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Em março, Águia Branca
registrou o maior número
de mortes por Covid-19
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Covid-19: Águia
Branca registra
uma morte por
dia na primeira
semana de abril

O mês de março
deste ano registrou o
maior número de mor-
tes e de casos ativos por
dia do novo coronaví-
rus (Covid-19) no muni-
cípio de Águia Branca,
Região Noroeste do Es-
pírito Santo.

Desde o início da
pandemia até o dia 31 de
dezembro de 2020 fo-
ram 11 mortes e 695
pessoas haviam contra-
ído o vírus. Este ano fe-
chou com 54 casos ati-
vos e um paciente hos-
pitalizado. Página 04

Aguiabranquense foi até o
Acre “esfriar a cabeça” e

comprou fazenda que
virou exemplo de pecuária
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Covid-19: Águia Branca
registra uma morte por dia

na primeira semana de abril

Apesar do grande número de mortes nos últimos dias,
os casos ativos estão diminuindo em Águia Branca

O mês de abril para
inúmeras famílias agui-
abranquenses e, também
para a população em ge-
ral começou como ter-
minou o março: “um luto
sem precedentes”.

O município regis-
trou entre os dias 1º a 08/
04, oito mortes pelo
novo coronavírus (Co-
vid-19), sendo quatro
mulheres (2 com 67, 1
com 73 e 1 com 85 anos
de idade)  e 04 homens
com 60,63,66 e 75 anos,
respectivamente.

Assim, Águia Bran-
ca atingiu a triste mar-
ca de 50 mortes pelo co-
ronavírus.

CASOS ATIVOS
ESTÃO CAINDO

Diante de tantas no-
tícias ruins pelo grande
número de pessoas con-
taminadas, hospitaliza-
das e, principalmente
pelas mortes, uma infor-
mação traz esperança
aos aguiabranquenses de
saírem dessa triste rea-
lidade: o número de pes-
soas ativas com a doen-
ça está caindo.

No dia 1º de abril
eram 140 pessoas, redu-
zindo para 85 em 08/04.

Também, renova a con-
fiança, o fato de que os
curados/liberados da en-
fermidade nesses oito
primeiros dias são mai-
ores do que aqueles que
contraíram o vírus.

As autoridades em
vigilância sanitária atri-
buem a redução do
avanço da pandemia às
medidas de quarentena
tomadas nas esferas,
Estadual e Municipal,
bem como a conscien-
tização das pessoas em
relação ao uso de más-
caras, higienização das
mãos e isolamento e
distanciamento social.

ALERTA
As autoridades em

vigilância sanitária, po-

rém, afirmam que não é
hora de relaxar, pois a
pandemia ainda é bas-
tante agressiva e a va-
cina não está disponível
para todos. Salientam

que é responsabilidade
de todos; cada um fa-
zendo a sua parte nos
cuidados e obediência
às normas estabelecidas
para vencer a doença.

VENDE – SE
01 quitinete em Águia Branca com quarto, banhei-

ro, pia e tanque instalados, com espaço de terraço con-
cluído de aproximadamente 100m² exclusivos e dispo-
nibilidade para ampliação do “quitinete”.

Telefone: (27) 99903-1573

Poupança tem maior
retirada líquida em

março em quatro anos
Pelo terceiro mês seguido, a aplicação financeira mais

tradicional dos brasileiros registrou retirada líquida de re-
cursos. Em março, os investidores retiraram R$ 5,83 bi-
lhões a mais do que depositaram na caderneta de poupan-
ça, informou na quarta-feira (7) o Banco Central (BC).

A retirada líquida é a maior registrada para meses de
março desde 2017, quando os investidores tinham sacado
R$ 5 bilhões a mais do que tinham depositado. Em março do
ano passado, os brasileiros tinham depositado R$ 12,57 bi-
lhões a mais do que tinham retirado da caderneta.

Com o desempenho de março, a poupança acumu-
la retirada líquida de R$ 27,54 bilhões nos três primei-
ros meses do ano. Essa é a maior retirada acumulada
para o primeiro trimestre desde o início da série histó-
rica, em 1995.

Neste ano, o fim do auxílio emergencial intensifi-
cou a retirada. Ao longo de oito meses em 2020, a Caixa
Econômica Federal depositou o benefício em contas
poupança digitais, que acumulavam rendimentos se
não movimentados. Com o fim do programa, beneficiá-
rios que eventualmente conseguiram acumular recur-
sos nas contas poupança passaram a sacar o dinheiro.

A expectativa é que a poupança passe a registrar cap-
tações líquidas a partir de abril, com o retorno do auxílio
emergencial. A primeira parcela do benefício, no valor de
R$ 150 a R$ 375, está sendo paga ao longo deste mês.

No ano passado, a poupança tinha captado R$
166,31 bilhões em recursos, o maior valor anual da sé-
rie histórica. Além do depósito do auxílio emergencial
nas contas poupança digitais, a instabilidade no merca-
do de títulos públicos nas fases mais agudas da pandemia
de covid-19 atraiu o interesse na poupança, mesmo com
a aplicação rendendo menos que a inflação.

Rendimento
Com rendimento de 70% da Taxa Selic (juros bási-

cos da economia), a poupança rendeu apenas 1,69% nos
12 meses terminados em março, segundo o Banco Cen-
tral. No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado prévia da
inflação, atingiu 5,52%. O IPCA cheio de março será di-
vulgado na próxima sexta-feira (9) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A perda de rendimento da poupança está atrelada
a dois fatores. O primeiro são os juros baixos. Atualmen-
te a taxa Selic (juros básicos da economia) está em 2,75%
ao ano, depois de passar oito meses em 2% ao ano, no
menor nível da história. O segundo foi a alta nos preços
dos alimentos e do dólar, que impacta a inflação desde o
segundo semestre do ano passado.

Para este ano, o boletim Focus, pesquisa com insti-
tuições financeiras divulgada pelo Banco Central, prevê
inflação oficial de 4,81% pelo IPCA. Com a atual fórmula,
a poupança renderia pouco menos de 2% este ano, caso
a Selic permaneça em 2,75% durante todo o ano. O ren-
dimento pode ser um pouco maior caso o Banco Central
aumente a taxa Selic nas próximas reuniões do Comitê
de Política Monetária. (Agência Brasil)
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Mais 84.350 doses de vacinas
contra a Covid-19 chegam ao ES

O Espírito Santo
recebeu, no final da tar-
de de ontem (08/04), a
décima segunda remes-
sa com 84.350 doses
para dar continuidade à
vacinação contra o
novo Coronavírus (Co-
vid-19). Foram recebi-
das 46.750 mil doses da
Covishield (Oxford/Fio-
cruz) e 37.600 mil do-
ses da Coronavac (Si-
novac/Butantan).

O Estado fará o en-
vio aos municípios do
quantitativo para inici-
ar a vacinação do pú-
blico de 60 a 64 anos,
com o envio de 30% de
doses da D1 para este
público. Ainda para D1,
serão encaminhadas
doses para os grupos de

Forças de Segurança e
Salvamento e trabalha-
dores da saúde.

Além disso, serão
encaminhadas aos mu-
nicípios doses para
complementar a D2 dos
trabalhadores da saúde,
dos idosos de 70 a 79
anos e dos idosos de 70
a 74 anos.

As doses foram en-
caminhadas à Central
Estadual de Rede de Frio
para cadastramento. A
previsão é de que a dis-
tribuição aos municípi-
os da Região Metropo-
litana ocorra a partir
desta sexta-feira (09),
bem como o envio às
regionais de saúde Nor-
te, Sul e Central.

Espírito Santo é o

quarto estado que mais
aplicou vacina contra a
Covid-19 no Brasil

Até o final da tarde
desta quinta-feira (08), o
Espírito Santo ocupava a
quarta colocação entre
os estados que mais apli-
caram doses da vacina
contra o novo Coronaví-
rus (Covid-19) no País,
com 76,3% de doses en-
caminhadas aos municí-
pios já aplicadas na po-
pulação-alvo.

Os dados da Rede
Nacional de Dados em
Saúde do Ministério da
Saúde apontam que, das
729.965 doses distribuí-
das aos 78 municípios
capixabas, já haviam sido
aplicadas 560.458 doses.

Para acompanhar o

ritmo de vacinação no
País, acesse https://
viz.saude.gov.br/extensi-
ons/DEMAS_C19Vacina/
DEMAS_C19Vacina.html

Como funciona o
caminho das doses
até os municípios

Com a chegada de
uma nova remessa de
doses de vacinas contra
a Covid-19 no Espírito
Santo, a Central Estadu-
al de Rede de Frio reali-
za a entrega às regionais
de saúde e aos municípi-
os da região Metropoli-
tana em até 48 horas.

De acordo com a
coordenadora do Pro-
grama Estadual de Imu-
nizações e Vigilância das
Doenças Imunoprevení-
veis, Danielle Grillo, os

estados recebem doses
de forma proporcional à
sua estimativa populaci-
onal do grupo prioritá-
rio. O horário de chega-
da dessas doses, assim
como o quantitativo da
remessa é passado aos
estados horas antes.

“A partir do mo-
mento que nos é confir-
mado o quantitativo de
doses que receberemos
referentes àquela esti-
mativa, precisamos nos
organizar também para
fazer a estimativa popu-
lacional deste grupo em
cada cidade, e assim, de-
finir quantas doses cada
município irá receber”,
explicou Danielle Grillo.

Entre o processo de
detalhamento da popula-

ção, do cadastro das do-
ses no sistema, a sepa-
ração para cada municí-
pio e o envio, o Estado
tem realizado todo esse
processo em menos de
48 horas.

“A equipe trabalha
para otimizar o proces-
so de distribuição das do-
ses. Com a definição tri-
partite de incorporar to-
das as doses recebidas
nas pautas 8, 9 e 10 como
primeiras doses, foi pos-
sível ampliar a vacinação
dos grupos prioritários,
principalmente, decres-
cer a faixa etária dos ido-
sos”, informou a coorde-
nadora do Programa Es-
tadual de Imunizações e
Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis.
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Em março, Águia Branca
registrou o maior número
de mortes por Covid-19

O mês de março des-
te ano registrou o maior
número de mortes e de
casos ativos por dia do
novo coronavírus (Co-
vid-19) no município de
Águia Branca, Região No-
roeste do Espírito Santo.

Desde o início da
pandemia até o dia 31 de
dezembro de 2020 foram
11 mortes e 695 pessoas
haviam contraído o vírus.
Este ano fechou com 54
casos ativos e um pacien-
te hospitalizado.

No mês de janeiro
deste ano, aconteceu 01
morte e a média diária de
casos ativos com a doen-
ça foi de 55,64. Neste mês
o município atingiu o
maior número de ativos
em um dia, na data de 31/

01, com 84 pessoas doen-
tes.

Em fevereiro, foram
3 mortes e a média de ati-
vos foi de 99,75. No perí-
odo a maior marca ativa
foi atingida no dia 21 com
111 pessoas contamina-
das.

No mês de março
passado foram 27 mortes
e a média de casos ativos
com o novo coronavírus
foi de 168,64. No dia 22/
03 Águia Branca atingiu o
maior número de ativos
em um dia; foram 215. O
mês acabou com 155 ado-
entados, com 10 hospita-
lizados.

Nos três primeiros
meses de 2021, 971 pesso-
as foram contaminadas
com a Covid-19 que soma-
dos aos 695 do ano anteri-
or dá um total de 1.666 dos

quais 1.479 foram curados
até o dia 31/03. Neste
mês o município chegou a
um total de 42 mortes (11,
até 31/12/2020, 01 em
janeiro de 2021, 03 em fe-
vereiro de 2021 e 27 em
março/21 – Fonte: Bole-
tim SEMSA).

Com esses índices –
infelizmente -, Águia
Branca se destaca na lista
de municípios com a mai-
or mortalidade por Covid-
19 a cada 10 mil habitan-
tes no Estado. A taxa do
município é de 38,42 óbi-
tos/10 mil habitantes,
mais que o dobro do índi-
ce estadual, que estava em
18,45 mortos pela doença
a cada 10 mil habitantes
até o dia 31 de março.

O cálculo da taxa
considera o número de
mortes pela doença e os

No mês de março passado foram 27 mortes e a média de
casos ativos com o novo coronavírus foi de 168,64

habitantes de cada cidade,
o que ajuda a avaliar o
impacto destes óbitos em

relação à população local.
Os números e infor-

mações são do Boletim

Covid-19 da Secretaria
Municipal de Saúde e do
Painel Covid-19 da SESA.

Cidadãos capixabas vão ajudar o Governo a elaborar projeto da LDO 2022
Cidadãos capixabas poderão participar

até próximo dia 16 de abril, de uma consul-
ta pública visando à elaboração do Projeto
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO)
de 2022. A LDO é o mecanismo por meio
do qual o Estado estabelece as diretrizes
para orientar a elaboração e a execução da
Lei Orçamentária Anual (LOA).

Coordenada pela Secretaria de Econo-
mia e Planejamento (SEP), a consulta pú-
blica será realizada virtualmente, de forma
também a atender às normas de distancia-
mento social que impedem a realização de

encontros presenciais em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Para participar, basta o cidadão aces-
sar o site www.planejamento.es.gov.br e,
assim, ter acesso à consulta contendo os
artigos da LDO vigente.

O secretário de Estado de Economia e
Planejamento, Álvaro Duboc, destaca que
a consulta pública é mais uma ferramenta
de diálogo junto à sociedade capixaba, uti-
lizada pelo Governo do Estado, permitindo
a participação e o controle popular da ad-
ministração pública.

Sugestões
Ao participar da consulta pública, cli-

cando em cada um dos artigos da LDO vi-
gente o cidadão poderá, após a leitura, fa-
zer um comentário. Ao final, poderá tam-
bém apresentar sugestão de temas que
porventura não tenham sido abordados
nos artigos da lei, contribuindo para o
aprimoramento da elaboração do texto fi-
nal do PLDO 2022.

O PLDO deve ser enviado ao Poder Le-
gislativo até o final de abril, de acordo com
o que estabelece a legislação.
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A Petrobras
anunciou na quarta-
feira (24) uma redu-
ção de R$ 0,11 nos
preços do litro da
gasolina e do óleo di-
esel em suas refinari-
as. Desde quinta-fei-
ra (25), o preço mé-
dio do litro da gaso-
lina passou a custar
R$ 2,59, uma queda

de 4%.
Já o litro do die-

sel teve uma redução
de 3,8% e passou a
custar R$ 2,75, segun-
do informações divul-
gadas pela empresa.

A nota da Petro-
bras reforça que a
companhia baseia os
preços dos combus-
tíveis em variações

Aguiabranquense foi até o
Acre “esfriar a cabeça” e

comprou fazenda que
virou exemplo de pecuária

Depois da discussão,
veio a bonança para

José Montozo, que
comprou as terras
em Acrelândia-AC

A propriedade também é destaque entre as
fazendas de cria do programa em mortalidade

Diagnóstico expresso fez fazenda perceber que
precisa aumentar peso médio à desmama

Time de colaboradores da Fazenda Montozo:
organização ajuda a alcançar resultados

A história da Fazenda
Montozo, propriedade refe-
rência na atividade da cria
dentro do “Programa Fazenda
Nota 10” que está localizada
no município de Acrelândia,
no estado do Acre, começou
de modo inusitado. Quem re-
lembrou o “causo” em entre-
vista ao ‘Giro do Boi’ foi o
médico veterinário Marcelo
Montozo, que junto com seu
pai, Luiz Montozo, atual pro-
prietário da fazenda, adminis-
tram os negócios que come-
çaram na década de 1990 com
seu avô, José Montozo.

“É uma história que co-
meça de certa forma engraça-
da. O meu avô sempre foi um
camarada muito tranquilo, só
que aconteceu que na época
(anos 90) um candidato polí-
tico usou o nome dele no pa-
lanque dizendo que ele ia
apoiá-lo, mas ele não apoiava.
Aí ele ficou muito revoltado,
quando viu esse cidadão na
rua, até correu atrás, […] mas
acabou não chegando às “vias”
de fato, graças a Deus. Só que
na semana seguinte, enquan-
to ele ainda estava muito cha-
teado com a situação, um ami-
go nosso […] encontrou com
o vô, disse que estava indo
para o Acre e fez o convite. ‘Cê
num quer ir comigo, não? Va-
mos lá conhecer’. E o vô veio
e encontrou as terras, com-
prou um pedacinho basica-
mente de mata, tinha pouca
abertura, e foi onde a gente co-
meçou os trabalhos”, disse,
bem-humorado, o veterinário
Marcelo Montozo.

“O vô veio, ficou aqui
uns seis meses e voltou para
o Espírito Santo. Depois dis-
so, meu pai veio pra o Acre
pela primeira vez com 17 anos
e aí em 1996 ele voltou casa-
do com 20 anos; minha mãe
com 18 e eu com dois meses
de nascido”, completou.

Além do desafio de for-
mar toda a propriedade, o pai
de Marcelo, Luiz Montozo,
também tinha o obstáculo de
praticamente colonizar as
terras sem capital inicial, o
que foi solucionado logo na
sequência.

“Essa é uma segunda
etapa muito legal da nossa his-
tória. O pai chegou aqui des-
capitalizado realmente, come-
çou os trabalhos e aí foi quan-
do ele conseguiu um crédito
rural. Os produtores que es-

tão nos assistindo provavel-
mente vão lembrar. Eram três
anos de carência e sete anos
para pagar. Ele pegou esse fi-
nanciamento e comprou tudo
em bezerras, quase novilhas.
E ele comprou 150 novilhas.
Ele sempre comenta comigo
que nunca tinha visto tanto
gado na vida dele, porque no
Espírito Santos eles mexiam
com um pouco de leite, tinha
pouco gado de corte e mais
café. E quando chegou no pri-
meiro ano do pagamento após
o prazo de carência de três
anos, os bezerros dessas no-
vilhas já davam para pratica-
mente quitar o financiamen-
to. Só que aí ele pagou a pri-
meira parcela e foi trabalhan-
do o dinheiro. Algo interessan-
te de salientar é que , como
placa solar, aparelho de som,
tevê – e olha na época não ti-
nha nem energia lá. O que
aconteceu no médio e longo
prazo foi que o pai acabou
comprando a terra desses vi-
zinhos que não deram conta
de pagar os financiamentos.
[…] Hoje a gente tem uma
propriedade de cria e adquiriu
uma outra área […] onde é fei-
ta a recria e a engorda “, re-
cordou o veterinário formado
pela UFAC.

O espírito empreende-
dor levou a família Montozo a
intensificar não somente a
produção, mas o gerencia-
mento do negócio, buscando
o programa de capacitação em
gestão (financeira, zootécni-
ca e de pessoas) e compara-
ção de resultados “Fazenda
Nota 10”.

“A minha chegada no
programa ‘Fazenda Nota 10’
foi quando eu estava lendo al-
guns artigos no Portal DBO e
lá eu vi o anúncio e aí eu pen-
sei que não poderia perder a
oportunidade. Fiz a minha ins-
crição e fiquei aguardando an-
siosamente pelo retorno. Foi
quando o Rodrigo (Gennari)
me procurou, eu vi que era
possível e deu certo. A inicia-
tiva eu tomei principalmente
pelo desejo de a gente querer
melhorar. Só que para a gente
melhorar, a gente precisa de
alguns referenciais, a gente
precisa saber onde nós esta-
mos. E eu queria saber como
a nossa propriedade estava
em relação ao restante do país,
se a gente estava bem ou mal
em alguns setores e foi aí que

calhou bem a entrada no pro-
grama”, justificou.

Uma das ferramentas
que já de largada ajudaram a
Fazenda Montozo a identificar
pontos fortes, fracos, oportu-
nidades e ameaças foi o diag-
nóstico expresso, que é um
dos primeiros passos do Pro-
grama Fazenda Nota 10.

“Como funciona? Após
a confirmação da participa-
ção da fazenda, a gente ofere-
ce um treinamento online
para os gestores aprenderem
a pilotar e entenderem a me-
todologia do programa Fazen-
da Nota 10. A gente tem toda
equipe para dar suporte. E de-
pois desse treinamento, este
gestor vai estar totalmente
apto, conhecendo toda a pla-
taforma onde são feitos os
lançamentos (de números da
propriedade). Após isso, a
gente oferece um período de
praticamente 30 dias para o
participante reunir todos os
números da safra passada e
inserir os dados, o que a gen-
te chama de diagnóstico ex-
presso. Então antes de iniciar
a safra, o gestor preenche isso
e a gente já tem um resumo
sobre os indicadores produ-
tivos e financeiros para ofe-
recer e ele já vai entrar na sa-
fra sabendo como estava, po-
dendo se comparar para dar
início à safra nova”, esclare-
ceu o zootecnista e um dos co-
ordenadores do Fazenda Nota
10, Rodrigo Gennari.

“Quando ele (Marcelo)
fez o diagnóstico expresso, ele
não sabia como a fazenda es-
tava no cenário nacional, mas
de 21 indicadores reproduti-
vos, em 13 eles estavam entre
as top 50 fazendas. E é muito

legal que, nesse diagnóstico,
a gente consegue mostrar um
ranking com o posiciona-
mento para cada indicador”,
acrescentou Gennari.

Em sua participação no
Giro do Boi, Marcelo revelou
os pontos fortes e fracos per-
cebidos no diagnóstico ex-
presso. “Ainda bem que na
cria a gente não tinha muitos
pontos fora da curva. […] Mas
um dos pontos que eu pode-
ria destacar que a gente traba-
lhou esse ano para melhorar,
e acredito que evoluímos, foi
o peso à desmama. A gente es-
tava com um peso à desma-
ma intermediário, também
quilos de bezerros desmama-
dos por vaca, de certa forma,
intermediário, mas a gente in-
tensificou um pouco mais
isso. Nós começamos a fazer
uma pesagem dos bezerros
aos quatro meses […] e atra-
vés desse manejo a gente iden-
tificou as vacas que tinham
os bezerros mais leves, isso
porque o indicador de peso
aos 120 dias tem uma rela-
ção direta com a produção de
leite. Por isso estamos descar-
tando essas vacas (mais fra-
cas em peso à desmama).
Isso também ajudou a elevar
o peso médio da desmama.
Agora a gente está organizan-
do alguns aspectos justamen-
te pelo fato de a gente saber
onde estava e vendo essa pos-
sibilidade de melhora”, ilus-
trou o veterinário.

Além da evolução no
peso à desmama, a proprie-
dade também é destaque en-
tre as fazendas de cria do pro-
grama em mortalidade. “Eles
estão muito bem, com uma
taxa de mortalidade menor

que a média da cria (no pro-
grama Fazenda Nota 10). E a
gente percebe a importância
do benchmarking que a gen-
te sempre ressalta aqui, que
é você saber como você está,
o termômetro. Então a gente
consegue medir isso e pas-
sar trimestralmente no diag-
nóstico para as fazendas”, re-
forçou Gennari.

“O que eu digo é que
vale muito a pena. O Chaker
comenta muito uma frase do
Peter Druker, que diz que ‘o
que pode ser medido pode ser
melhorado’. Então quando a
gente entra no programa Fa-
zenda Nota 10, a gente tem a

possibilidade de levantar di-
versos números que, para fa-
zer isso sozinhos, a gente te-
ria muita dificuldade de con-
seguir. Com eles, a gente con-
segue levantar esses números
e trabalhá-los. E o que é legal
é que você pode trabalhar com
o Fazenda Nota 10 em conjun-
to com uma uma consultoria
local porque, na verdade, eles
vão ajudar a chegar no objeti-
vo comum, que é melhorar
lucratividade da fazenda, ga-
rantir um ambiente melhor de
trabalho para os seus colabo-
radores”, recomendou Marce-
lo Montozo. (Fonte:
www.girodoboi.com.br)



6  - O Noticiário Águia Branca, sábado, 10 de abril de 2021

Campeonato
Capixaba 2021

retorna hoje (10)

A volta do Estadual foi definida, em reunião virtual entre a FES
e os clubes na terça-feira (06), após o aval do Governo do ES

JOGOS DA 4ª RODADA
Hoje (10/04) / 15:00h

Rio Branco-VN X Real Noroeste
Pinheiros X São Mateus

Serra X Estrela
Vilavelhense X Rio Branco-ES
Amanhã (11/04) / 15:00h

Desportiva X Vitória

Batido o martelo! O
Campeonato Capixaba 2021
vai retornar mesmo neste
sábado (10/04), com os jo-
gos da 4ª rodada da compe-
tição. Com o aval do Comitê
de Gestão de Crise COVID-19
do Governo do Espírito San-
to, clubes e Federação de Fu-
tebol do Espírito Santo (FES)
se reuniram virtualmente
na tarde de terça-feira (06/
04) para definir os rumos da
competição.

O certame está parali-
sado desde o dia 16 de mar-
ço, devido ao aumento de ca-
sos de Covid-19 no Espírito
Santo e após as medidas
restritivas impostas pelo go-
vernador Renato Casagran-
de, em combate ao avanço da
pandemia no estado.

Inicialmente a parali-
sação seria até o dia 31 de
março, por conta do endure-
cimento das medidas restri-
tivas, a competição teve um
novo adiamento. Após uma
nova prorrogação da qua-
rentena, o reinício do Capi-
xabão chegou a ficar indefi-
nido, mas a reunião de terça
(06) definiu a questão.

O protocolo de segu-
rança e saúde da competição
sofreu poucas alterações em
relação ao que vinha sendo

adotado no início do torneio.
As testagens de Covid-19 dos
atletas aconteceram na quar-
ta (07), para os times da
Grande Vitória, e na quinta-
feira (08) para as equipes do
interior do Espírito Santo.

Outra testagem acon-
tecerá apenas ao fim da pri-
meira fase, antes do mata-
mata. Além disso, as delega-
ções que vão aos jogos tive-
ram o número de integran-
tes reduzido de 45 para 35
pessoas.

A rotina de partidas
será bem intensa para os

clubes, com os jogos aconte-
cendo em sequência no meio
e no fim de semana (quarta
e sábado, por exemplo). O

fim do Campeonato Capixa-
ba, com o segundo jogo da
decisão está marcado para o
dia 22 de maio. (GE / ES)

Espírito Santo inicia
vacinação do grupo das

forças de segurança
pública contra a Covid-19

O Governo do Espírito Santo iniciou mais uma etapa
importante na imunização dos capixabas contra o novo
Coronavírus (Covid-19). Na manhã de terça-feira (06), o
governador Renato Casagrande participou de um ato sim-
bólico no Palácio Anchieta, em Vitória, que marcou o iní-
cio da vacinação do grupo das forças de segurança e salva-
mento e forças armadas. A imunização irá englobar as
forças estaduais, federais e guardas municipais do Estado.

Ao todo, somente nesta primeira semana, serão apli-
cadas 7.398 doses nos profissionais da segurança públi-
ca. A maioria das vacinas, em torno de sete mil doses, são
provenientes da reserva técnica da Secretaria da Saúde
(Sesa). O restante faz parte do lote mais recente da Coro-
naVac que desembarcou em solo capixaba. O Estado fará o
envio aos 78 municípios capixabas para a realização da
imunização.

Serão contemplados os trabalhadores envolvidos no
atendimento e/ou transporte de pacientes; trabalhado-
res envolvidos em resgates e atendimento pré-hospita-
lar; trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de
vacinação contra a Covid-19; trabalhadores envolvidos nas
ações de vigilância das medidas de distanciamento social,
com contato direto e constante com o público indepen-
dente da categoria.

O início da vacinação dos profissionais da Segurança
Pública aconteceu no dia de aniversário de 186 anos da
Polícia Militar do Espírito Santo.

Para o governador Renato Casagrande, a imuniza-
ção desse grupo marca mais uma fase importante no en-
frentamento à doença. “É uma forma de reconhecimento
pelo trabalho na linha de frente no combate à pandemia.
Vamos iniciar a vacinação pelos profissionais de mais ida-
de para que possamos ter esses profissionais cada vez
mais protegidos. Essa reserva técnica que serve para do-
ses perdidas, o que felizmente não está ocorrendo, tam-
bém será utilizada para imunizar os profissionais da edu-
cação a partir do dia 15”, anunciou.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defe-
sa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou que o iní-
cio da imunização dos servidores da segurança pública é a
entrega mais importante deste ano.

“Nenhuma entrega de viaturas, armamentos ou
obras é mais importante que essa vacinação. O nosso po-
licial é o maior patrimônio da instituição. Preservar a vida
de quem está na linha de frente, se doando, desde o começo
da pandemia, é o nosso objetivo quando conseguimos an-
tecipar a imunização dos profissionais da segurança pú-
blica. Agradeço a sensibilidade do governador Renato Ca-
sagrande, que entendeu essa importância e sempre
apoiou a medida”, afirmou Ramalho.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio
Fernandes, o enfrentamento à pandemia exige ações que
vão além do Sistema Único de Saúde (SUS). “As ações de
fiscalização, de educação junto às comunidades e a manu-
tenção da segurança da população também são iniciati-
vas importantes em um momento de pandemia. Os pro-
fissionais de segurança têm cumprido um papel excepci-
onal e necessário. Por isso, decidimos então usar a reser-
va técnica para imunizar este público, começando do mais
velho para o mais jovem”, pontuou.

A previsão é de que a cada semana novos lotes che-
guem para contemplar as forças de segurança pública do
Espírito Santo, que somam aproximadamente 16 mil pro-
fissionais.

Depoimentos
O sargento do Corpo de Bombeiros Militar, Jocimar

Vieira da Rocha, 42 anos, estava muito feliz por receber a
vacina. “É um passo importante para o combate ao Coro-
navírus. Os profissionais da segurança estão desempe-
nhando uma atividade que não pode parar, juntamente
com os profissionais de saúde. É um passo fundamental
para garantir a manutenção dos serviços e também para
proteção desses profissionais”, declarou.

O policial militar da reserva, sargento Valdecir de
Souza Ribeiro, 62, que voltou à ativa há oito anos, decla-
rou que foi surpreendido com o convite para tomar a va-
cina. “Hoje tomei uma dose de esperança. Tenho uma fa-
mília grande com sete netos. É um privilégio ter a certeza
de que estou no caminho da imunização contra essa doen-
ça que tem tirado a vida de tantas pessoas”, disse.

Levantamento de perdas na agricultura após chuva de
granizo em São Domingos do Norte e mais seis cidades do ES

Os municípios de São
Domingos do Norte, Alegre,
Vargem Alta, Guaçuí, Mimoso
do Sul, São José do Calçado e
Jerônimo Monteiro foram pre-
judicados com as recentes
chuvas de granizo que atingi-
ram as lavouras. Na segunda-
feira (05), a Secretaria da Agri-
cultura, Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag), e par-
ceiros, deu início a um levan-
tamento dos principais impac-
tos que os produtores sofre-
ram durante esse período.

O levantamento está
sendo realizado em parceria
com a Secretaria de Trabalho,
Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Setades), o Ins-
tituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper), o Insti-
tuto de Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito Santo
(Idaf), as prefeituras dos mu-
nicípios atingidos e a Defesa
Civil do Espírito Santo.

“Muitas lavouras de café,
banana e hortaliças foram atin-
gidas e moradias rurais tam-

bém foram afetadas, nosso ob-
jetivo junto ao Governo do Es-
tado e os agentes de crédito es-
tadual é unir forças para aju-
dar os produtores nesse mo-
mento difícil. Sabemos que
em grande parte desses muni-
cípios a agricultura é o carro-
chefe, é o que movimenta a
economia e leva comida à
mesa das pessoas, por isso,
vamos focar nossos trabalhos
para resolver a situação o mais
breve possível”, ressaltou o
secretário de Estado da Agricul-
tura, Paulo Foletto.

“Mais de 300 famílias no
município sofreram perdas
significativas: perderam casas,
bens e suas plantações. É um
sofrimento muito grande. A
pedido do governador Renato
Casagrande, estivemos lá para
ver de perto a extensão dos da-
nos e entender a realidade do
município. Sabemos que ou-
tras localidades no Estado tam-
bém foram fortemente afeta-
das pelo temporal e precisa-
rão de um olhar especial nes-
te momento. Após a visita, ini-

ciamos a construção de solu-
ções ou ações que possam
minimizar os impactos cau-
sados pela chuva”, explicou a
secretária de Trabalho, Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial, Cyntia Figueira Grilo.

A secretária destacou
ainda que todo estoque da De-
fesa Civil para ajuda humani-
tária (telhas, cestas básicas, kit
dormitório, kit de higiene e
limpeza), já foi encaminhado
às localidades mais afetadas,
em caráter imediato. “Nos pró-
ximos dias, enviaremos as
propostas de caráter macro,
que ajudarão de maneira mais
permanente a recuperação dos
municípios”, disse.

O Incaper colocou à dis-
posição dos produtores todos
os técnicos dos escritórios
dos municípios atingidos pela
chuva de granizo na última
semana. O Instituto está de-
sempenhando o trabalho para
a elaboração de relatórios e le-
vantamentos das perdas na
agricultura, para que, em pos-
se do relatório com informa-

ções técnicas, o produtor que
tenha o seguro agrícola pos-
sa pleiteá-lo.

“Vamos atuar com a ori-
entação técnica para a revita-
lização das lavouras e na re-
cuperação da produção para
o futuro. Nossa principal atu-
ação agora é na elaboração dos
laudos para obtermos a di-
mensão do ocorrido e também
para auxiliar o trabalho de re-
tomada da atividade agrícola”,
pontuou o diretor-presidente
do Incaper, Antônio Carlos
Machado.

Segundo o diretor-pre-
sidente do Idaf, Mário Louza-
da, o instituto está à disposi-
ção para ajudar no que for
preciso. “Nossa missão, além
de prestar solidariedade a es-
tas famíl ias, é criar ações
para ajudá-las, principalmen-
te, voltadas para o setor agro-
pecuário, em que diversos
produtores rurais t iveram
enormes prejuízos. Nosso
objetivo é diminuir o prejuí-
zo e o sofrimento destas pes-
soas”, frisou Louzada.
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Cooabriel apresenta membros
da nova diretoria da cooperativa

A nova diretoria executiva da cooperativa, que tomou posse no dia 01 de abril

Antônio Joaquim de
Souza Neto, que atuou

como presidente da
cooperativa por vários

mandatos consecutivos

O Conselho de admi-
nistração elege, estatutaria-
mente, a cada ano, após o fe-
chamento da assembleia ge-
ral ordinária, a diretoria
executiva da Cooperativa. O
ato é coordenado pelo Comi-
tê Especial para Assuntos
Eleitorais da Cooabriel. No
final da última assembleia,
no dia 26 de março, foram
definidos os nomes para a
nova diretoria.

O conselho de Admi-
nistração atual, que foi esco-
lhido pela assembleia do ano
passado, é formado por nove
membros e tem mandato de
três anos.

O Conselho elege entre
eles os membros da direto-
ria executiva (presidente,
vice-presidente e secretá-
rio). Os membros podem
também manifestar a sua
disponibilidade ou não de
atuar como membro da di-

retoria.
A nova diretoria exe-

cutiva da cooperativa, que
tomou posse no dia 01 de
abril, está assim composta:

Presidente: Luiz Car-
los Bastianello

Vice-Presidente: Oni-
valdo Lorenzoni

Secretário: Jonathan
Rondelli

O presidente da Cooa-
briel, Luiz Carlos Bastiane-
llo, afirma que o momento é
de aperfeiçoamento de pro-
cessos e diversificação de
atividades. “A linha de traba-
lho não muda. A chegada do

novo secretário vem contri-
buir, principalmente, para
as ações voltadas à inovação
tecnológica que vem sendo
implementadas pela coope-
rativa”, disse.

Sucessão
A Cooabriel tem traba-

lhado nos últimos anos o

processo de sucessão na
gestão da cooperativa.

Antônio Joaquim de
Souza Neto, que atuou como
presidente da cooperativa
por vários mandatos conse-
cutivos (nove anos entre 26/
03/1984 e 31/03/1993 e
17 anos de 01/03/2002 a

31/03/2019), foi quem es-
truturou na ocasião de sua
gestão, o processo de suces-
são. Ele esteve na vice-pre-
sidência até agora (2019-
2021), apoiando o processo,
mas, mesmo sendo indicado
para manter-se na diretoria,
decidiu tornar-se membro
do conselho de administra-
ção para se dedicar a proje-
tos pessoais.

“Sou sócio da Cooabri-
el há 50 anos e estive na di-
retoria por 40 anos. Acredi-
to que fiz o melhor que pude,
mas agora sinto a necessida-
de de me dedicar mais a pro-
jetos ligados à minha família
e aos meus negócios. Conti-
nuarei dando todo o suporte
necessário à cooperativa e
estarei em todas as reuniões
do conselho. A Cooabriel está
no seu melhor momento e é
uma referência mundial”, fi-
nalizou Toninho.

Banestes já liberou mais de R$ 545 milhões em
crédito emergencial desde início da pandemia

Desde o início da
execução das ações de
contenção da pandemia
da Covid-19, em março
de 2020 e, com isso, o
consequente impacto
gerado na economia, di-
versas medidas têm sido
implementadas para ate-
nuar tais impactos. No
Espírito Santo, o Banco
do Estado do Espírito
Santo, o Banestes, tem de-
sempenhado um papel
relevante neste cenário.

A contar de março
de 2020 até o momento,
o banco já liberou mais
de R$ 545 milhões em
mais de 16 mil opera-
ções de crédito para em-
presas capixabas de to-
dos os portes e também
para microempreende-
dores, por meio das li-
nhas de crédito emer-
gencial que opera. Os
números demonstram
que o Banestes tem rea-
lizado, em média, 1.230
operações de crédito
emergencial a cada mês.

Outro número que
chama atenção é o de re-
pactuações de crédito
realizadas pelo Banes-
tes, ou seja, operações já
contratadas em períodos
anteriores ao da pande-
mia, que obtiveram um
período de intervalo no

pagamento das parcelas,
que atualmente é de até
90 dias, para dar alívio
financeiro ao clientes,
tanto de natureza jurídi-
ca quanto pessoas físi-
cas. O Banestes já rene-
gociou mais de R$ 428,4
milhões em contratos de
crédito.

Os números fazem
do Banestes a instituição
com maior volume de li-
berações de crédito
emergencial e repactua-
ções no Espírito Santo. “O
Banestes tem executado
um papel de suma rele-
vância no apoio econô-
mico à população capixa-
ba durante este momen-
to de pandemia. Somos o
principal banco credor
do Estado no acesso às li-
nhas especiais de crédi-
to emergencial”, destaca
o diretor-presidente do
Banestes, José Amarildo
Casagrande.

Atualmente, o Ba-
nestes opera as linhas
que recebem amparo do
Fundo de Aval do Gover-
no do Estado (Microcré-
dito Emergencial, com
juros zero, e Capital de
Giro Emergencial, com
taxa CDI); uma linha es-
pecial de Crédito Emer-
gencial para empresas,
com taxas a partir de CDI

+ 0,32% ao mês; a linha
Nossocrédito Emergen-
cial, do Programa Nosso-
crédito, com taxas de
0,65% ao mês até 0,95%
ao mês; e também a re-
cém-lançada linha de
Parcelamento de Cheque
Especial em até 24 me-
ses, com redução de mais
de 70% nas taxas de ju-
ros a partir de 2,25% ao
mês.

“O Governo do Esta-
do do Espírito Santo tem
realizado uma série de
ações, em diversos seg-
mentos, como forma de
amparo à população ca-
pixaba durante o delica-
do momento de pande-
mia. E nós, enquanto
banco do Estado, segui-
mos o mesmo compro-
misso de viabilizar as
melhores condições pos-
síveis na oferta de solu-
ções de crédito”, ressalta
Amarildo Casagrande.

Além das opções de
crédito, o Banestes rea-
liza outras ações de au-
xílio econômico que be-
neficiam os clientes Pes-
soa Física, como ações
de reparcelamento de
crédito, cheque especial
com 15 dias sem juros,
isenção e redução de ta-
rifas no cartão de crédi-
to Banescard, dentre ou-

tras facilidades.
Todas as ações e in-

formações completas so-
bre cada uma das linhas
de crédito operadas pela
instituição estão detalha-
das no site
www.banestes.com.br/
estamosjuntos.

Em caso de dúvidas,
os clientes deverão en-
trar em contato com o
gerente de sua agência
Banestes. O banco refor-
ça que o atendimento
presencial nas agências
localizadas em municípi-
os de alto e extremo ris-
co estão suspensos, per-
mitido apenas em situa-
ções emergenciais, con-
forme o Decreto 4.859-
E e a Portaria 166-R.

Os canais de atendi-
mento telefônico do ban-
co, disponíveis para con-
sulta em
banestes.com.br, e os
canais digitais (Aplicati-
vo Banestes, Aplicativo
Banestes Cartões e Ba-
nestes Internet Banking)
estão disponíveis para
realização de operações.
É importante destacar
que, como toda opera-
ção financeira, a contra-
tação das linhas de cré-
dito estará sujeita às
análises de crédito e ca-
dastro.

Moto roubada é
recuperada e polícia troca

tiros com criminoso

O criminoso que
conduzia o veículo

roubado se deparou
com uma viatura e

tentou retornar, mas
acabou caindo

Uma motocicleta foi
roubada na manhã de se-
gunda-feira (05), na zona
rural de Boa Esperança.

Segundo a PM, por
volta das 10h30 o pro-
prietário do veículo com-
pareceu na sede do des-
tacamento da cidade e
relatou que havia sido
vítima de assalto.

Disse, ainda, que dois
homens, em uma motoci-
cleta Bros preta, se aproxi-
maram dele no momento
em que estava estacionan-
do seu veículo, uma Honda
CG Titan 150, cor verme-
lha, placa PPH 8F75. Nes-
te momento, o carona sal-
tou da moto em que che-
garam e, armado, anun-
ciou o assalto, obrigando o
proprietário a entregar o
veículo e seu celular, fugin-
do do local após o crime.

Após tomar conheci-
mento do caso, os milita-
res conseguiram levantar
a informação de que a du-
pla havia seguido no des-
tino a Santa Maria, pros-
seguindo em acompanha-
mento e pedindo apoio ao
13º Batalhão, que pron-
tamente enviou apoio e
fizeram um cerco.

De acordo com a PM,
a alguns quilômetros do
trevo de São Mateus, o cri-
minoso que conduzia o ve-
ículo roubado se deparou
com uma viatura e tentou
retornar, mas acabou ca-
indo. Em seguida, ele fugiu

por uma plantação de eu-
calipto.

Após reforço de mais
uma viatura, os policiais
conseguiram fazer um
cerco na plantação, mo-
mento, em que a guarni-
ção se deparou de frente
com o homem, que esta-
va saindo da vegetação de
arma em punho. Ao per-
ceber a presença dos mi-
litares, ele saiu correndo
e efetuando disparos de
arma de fogo contra os po-
liciais, que revidaram.

Mesmo com todo o
empenho, o criminoso
conseguiu fugir em uma
mata que fica ao lado da
plantação de eucalipto e
não foi mais foi visto. O
veículo, que foi recupera-
do, foi encaminhado ao
pátio credenciado do De-
tran. (Rede Notícia)
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