca-
dastrem taxistas que 
poderão receber o bene-
fício emergencial con-
cedido a motoristas de 
táxi, o Bem-Taxista. 
Ele será pago até de-
zembro próximo como 
ajuda para compensar 
a elevação do preço de 
combustíveis e deriva-
dos. 

O auxílio emergen-
cial começará a ser pa-
go no dia 16 de agosto 
em seis parcelas de R$ 
1 mil, “observadas a 
quantidade de taxistas 
elegíveis e o limite glo-
bal disponível para o 

pagamento do auxí-
lio”, informou, hoje, 
em Brasília, o Ministé-
rio do Trabalho. 

Têm direito ao bene-
fício motoristas de táxi 
registrados nas prefei-
turas, titulares de con-
cessões ou alvarás ex-
pedidos até 31 de ma-
io. 

Segundo o ministé-
rio, a prestação das in-
formações caberá inte-
iramente às prefeituras 
(ou ao governo do Dis-
trito Federal, no caso 
da capital federal), não 
sendo necessária qual-
quer ação por parte dos 
taxistas. Em caso de 
dúvidas, o motorista 
deve entrar em contato 
com a prefeitura para 
verificar o cadastro 

municipal. 

Pagamento 

“É importante es-
clarecer que o mero 
cadastramento dos ta-
xistas não garante o 
pagamento do Benefí-
cio Taxista. Os dados 
enviados pelos entes 
municipais e distrital 
serão analisados pela 
Dataprev (Empresa de 
Tecnologia e Informa-
ções da Previdência 
Social) para identifica-
ção dos profissionais 
elegíveis”, anunciou o 
ministério. 

As duas primeiras 
parcelas - referentes a 
julho e agosto - serão 
pagas em 16 de agosto. 
No dia 30, receberão o 

auxílio taxistas das ci-
dades cujas prefeituras 
perderem o primeiro 
prazo para enviar os 
dados dos trabalhado-
res ao governo. 

O motorista que 

estiver com o CPF (Ca-
dastro de Pessoas Físi-
cas) pendente de regu-
larização junto à Rece-
ita Federal não poderá 
receber o valor. Além 
disso, o benefício não 

poderá ser pago cumu-
lativamente com o au-
xílio caminhoneiro. 
Mais informações po-
dem ser obtidas por 
meio do aplicativo Cai-
xa Tem. 
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Vacinação infantil: campanha mira
poliomielite e outras doenças 

Tem início nesta se-
gunda-feira (8) a Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação contra a Poliomie-
lite para crianças abaixo 
de 5 anos. Simultanea-
mente, acontecerá tam-
bém a Multivacinação 
para Atualização da Ca-
derneta de menores de 
15 anos de idade. A inici-
ativa, conduzida pelo 
Ministério da Saúde, vai 
até o dia 9 de setembro. 
Está previsto para 20 de 
agosto de 2022, o Dia D 
de Mobilização Nacio-
nal. 

A poliomielite é uma 
doença contagiosa agu-
da causada por um vírus 
que pode provocar para-
lisias irreversíveis e fata-
is. A vacinação é a prin-
cipal forma de preven-
ção. O Brasil não detecta 
casos de poliomielite 
desde 1989 e, em 1994, 
recebeu da Organização 
Pan-Americana da Saú-

de (Opas) a certificação 
de eliminação da doen-
ça. Em todo o mundo, as 
campanhas de imuniza-
ção reduziram de cente-
nas de milhares para ape-
nas algumas dezenas o 
número de casos por 
ano. Recentemente, po-
rém, a doença reapare-
ceu em alguns países, 
levantando um alerta. 

A nova campanha 
busca alcançar ao menos 
95% das crianças de 1 a 4 
anos de idade. A última 
vez que isso ocorreu no 
Brasil foi em 2015, quan-
do as taxas de vacinação 
começaram a cair. O es-
quema de proteção con-
tra a poliomielite prevê a 
aplicação de três doses 
aos 2, 4 e 6 meses de ida-
de, mediante injeção 
intramuscular. Depois, a 
criança deve receber re-
forço com 15 meses e 
com 4 anos: essas novas 
doses são ministradas 
via oral e simbolizadas 
pelo Zé Gotinha, perso-

nagem criado pelo go-
verno brasileiro na déca-
da de 1980 para tornar as 
campanhas de vacina-
ção amigáveis para o 
público infantil. 

Já a multivacinação 
prevê a atualização das 
cadernetas de crianças e 
adolescentes, conforme 
calendário previsto no 
Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). Des-
sa forma, são disponibi-
lizadas doses que prote-
gem contra diversas do-
enças como tuberculose, 
hepatite, tétano, difteria, 
meningite, febre amare-
la, sarampo, rubéola, 
caxumba, catapora, gri-
pe e covid-19, entre ou-
tras. 

Os estados e municí-
pios têm autonomia para 
organizar o atendimento 
levando em conta a reali-
dade local. No Rio de 
Janeiro, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) 
prevê que 280 mil crian-
ças recebam a dose con-

tra a poliomielite. "As 
unidades de Atenção 
Primária estão abertas 
para a vacinação de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h", informa a 
pasta, em nota. 

Os pais de crianças e 
adolescentes devem le-

vá-los junto com suas 
cadernetas de vacinação 
para que as equipes de 
saúde possam identificar 
quais imunizantes preci-
sam ser aplicados.  

A Sociedade Brasilei-
r a  d e  I m u n i z a ç õ e s 
(SBIm), entidade cientí-

fica sem fins lucrativos, 
destaca a importância 
do engajamento da popu-
lação. "É fundamental 
para o Brasil se manter 
livre de doenças que po-
dem levar à morte ou 
deixar sequelas", ressal-
ta a instituição, em nota.

Lei que institui piso para enfermagem entra em vigor 

A lei que estabelece o 
piso salarial nacional 
para enfermeiros, técni-
cos de enfermagem, auxi-
liares de enfermagem e 
parteiras entrou em vigor 
na sexta-feira (5), com a 
publicação no Diário 
Oficial da União. 

Sancionada pelo pre-
sidente da República, 
Jair Bolsonaro, a Lei 
14.434 estipula que, em 
todo o país, enfermeiros 
não poderão receber me-
nos que R$ 4.750, inde-
pendentemente de traba-
lharem na iniciativa pri-
vada ou no serviço públi-
co federal, estadual, mu-
nicipal ou do Distrito 
Federal. 

Para técnicos de en-
fermagem, o salário não 
pode ser inferior a 70% 
deste valor, ou seja, a R$ 
3.325. Já os auxiliares e 
as parteiras não podem 

receber menos que a me-
tade do piso pago aos 
enfermeiros, ou seja, aba-
ixo de R$ 2.375. 

Por força da Emenda 
Constitucional 124, pro-
mulgada em meados de 
julho, a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e 
os Municípios tem até o 
fim do atual exercício 
financeiro para ajustar as 
remunerações e os res-
pectivos planos de carrei-
ra de seus profissionais. 

A lei que institui os 
pisos nacionais também 
determina que as remu-
nerações e salários atual-
mente pagos a quem já 
ganha acima desses pisos 
deverão ser mantidas, 
independentemente da 
jornada de trabalho para 
o qual o trabalhador foi 
admitido. E que também 
os acordos individuais 
ou coletivos devem res-
peitar esses valores míni-
mos. 

Veto 

Ao sancionar a lei, o 
Palácio do Planalto vetou 
um dos artigos do texto 
inicial que o Congresso 
Nacional aprovou no mês 
passado. Em uma mensa-
gem também publicada 
no Diário Oficial da 
União de hoje, o próprio 
presidente Jair Bolsonaro 
explica ter vetado o trecho 
que determinava que o 
valor do piso seria reajus-
tado anualmente com 
base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) após consultar os 
ministérios da Economia, 
Educação, do Trabalho e 
Previdência, Saúde e da 
Advocacia-Geral  da 
União (AGU). 

“A proposição legisla-
tiva incorre em vício de 
inconstitucionalidade ao 
prever que o piso salarial 
desses profissionais seria 
atualizado, anualmente, 

com base no INPC, pois 
promoveria a indexação 
do piso salarial a índice de 
reajuste automático, e 
geraria a vinculação ou 
equiparação de quaisquer 
espécies de reajuste para o 
efeito de remuneração de 
pessoal do serviço públi-
co, o que violaria o dispos-
to no inciso 13 do caput 
do art. 37 da Constitui-
ção”, justifica o presiden-
te, apontando que a medi-
da também afrontaria a 
autonomia dos estados, 
do Distrito Federal e dos 
municípios decidirem 
sobre a concessão de rea-
justes a seus servidores. 

“Ao longo do tempo, 
[a medida] implicaria no 
distanciamento dos valo-
res fixados a título de piso 
salarial para profissionais 
do setor público e do setor 
privado, o que estaria no 
sentido oposto ao deseja-
do pela proposição, que 
pretende estabelecer pata-

mar mínimo a ser obser-
vado por pessoas jurídicas 
de direito público e de 
direito privado, haja vista 
que para os profissionais 
atuantes no setor privado 
não se evidencia a veda-
ção expressa ao reajuste 
automático, como aos 
atuantes no setor público, 
por força constitucional", 
acrescenta o presidente, 
na mensagem endereçada 
ao presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
MG). 

Cofen 

Em nota, a presidente 
do Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen), 
Betânia Santos, comemo-
rou a aprovação do piso. 
"Essa conquista vai ficar 
registrada na história co-
mo o resultado de uma 
mobilização sem prece-
dentes. A partir de agora, 
temos um dispositivo cons-

titucional que nos permiti-
rá lutar para erradicar os 
salários miseráveis e, as-
sim, estabelecer condição 
digna de vida e de traba-
lho para profissionais que 
fazem o sistema de saúde 
funcionar. Vamos manter 
a mobilização, para derru-
bar o veto ao dispositivo 
que garante o reajuste pe-
lo INPC no Congresso”, 
declarou Betânia, desta-
cando que a categoria se-
guirá mobilizada pela con-
quista da redução da jor-
nada de trabalho. “Prati-
camente todas as categori-
as da saúde possuem jor-
nadas de trabalho inferio-
res a 44 horas semanais, 
menos a Enfermagem. 
Existem fartas evidências 
científicas mostrando que 
é necessário reduzir a jor-
nada da categoria para 30 
horas semanais, além de 
garantir um descanso dig-
no para essas trabalhado-
ras e trabalhadores.” 

EBC Saúde 
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Polícia Militar recupera R$ 7.000, picape
e sacas de pimenta em Vila Valério 

Na quinta-feira (4) 
Dois indivíduos arma-
dos renderam funcio-
nários e clientes em 
um mercado no córre-
go Dourado em Vila 
Valério roubando celu-
lares, dinheiro e pro-
dutos, e seguiram des-

tino ao córrego Caste-
lan. 

Foi feito cerco pela 
Polícia Militar de São 
Gabriel da Palha e São 
Domingos do Norte, 
porém os bandidos 
desviaram o caminho 
e saíram no asfalto de 
Rio Bananal, e segui-
ram pela estrada do 

Jurama, a Polícia Mili-
tar de Vila Valério se-
guiu no encalço e após 
eles baterem a camio-
nete com pimenta que 
haviam roubado tam-
bém no mercado, fo-
ram em direção ao cór-
rego Tesouro/ Cacho-
eira do Bereco, a polí-
cia militar de Jaguaré e 

a polícia civil também 
de Jaguaré foram em 
apoio. 

O veículo foi inter-
ceptado e houve troca 
de tiros com a polícia 
militar, logo em segui-
da um dos suspeitos foi 
detido, o outro conse-
guiu se evadir em meio 
a mata. 
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