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Tremor de terra em Águia
Branca foi sentido por

moradores de Laginha (Pancas)
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Um pequeno tremor
de terra foi registrado no
município de Águia Bran-
ca, na região Noroeste do
Espírito Santo, na manhã
de quarta-feira (12) e foi
sentindo por moradores
de Laginha, distrito de
Pancas. O sismo não cau-
sou danos materiais e nin-
guém se feriu.

O evento de magni-
tude 1.3 (MLv), considera-
da baixa, foi registrado
por três estações da Rede
Sismográfica Brasileira e
foi analisado pelo Obser-
vatório Sismológico da
Universidade de Brasília
(Unb). Página 02.

Empresária de Nova
Venécia lança marca
de calçado autoral, a
Dani Ferrari Brand

Águia Branca
registra mais uma

morte pela Covid-19

Finalistas do
Campeonato Capixaba

serão conhecidos
neste  fim de semana
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VENDE – SE
01 quitinete em Águia Branca com

quarto, banheiro, pia e tanque instalados,
com espaço de terraço concluído de apro-
ximadamente 100m² exclusivos e dispo-
nibilidade para ampliação do “quitinete”.

Telefone: (27) 99903-1573

COMUNICADO
ANTONIO CARLOS NICCHIO, torna públi-

co que requereu da SEMMA de São Domingos do
Norte, através do processo n° 002693\2021, a Li-
cença de Regularização LAR, para atividade: Se-
cagem Mecanica de Grãos, Associado a Pilagem,
localizado(a) no Córrego Grande, Fazenda Santa
Helena, Zona Rural , São Domingos do Norte/ES.

Tremor de terra em Águia
Branca foi sentido por

moradores de Laginha (Pancas)

O evento de magnitude 1.3 (MLv), considerada
baixa, foi sentido em Laginha (Pancas)

Tremor de terra é registrado em Águia
Branca, no Noroeste do ES (Foto:

Divulgação/ Observatório Sismológico)

Um pequeno tre-
mor de terra foi regis-
trado no município de
Águia Branca, na re-
gião Noroeste do Espí-
rito Santo, na manhã de
quarta-feira (12) e foi
sentindo por morado-
res de Laginha, distri-
to de Pancas. O sismo
não causou danos ma-
teriais e ninguém se
feriu.

O evento de mag-
nitude 1.3 (MLv), con-
siderada baixa, foi re-
gistrado por três esta-
ções da Rede Sismo-
gráfica Brasileira e foi
analisado pelo Obser-
vatório Sismológico da
Universidade de Brasí-
lia (Unb).

Sem entender a
causa do tremor de ter-
ra, os moradores acio-
naram a Defesa Civil
do município. De acor-
do com o coordenador
do órgão, Leandro Ro-
cha, a suspeita era de
que detonações de pe-
dras estariam sendo
feitas próximas a loca-
l idade. “Mas aqui em
volta de Lajinha (Pan-
cas) não encontramos
nenhum tipo de implo-
são de terra ou despla-
camento de rocha”,
contou.

O professor do Ob-
servatório Sismológico
da UnB George Sand ex-
plicou que os registros

de tremores de terra na
região são comuns. No
entanto, a baixa magni-
tude dos sismos tornam
eles, na maior parte das
vezes, imperceptíveis à
população.

“Essa região tem
algumas ocorrências
de tremores que, na
maioria dos casos, são
imperceptíveis para a
população. Esse só foi
sentido por ter aconte-
cido próximo a uma
região com casas. É

uma atividade que
acontece na região e na
maioria dos casos nes-
sa magnitude”, explicou
o professor.

O casal de aposen-
tados Elza e Reinaldo
Spamer contou que já
sentiu um tremor de
terra na localidade há
cerca de 10 anos. “A
gente sentiu naquela
época e agora de novo.
Agora foi mais fraco.
Foi um susto”, contou a
mulher. (G1 ES)

Vacinação contra Influenza
para idosos e professores

teve início na terça-feira (11)
A segunda etapa da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a

Influenza teve início na terça-feira (11), no Espírito Santo. Para esta
fase, idosos acima dos 60 anos e professores das Redes Estadual, muni-
cipais e privada poderão ser imunizados. Ao todo, a expectativa é que
cerca de 650 mil capixabas da população-alvo sejam vacinados, com
estimativa populacional, segundo o Ministério da Saúde, de 592.792 ido-
sos acima de 60 anos e 51.171 professores.

Devido à concomitância das ações de vacinação de Influenza e de
Covid-19, a orientação é que seja feita primeiramente à aplicação da
vacina Covid-19. Além disso, ao público contemplado em ambas campa-
nhas, como é o caso dos professores e idosos, é preciso se atentar ao
intervalo de aplicação entre as doses: precisa-se respeitar o intervalo
mínimo de 14 dias.

A previsão, segundo o Ministério da Saúde, é que a segunda etapa
se encerre no dia 08 de junho. A terceira e última etapa terá início no
dia 09 de junho e se estendendo até 09 de julho, e irá contemplar pesso-
as portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condi-
ções clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; forças de
segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros; trabalhado-
res de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo
curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; ado-
lescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade que cumprem medidas soci-
oeducativas; e população privada de liberdade.

Continuidade da primeira etapa Influenza
A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve iní-

cio no dia 12 de abril com a imunização, para a primeira etapa, do pú-
blico de crianças de seis meses a cinco anos, gestantes e puérperas,
indígenas e trabalhadores da saúde.

Devido à baixa cobertura dos públicos contemplados nesta fase, o
Ministério da Saúde orientou aos estados que deem continuidade à apli-
cação até alcançarem a meta preconizada de 90% de cobertura vacinal.

Segundo dados do Sistema de Informações do Programa Nacional
de Imunizações, o Espírito Santo aplicou 184.800 doses da Influenza
até a manhã desta segunda-feira (10). Além disso, de acordo com dados
do LocalizaSUS, a cobertura vacinal para este público é de: 44% para
crianças; 40,5% para gestantes; 48,3% para puérperas; 20,8% traba-
lhadores da saúde; e 84,1% indígenas.
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Diretoria da Cooabriel realiza
visita às unidades da Bahia

O objetivo foi verificar de perto o andamento das atividades

Nos dias 6 e 7 de
maio, a diretoria da Cooa-
briel visitou as instalações
da cooperativa na Bahia
nos municípios onde estão
instaladas as unidades:
Camacan, Teixeira de Frei-
tas e Itabela. Estiveram
presentes o presidente,
Luiz Carlos Bastianello, o
vice-presidente Onivaldo
Lorenzoni e o secretário
Jonathan Rondelli.

O objetivo foi verifi-
car de perto o andamento
das atividades, além de
apresentar as unidades ao
novo secretário, Jonathan
Rondelli, que tomou pos-
se no dia 1° de abril.

“Foi uma oportunida-
de para conversar com os
gerentes e ouvir as deman-
das, uma delas é o aumento
da diversidade de produtos
nas lojas. Fui membro do

conselho administrativo
por cinco anos, mas agora
tenho uma responsabilida-
de maior. Por isso, sigo a
missão da cooperativa, que
é agregar valor aos produ-
tos dos sócios”, disse o sócio.

A pandemia do Covid-
19 limitou as idas da dire-

toria à Bahia, mas o objeti-
vo é manter essas visitas
com mais frequência. “Fo-
ram dias muito proveitosos
porque toda a diretoria es-
tava reunida com o objeti-
vo de anotar as demandas da
Bahia. Já pudemos notar
uma evolução da coopera-

tiva na região”, afirmou o
vice-presidente da Cooabri-
el, Onivaldo Lorenzoni.

Um dos investimentos
mais recentes da Cooabriel
foi um terreno no municí-
pio de Camacan. “A produ-
ção da Cooabriel na Bahia
tem crescimento impor-

Cooabriel na Bahia
Sócios: 732

Filiais
Teixeira de Freitas – BA
Armazém e Escritório: Rodovia BR 101 Sul Km 884 –
Vias D5/D7/D8 – s/n – Quadra e Lotes 47/52
Distrito Indústrial – CEP. 45.995-000 – Teixeira de
Freitas – BA
Telefone: (73) 99904 2991 | 3665 – 1077

Itabela – BA
Armazém: Rua do Sedim, n° 45, Ouro Verde CEP.
45.848-000- Itabela -BA
Telefone: (73) 99953 2795 | 3270 – 2238
Lojas de Insumos e Escritório: Rua Santos Du-
mont,12, Centro, Cep.45.848-000
Fone: (73) 99993 7073 | 3270-2223

Camacan – BA
Armazém e Escritório: Avenida dos Pioneiros, 1029,
Centro, CEP: 45.880-000 – Camacan – BA
Telefone: (73) 99871 6943 | 3283 – 2457

tante. Já conseguimos mui-
tos avanços e há outras
mudanças a caminho. Essas
visitas são fundamentais
porque nos permitem co-

nhecer a realidade da re-
gião para deliberar assun-
tos importantes”, finalizou
o presidente da Cooabriel,
Luiz Carlos Bastianello.
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Águia Branca registra mais uma
morte pelo novo coronavírus

2.569 pessoas foram vacinadas em Águia Branca

Águia Branca regis-
trou mais uma morte por
complicações do novo coro-
navírus (Covid-19) na últi-
ma quinta-feira (13/05).
Uma mulher com 78 anos
de idade, residente no cen-
tro da cidade que estava in-
ternada há 40 dias em Co-
latina, não resistiu. Ela foi
sepultada ontem (14) no
Cemitério dos Poloneses. O
esposo dela também mor-
reu por complicações da
mesma doença no dia 30 de
março passado. Com isso o
número de óbitos no muni-
cípio subiu para 58.

A cidade não registra-
va mortes pela Covid-19
desde o dia 22 de abril pas-
sado quando um homem de
62 anos foi a óbito.

CASOS ATIVOS
E INTERNAÇÕES
O número de pessoas

ativas com a doença tem ca-
ído nos últimos dias. Na
quinta-feira (13) eram 12
com 3 hospitalizados. Desde
o início da pandemia, 1.781
pessoas foram contamina-
das, dos quais 1.721 curadas.

As informações são do
Boletim Epidemiológico da
Secretaria Municipal de
Saúde.

VACINA
Águia Branca rece-

beu até o dia 07 de maio o
20º lote contendo mais 245
doses da vacina contra a Co-
vid-19. Com isso o total ge-
ral das doses enviadas ao
município para a Campa-
nha Nacional de Vacinação
é de 3.230. Já foram imuni-
zadas 2.569 pessoas.

ALERTA
Embora os números

parecem estar se estabili-
zando, as autoridades em vi-
gilância sanitária continuam
afirmando que não é hora de
relaxar na prevenção, pois a
pandemia ainda é bastante
agressiva e a vacina não está
disponível para todos. Refor-
çam, ainda que para vencer
a doença, é necessário cada
um fazer a sua parte nos cui-
dados e obediência às nor-
mas estabelecidas.

BPMA apreende armas e petrechos
para caça em São Gabriel da Palha

Uma equipe da 2ª
Companhia do Batalhão de
Polícia Militar Ambiental
(BPMA) prosseguiu para o
cumprimento de mandado
de busca e apreensão rela-
cionado à caça predatória
com uso de armas de fogo,
na zona rural de São Gabri-
el da Palha na última se-
gunda-feira (10).

Durante a fiscaliza-
ção no local a equipe en-

controu duas armas de
fogo irregulares, um rifle
calibre 38 e um garruchão
calibre 32, além de 284
munições de calibres vari-
ados, uma luneta, três tatus
abatidos, oito armadilhas,
uma câmera com sensor de
movimento, cinco pássa-
ros silvestres mantidos em
cativeiro sem autorização
dos órgãos competentes,
seis pios, recipientes com

pólvora, chumbo e espole-
tas, dois coldres, um cinto
tático, uma rede de espera
e diversos petrechos para
caça e para recarga.

O proprietário e to-
dos os materiais apreen-
didos foram encaminha-
dos para a Delegacia de
São Gabriel da Palha e
apresentados ao delegado
de plantão para as provi-
dências cabíveis.

Conilon do Espírito Santo
conquista Indicação Geográfica

O café conilon do Espírito Santo alcançou mais uma conquista. Na
terça-feira (11/05), foi concedida, por meio do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI), a Indicação Geográfica ao produto.

A modalidade Indicação de Procedência (IP) autoriza a utilização do
nome geográfico “Espírito Santo” para o produto Café Conilon produzido
em território capixaba, passando a ser identificado como Café Conilon
Espírito Santo.

O reconhecimento oficial, que veio após três anos do pedido, levou
em consideração a reputação, a notoriedade e a fama do território capixa-
ba para este produto.

O trabalho que culminou no registro foi estruturado pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em
conjunto com diversos parceiros, como Seag, Incaper, Embrapa Café, Ifes,
OCB-ES, Ministério da Agricultura, Cetcaf, Sicoob, entre outros, com con-
sultoria do Instituto Inovates, cabendo destacar ainda a importância do
papel da Federação dos Cafés do Estado do Espírito Santo – FECAFÉS, que
é a representante dos produtores de conilon junto ao INPI e responsável
pela gestão desta Indicação Geográfica.

Com a formalização do registro de IG na modalidade Indicação de
Procedência, o café conilon do Espírito Santo que já tinha espaço no mer-
cado internacional agora passa a ser reconhecido oficialmente possibili-
tando novos ganhos e segurança nas negociações.

Todos os 78 municípios capixabas estão contemplados por esta IG. Os
produtores que desejarem ter o seu café conilon reconhecido devem pas-
sar por um processo para garantir a autenticidade do produto e terem
direito de uso do selo do Café Conilon Espírito Santo. As regras estão pré-
definidas no Caderno de Especificações Técnicas e serão verificados por
um conselho regulador.

“Esse é um marco histórico do café conilon do Espírito Santo. Ex-
presso a minha gratidão a todos que direta ou indiretamente contribuí-
ram para a aprovação desta IG. Ao Sebrae como patrocinador; a OCB como
motivadora; ao Instituto Inovares como realizador; as cooperativas Ca-
fesul, Coopeavi, Coopbac e Cooabriel como membros da Federação e es-
pecialmente ao Alexandre especialmente ao Alexandre Ferreira (Analista
de Mercado do Sistema OCB/ES), que apoiou em todos os sentidos esta
realização. Sem esse grupo de pessoas dispostas a esta realização, a IG não
teria saído do sonho para a realidade. Obrigado a todos! O trabalho não se
encerra aqui. Vencemos a primeira etapa e contamos com o apoio de to-
dos para vencermos as demais, sabendo que esta vitória é do produtor de
conilon do Espírito Santo. Nós somos as ferramentas para que eles te-
nham sucesso”, disse o presidente da Fecafés, e também presidente da Coo-
abriel, Luiz Carlos Bastianello.
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Cintia Zaché

Empresária de Nova Venécia
lança marca de calçado

autoral, a Dani Ferrari Brand
Na contramão

da produção em
massa, e com

desejo de fundir
a criatividade,
veneciana traz

leitura marcante
com inovação de
calçados, unindo

o bom gosto,
praticidade e
elegância. O
passeio pela

moda na marca
atrai design,
arte, e peças
feitas para

quem curte o
diferencial

Com mais de uma década no mundo da moda, a empresária Dani Ferrari acaba de
lançar sua primeira coleção autoral de calçados femininos, através da marca, Dani Ferrari
Brand. A inspiração surgiu de estudos relacionados a tendências que balançam o universo
da moda, mundo afora. “A ideia existe dentro de mim há muito tempo. Agora, não tive mais
como adiar esse sonho. Busquei valorizar o perfil da mulher moderna que deseja um estilo
marcante, não esquecendo a praticidade e visual”, revela Dani Ferrari.

Com a coleção capsula intitulada Frescor, a Dani Ferrari Brand traz calçados atempo-
rais, com modelos que circulam para dia e noite, ideais para uso no trabalho, festas e happy
hour, não ficando de fora aquele estilo casual. O bom é que, tudo aqui inclina para um design
que traduz em calçados práticos e funcionais.

Como a moda se atualiza constantemente com a chegada de novas tendências e, prin-
cipalmente, com as novas visões criativas, Dani Ferrari aposta em lançar ainda este ano,
quatro cápsulas, com novas coleções, trazendo uma identidade super única em cada uma
delas, que promete se destacar no universo fashion.

Em tons de cores variadas, a Dani Ferrari Brand ainda assume papel aliado a padrões
artísticos manuais, resultando em calçados que carregam inspirações marcantes. Durante
a elaboração na ideia de cada sapato, Dani Ferrari ainda não esqueceu da visão de cada
cliente, o que resultou em um mix de referências, combinados a um estouro de toques
criativos e personalizados.

Para celebrar o lançamento da marca autoral, os calçados Dani Ferrari Brand estão
disponíveis no Estúdio Pinheiro Showroom, em Vitória, até o dia 15 de junho, e a partir de
agosto, a marca estará com modelos em diversas lojas do Estado.

Dani Ferrari
Dani Ferrari, 35 anos, formada em Direto e Letras, exerceu as duas profissões, mas

logo viu que seu coração batia forte mesmo pela moda. Nascida e moradora de Nova Vené-
cia, Dani é mãe do Bernardo e da Maria Vitória (in memorian), casada, feliz, apaixonada
pela vida e por todas os desafios que batem à sua porta, é assim que a empresária se
autodescreve. Há quase 12 anos abriu sua primeira loja, a Diferrari Boutique, em Nova
Venécia. O amor e a dedicação falaram mais alto e a empresária inaugurou uma filial em
São Mateus. Novamente, a paixão foi o que a impulsionou para em seguida, vivenciar e
assinar a chegada da terceira loja: a Diferrari Shoes, voltada para o mundo dos calçados. Não
se contentando e assumindo desafios, a empresária desponta mais uma vez no ramo da
moda, com sua marca autoral de calçados, a Dani Ferrari Brand, que segundo ela, surgiu em
um colapso de ideias, sonhos, experiências, com um único propósito: o amor! Dani Ferrari é a idealizadora do projeto

Estado suspende vacinação de gestantes com doses da AstraZeneca/Fiocruz
O Governo do Espírito Santo acata a recomenda-

ção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) e suspendeu a desde terça-feira (11) a aplicação em
todo Estado da vacina Covishield (Oxford/Fiocruz), co-
nhecida como AstraZeneca.  A suspensão será mantida
até que ocorra uma nova orientação por meio do Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da
Saúde.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fer-
nandes, diante deste cenário de suspensão, junto ao in-
cremento de doses da Pfizer/BioNTech na Campanha
de Vacinação e o recebimento de mais de 23 mil doses
nessa segunda-feira (10), o Governo decide pela orga-
nização da vacinação macrorregional das gestantes ca-
pixabas que ainda não foram vacinadas com imunizan-

tes da Pfizer.
“Estamos organizando, junto aos municípios, como

se dará a operacionalização e aplicação da vacina da Pfi-
zer em gestantes que ainda não receberam imunizante”,
informou.

O secretário orientou que as grávidas que recebe-
ram a primeira dose da Astrazeneca, devem observar a
ocorrência de eventos adversos pós-vacinais, e tendo
quaisquer sintomas, procurar um serviço de saúde. “No
entanto, o Estado não registrou nenhum evento adverso
grave com a vacina da Astrazeneca em gestantes”, garan-
tiu.

Recomendação Anvisa
Na segunda-feira (10), a Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão da va-

cinação da Covishield (Oxford/Fiocruz), conhecida como
AstraZeneca, em gestantes no Brasil.

A decisão é resultado do monitoramento de even-
tos adversos feito de forma contínua das vacinas contra
a Covid-19 em uso no País. A recomendação da Anvisa é
que a indicação da bula da vacina AstraZeneca/Fiocruz
seja seguida pelo Programa Nacional de Imunizações
(PNI).

A Anvisa ressalta em Nota que o uso das vacinas
em situações não previstas na bula só deve ser feito
mediante avaliação individual por um profissional
médico que considere os riscos e benefícios da vacina
para a paciente. A bula atual da vacina contra a Covid-
19 da AstraZeneca/Fiocruz não recomenda o uso da va-
cina sem orientação médica.
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Finalistas do Capixabão serão
conhecidos neste fim de semana

Rio Branco-ES e Rio Branco-VN empatam no
jogo de ida das semifinais em 0 a 0

Real Noroeste e Vitória também ficaram no 0 a 0

TABELA DE JOGOS - CAPIXABÃO 2021
SEMIFINAL (VOLTA)

HOJE (15/05)
Rio Branco-VN (0) X (0) Rio Branco-ES - (15:00h)

AMANHÃ (16/05)
Vitória (0) X (0) Real Noroeste - (15:00h)

As equipes finalistas
do Campeonato Capixaba
2021 serão conhecidas
neste fim de semana.

Hoje (15), os “xarás”
Rio Branco-VN e Rio Bran-
co-ES, que fizeram a final
do ano passado quando o
“Brancão Polenteiro” sa-
grou-se campeão, se en-
frentam às 15:00 horas
em Venda Nova do Imi-
grante no Estádio Olímpio
Perim.

No jogo de ida na
quarta-feira (12/05) no
Kleber Andrade o confron-
to terminou em 0 a 0.
Quem vencer a partida de
hoje disputará o título. Em
caso de um novo empate a
disputa da vaga será por
cobranças de pênaltis.

Amanhã (16/05), Vi-
tória e Real Noroeste lu-
tam pela outra vaga na de-
cisão no Estádio Salvador
Costa às 15:00h.

Na partida de ida que
aconteceu na 5ª feira (13)
em Águia Branca o resul-
tado também foi 0 a 0.
Como na semi não existe
nenhum tipo de vantagem,
acontecendo novo empate,
a decisão da vaga na final
será nos pênaltis.

As partidas da final
estão marcadas para os
dias 19 e 22 de maio pró-
ximos.

Cooperativa lidera a concessão
de crédito para empresas

O Sicoob ES é a instituição financeira que liberou o maior volume de

crédito para empresas em 2020, segundo balanço divulgado pela cooperativa,

que considera também os dados de estatística bancária divulgados pelo Banco

Central do Brasil.

O total da carteira de crédito contabilizado em 2020 superou o montante

de R$ 6 bilhões, registrando um crescimento de 31,4% em relação a 2019.

A participação do Sicoob na concessão de crédito comercial alcançou o

patamar de 27,8%, um total 5,6% superior ao liberado pela segunda institui-

ção financeira mais bem colocada no Estado. Nailson Dalla Bernadina, dire-

tor-executivo do Sicoob ES, afirma que esses recursos foram essenciais neste

período, por conta dos prejuízos decorrentes da pandemia.

Considerando as pessoas e empresas, as sete cooperativas vinculadas ao

Sicoob ES disponibilizaram R$ 3 bilhões aos prejudicados pela pandemia, em

2020. Esse montante inclui os valores dos programas Sicoob Ao Seu Lado

(R$ 1 bilhão), PEAC (R$ 271 milhões), Pronampe (R$ 283,4 milhões), PESE

(R$ 11,7 milhões) e Prosseguir (R$ 27,7 milhões). Cerca de 23,7 mil contra-

tos foram firmados por meio dessas medidas emergenciais.

Parceria

“O comércio foi gravemente afetado, principalmente as empresas de mi-

cro e pequeno porte. Por isso, o Sicoob se posicionou e assumiu ainda mais o

papel de parceiro da sociedade, atendendo à demanda do associado por cré-

dito. Acredito que muitos negócios e empregos foram mantidos por meio des-

ses aportes”, pontua o diretor-executivo.

A captação de depósitos e os investimentos feitos pelos associados do

Sicoob ES tiveram um crescimento superior a 50%, chegando ao volume total

de R$ 6,7 bilhões.

“Conseguimos entregar resultados econômicos e sociais consistentes, mes-

mo em um cenário delicado, firmes em nossa missão de melhorar a experiência

dos associados”, ressalta o dirigente.

Crescimento na pandemia

Em 2020, o Sicoob ES conquistou a adesão de mais de 63 mil pessoas e

empresas, ultrapassando o quantitativo de 400 mil cooperados no início de

janeiro último. O resultado cresceu 6,2% em relação ao exercício anterior,

encerrando 2020 em R$ 347 milhões.

Nailson Dalla Bernadina explica que o resultado foi impulsionado pelas

implementações tecnológicas, que permitiu que os associados continuassem a

realizar transações e negócios mesmo com restrições de acesso presencial às

agências durante grande parte do ano.

O controle nos custos administrativos e o aumento nas receitas de servi-

ços, que cresceram mais de 18%, também contribuíram para o alcance desses

índices.

Saiba mais sobre os programas emergenciais do Sicoob ES:

·Sicoob Ao Seu Lado

Programa para a prorrogação do pagamento de empréstimos, reestrutu-

ração de dívidas e crédito automático com juros menores e mais tempo para

pagar

·Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC)

Linha de crédito com recursos próprios garantidos pelo Fundo Garanti-

dor para Investimentos (FGI) destinada ao financiamento de capital de giro e

investimento. O Sicoob ES atendeu 1.342 associados com recursos na ordem

de R$ 271 milhões durante o ano de 2020.

·Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pe-

queno Porte (Pronampe)

Linha de crédito para investimentos e capital de giro, o que engloba des-

pesas, salários dos funcionários e compra de matérias primas.

·Financiamento da folha de pagamento (PESE)

Crédito para financiamento da folha de pagamento de pequenas e médias

empresas. Além de recursos próprios, as cooperativas também operam a linha

do Programa Emergencial de Suporte a Empregos do BNDES (Pese).

·Linha Prosseguir

Linha de crédito com recursos próprios destinado a atender demandas de

cooperados pessoas jurídicas excedentes aos limites governamentais disponi-

bilizados ao Sicoob nas linhas Pronampe e Peac. Com essa linha, o Sicoob ES

apoiou 381 empresas com a liberação de R$ 27,5 milhões em 2020.

Homem é preso com pistola,
escopeta calibre 12 e munições

A Polícia Mil itar
apreendeu armas de
fogo e munições na
noite de segunda-feira
(10), no bairro V ila
Tavares, em Boa Espe-
rança. Um homem de
33 anos foi detido du-
rante a ação.

Segundo a PM, du-
rante patrulhamento
preventivo pelo bair-
ro, os militares avista-
ram uma Toyota Hi-
lux, placas JTT-6337,
na rodovia ES 315, em
atitude suspeita, que
ao perceber a presen-
ça da viatura, empre-
endeu fuga.

Neste momento,
foi realizado acompa-
nhamento pelas ruas
do bairro Vila Tavares

e na altura do campo
de futebol, um ho-
mem, não identificado,
saltou do veículo em
movimento e fugiu a
pé pela viela do cam-
po, não sendo mais lo-
calizado.

De acordo com a
PM, os militares acom-
panharam o veículo
que, ao chegar na Pra-
ça, não conseguiu con-
tinuar o trajeto e pa-
rou. Neste momento,
um homem foi aborda-
do e foi realizada bus-
ca no interior do veí-
culo. Nele, foi encon-
trada uma pistola
9mm carregada com
27 munições, a qual é
de sua propriedade,
mas que apesar de ser

registrada, ele não po-
deria estar portando.

Já no banco de
trás, estava, também,
uma escopeta calibre
12, carregada, junta-
mente com 22 muni-
ções em uma capa. Ao
averiguar, foi consta-
tada que a mesma ha-
via sido roubada.

A PM disse que o
suspeito detido é
apontado como um dos
colaboradores de um
grupo armado que age
nos bairros Vila Tava-
res, Vila Fernandes e
adjacências.

O suspeito e os
materiais apreendidos
foram encaminhados
para a delegacia de
plantão. (Rede Notícia)
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Mapa Covid-19: Águia Branca
continua no "Risco Baixo"

O Governo do Estado
anunciou, nesta sexta-feira
(14), o 55º Mapa de Risco
Covid-19, que terá vigência
desta segunda-feira (17) até
o próximo domingo (23).
Dos 78 municípios capixa-
bas, 18 estão classificados
em Risco Baixo, 32 em Ris-
co Moderado e outros 28 em
Risco Alto. Com o fim da re-
gra da conurbação dos mu-
nicípios da Grande Vitória,
a classificação dos municípi-
os passa a ser feita de forma
individual.

Também foi anunciada
a liberação total do transpor-
te intermunicipal e interes-
tadual, além da reativação do
serviço de transporte públi-
co durante o período da ma-
drugada na Região Metropo-
litana.

A Matriz de Risco de
Convivência considera no
eixo de ameaça: o coeficien-

te de casos ativos por muni-
cípio dos últimos 28 dias,
além da quantidade de tes-
tes realizados por grupo de
mil habitantes e a média
móvel de óbitos dos últimos
14 dias. Já o eixo de vulnera-
bilidade considera a taxa de
ocupação de leitos potenci-
ais de UTI exclusivos para
tratamento da Covid-19, isto
é, a disponibilidade máxima
de leitos para tratamento da
doença. A estratégia de ma-
peamento de risco teve iní-
cio em abril do ano passado.

O Mapa de Risco segue
as orientações dos boletins
epidemiológicos do Ministé-
rio da Saúde e recomenda-
ções da equipe de especia-
listas do Centro de Comando
e Controle (CCC) Covid-19 no
Espírito Santo, que é com-
posto pelo Corpo de Bombei-
ros Militar, Defesa Civil, Se-
cretaria da Saúde (Sesa), Ins-

tituto Jones dos Santos Ne-
ves (IJSN) e da Universidade
Federal do Espírito Santo
(Ufes). As decisões adotadas
pelo Governo do Estado se-
guem parâmetros técnicos.
Confira a classificação de

todos os municípios
capixabas:

RISCO BAIXO: Águia
Branca, Baixo Guandu, Bom
Jesus do Norte, Colatina, Go-
vernador Lindenberg, Ico-
nha, Itaguaçu, Itarana, Ja-
guaré, João Neiva, Mucurici,
Muqui, Piúma, Ponto Belo,
Santa Maria de Jetibá, São
Domingos do Norte, São Ro-
que do Canaã e Vila Pavão.

RISCO MODERADO:
Afonso Cláudio, Água Doce
do Norte, Alfredo Chaves,
Alto Rio Novo, Aracruz, Atí-
lio Vivácqua, Barra de São
Francisco, Brejetuba, Caste-
lo, Divino de São Lourenço,
Domingos Martins, Dores do

Rio Preto, Ibatiba, Ibiraçu,
Ibitirama, Iúna, Jerônimo
Monteiro, Laranja da Terra,
Mantenópolis, Marechal
Floriano, Marilândia, Mimo-
so do Sul, Muniz Freire, Nova
Venécia, Pancas, Rio Novo do
Sul, Santa Leopoldina, Santa
Teresa, São Gabriel da Palha,

São Mateus, Sooretama e Vi-
tória.

RISCO ALTO: Alegre,
Anchieta, Apiacá, Boa Es-
perança, Cachoeiro de Ita-
pemirim, Cariacica, Con-
ceição da Barra, Conceição
do Castelo, Ecoporanga,
Fundão, Guaçuí, Guarapa-

ri, Irupi, Itapemirim, Li-
nhares, Marataízes, Monta-
nha, Pedro Canário, Pinhei-
ros, Presidente Kennedy,
Rio Bananal, São José do
Calçado, Serra, Vargem
Alta, Venda Nova do Imi-
grante, Viana, Vila Valério
e Vila Velha.

Recursos do Fundo de Proteção ao Emprego
são liberados para empresas capixabas

O início da liberação dos recursos, que deve
chegar a R$ 5 milhões esta semana, foi

anunciado pelo governador Renato Casagrande

Os empresários capixabas que solicitaram recur-
sos do Fundo de Proteção ao Emprego, operado pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Ban-
des), já estão recebendo os recursos da linha de crédi-
to emergencial. São, aproximadamente, 25 empresas
apoiadas com o financiamento disponibilizado pelo
Governo do Estado para empreendimentos que foram
prejudicados pela pandemia do novo Coronavírus (Co-
vid-19). O diferencial da linha de crédito é a taxa de
juros, praticamente inexistente, uma vez que os fi-
nanciamentos apenas são corrigidos pela taxa Selic.

O Fundo faz parte das med idas econômicas
anunciadas pelo Governo do Estado como forma de
dar suporte às empresas que passam por diferentes
situações e que necessitam de crédito para superar
este período, dentro do Plano Espírito Santo — Con-
vivência Consciente. O Fundo de Proteção ao Empre-
go disponibiliza capital de giro de maneira desburo-
cratizada para que o empresário tenha um fôlego a
mais e possa manter as atividades da empresa. O fi-
nanciamento contempla projetos de investimento de
R$ 31,5 mil até R$ 1 milhão.

No total serão disponibilizados até R$ 250 mi-
lhões para a linha de crédito emergencial. Os recur-
sos beneficiam modelos de negócios que foram im-
pactados pela retração econômica, com a adoção das
medidas de distanciamento social dos últimos me-
ses. O crédito emergencial pretende apoiar empre-
sas pertencentes aos setores diretamente afetados
pela pandemia, especialmente bares e restaurantes,
hotéis e pousadas, eventos sociais e culturais, ativi-
dades esportivas e turísticas, entre outras.

O início da liberação dos recursos, que deve che-
gar a R$ 5 milhões esta semana, foi anunciado pelo
governador Renato Casagrande, durante transmis-
são ao vivo pelas redes sociais na segunda-feira (10).
“Aprovamos essa linha do Fundo de Proteção ao Em-
prego, com aporte de recursos do Governo do Estado
e valor subsidiado, para que possamos dar o apoio
necessário, neste momento, aos empreendedores que
estão sofrendo com a pandemia. Para que eles se man-
tenham na atividade, conferindo dinamismo econô-

mico para passar por esta situação”, destacou.
Um dos empresários apoiados pelo financiamen-

to foi Leonardo Prezotti, proprietário da agência Bet-
ta Câmbio. Ele destaca que a disponibilidade dos re-
cursos pelo Governo Estadual foi de suma importân-
cia para que a empresa pudesse se organizar. O em-
presário ressalta que o atendimento e a agil idade
na tramitação foram pontos positivos para contrata-
ção dos recursos.

“Os recursos financeiros obtidos junto ao Ban-
des foram fundamentais para a manutenção da nos-
sa atividade comercial e dos postos de trabalho que
tínhamos. Como as viagens internacionais estão sus-
pensas há meses, e ainda devem demorar a voltar ao
normal, nosso pessoal que trabalhava com a compra
e venda de moeda estrangeira, em espécie, também
pôde ser treinado para trabalhar em outras funções,
como o fechamento de contratos de câmbio para im-
portação e exportação, análise e concessão de finan-
ciamento ao comércio exterior e a contratação de
proteção cambial”, relatou Prezotti.

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de
Oliveira, ressaltou que a instituição está empenha-
da em dar acesso aos recursos do crédito emergen-

cial ao empresariado capixaba. “O Bandes se organi-
zou para priorizar o atendimento às empresas nes-
te momento, disponibil izando informações, orien-
tando e dando celeridade ao processo de contratação
dos financiamentos. O empresário, apresentando os
requisitos necessários, pode ter acesso à l inha de
crédito emergencial que oferece capital de giro e
recursos financeiros essenciais para a manutenção
das atividades dessas empresas”, explicou.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvol-
vimento, Tyago Hoffmann, frisa que o Governo tem
empreendido todos os esforços para reduzir os im-
pactos econômicos e sociais mantendo o foco nas
pessoas.

“Nosso trabalho tem sido real izado com total
transparência no uso de recursos públicos e na apli-
cação dessas medidas emergenciais. Temos trabalha-
do em equipe para o desenvolvimento de medidas
adicionais de mitigação para os setores impactados,
com o intuito de encontrar soluções e alternativas
que pudessem resultar no apoio efetivo ao povo ca-
pixaba. O Estado é organizado com as contas públi-
cas, mantém diálogo constante com todos os setores
e tem sido assertivo em suas iniciativas. Medidas,
como a concessão de crédito e o Fundo de Proteção
ao Emprego certamente vão permitir que a econo-
mia continue aquecida e reduzirão os impactos cau-
sados pela pandemia”, pontuou Hoffmann.

Atendimento on-line
Até o momento, o Bandes tem sido procurado

por empresas de todos os portes para informações
sobre a linha em todos os seus canais. Para acessar
o crédito, o interessado deve entrar no site do banco
e preencher um formulário que será remetido à ins-
tituição para cadastro e anál ise, a partir do início
das operações da linha.

A linha de financiamento do Fundo de Proteção
ao Emprego poderá financiar capital de giro em con-
dições bastante atrativas, com prazo de até 72 me-
ses para pagar, incluídos 12 meses de carência. A li-
nha é considerada sem juros, uma vez que o recurso
financiado só tem correção pela taxa Selic.
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