Real Noroeste e
Nova Venécia jogam
fora de casa por vagas
nas oitavas da Série D
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Viação
Águia
Branca abre
seleção para
contratar 200
motoristas
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Serviços de limpeza e ornamentação já estão acontecendo no Parque do Jacaré

Os vereadores de
Águia
Branca
aprovaram
por
unanimidade na manhã
de ontem (29) o projeto
de lei nº 046/2022 que
autoriza
o
Poder
Executivo Municipal a
abrir crédito especial no
orçamento do município
no
valor
de
R$
3.131.356,13 para dotar
a peça de condições
orçamentárias para a
contratação de empresa
especializada para a
construção
de
infraestrutura no Parque
Municipal Recanto do
Jacaré. Página 04.
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A Viação Águia
Branca, empresa de
transporte rodoviário de
passageiros do Grupo
Águia Branca, abriu
processo de seleção para
contratar 200 novos
motoristas intermunicipais.
Os profissionais vão atuar
em suas bases no Rio de
Janeiro, Espírito Santo e
Bahia.
A
companhia
acrescentou que os
postos são válidos para os
municípios: Rio de Janeiro
(RJ), Cariacica (ES),
Colatina (ES), São Mateus
(ES), Teixeira de Freitas
(BA). Os interessados
devem enviar currículo
via WhatsApp para o
número (27) 996557820,
e
devem
encaminhar ainda a
cidade-base da vaga de
interesse.
Segundo a empresa,

Nova termelétrica
a gás entra em
operação em Linhares

Os interessados devem enviar currículo via WhatsApp para o número (27) 99655-7820

os candidatos precisam
ter o ensino médico
completo, carteira de
habitação válida na
categoria D, curso de
transporte
de
passageiros atualizado e
experiência com viagens
em rodovias com ônibus,
caminhões ou carretas.

Os
contratados
receberão
salário
compatível com o
mercado, além
de
benefícios de ticket
alimentação e refeição,
plano de saúde e
odontológico,
valetransporte, seguro de
vida e cooperativa de

crédito
para
colaboradores.
As
admissões
devem
ocorrer ao longo dos
meses de setembro,
outubro e novembro, e
visa
fortalecer
a
operação da empresa no
período
de
alta
temporada de viagens.

FALANDO DE DIREITO

Você sabia que dirigir com
fone de ouvido não é permitido?
É muito comum alguns motoristas fazerem uso do fone de ouvido enquanto estão dirigindo, principalmente para
não precisar segurar o aparelho celular em uma ligação.
Entretanto, essa prática não é permitida, estando essa proibição preconizada no Art. 252 do CTB (Código de
Trânsito Brasileiro).
Essa prática é proibida, pois, entende-se que com o uso do fone o condutor não está dispensando a devida atenção
ao trânsito e também pode não ouvir sinais sonoros externos.
Essa infração é média e gera a penalidade com multa.
Este artigo é meramente informativo, não substituindo a consulta com um(a) advogado(a) de confiança.
Autoria:
Isabelly Malacarne dos Passos – OAB/ES 33.393
Mariana Regatieri – OAB/ES 25.801

A Povoação Energia colocou em
operação, na segunda-feira (25/07), uma
termelétrica de 75 MW no município de
Linhares.
A UTE Povoação produzirá energia
equivalente ao consumo médio de mais de
1.600 residências, considerando 200 kWh/
mês por unidade.
Composta por oito motores Wärtsilä, o
gás natural será recebido por meio do
Gasoduto Cacimbas-Vitória (TAG), através da
infraestrutura da ES Gás. Segundo a empresa,
a demanda adicional de gás é de
aproximadamente 400 mil m³/dia e está com
fornecimento garantido pela Petrobras e pelo
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição
(Cusd) no novo mercado livre.
A usina está conectada à subestação local
da Linhares Geração e a energia será
transportada pela mesma linha de transmissão
em 138 kV e 57 km de extensão, já em
funcionamento, ligando a UTE LORM até a
SE Linhares, operada pela EDP.
O leilão O ES recebeu 3 projetos
vencedores do Procedimento Competitivo
Simplificado (PCS), um leilão emergencial
realizado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), em 25 de outubro de 2021,
com objetivo de fortalecer o sistema e ajudar
na recuperação dos níveis dos reservatórios
das hidrelétricas, durante a crise hídrica.
Trata-se de dois projetos de ampliação
de usinas termelétricas existentes no estado,
a UTE LORM (Linhares) e a UTE Viana
(Viana), e um de construção de uma nova
usina, a UTE Povoação (Linhares). Todos
com geração utilizando gás natural como
combustível e pertencentes a fundos de
investimento geridos pelo BTG Pactual.
Juntos, os projetos somam 148 MW e
demandarão investimentos de R$ 548 milhões
em obras. A meta é garantir o suprimento de
energia entre maio de 2023 e dezembro de
2025. (Fonte: Energiadofuturo)

A UTE Povoação produzirá energia
equivalente ao consumo médio de mais de
1.600 residências (Foto: UTE LORM)
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Começou a ser
emitida a nova carteira
de identidade nacional,
documento que adotará
o número de inscrição
do Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) como
“registro geral, único e
válido para todo o país”.
O primeiro estado
a emitir a carteira é o
Rio Grande do Sul, que
teve início na terçafeira (26/07). Em
seguida, virão Acre,
Distrito Federal, Goiás,
Minas e Paraná. Não há
ainda previsão para os
demais estados.
A nova identidade
vem com um QR Code,
que pode ser lido por
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Rio Grande do Sul é o primeiro estado a emitir o documento
qualquer dispositivo
apropriado, como um
smartphone, o que
permitirá a validação
eletrônica
de
sua
autenticidade, bem como
saber se ele foi furtado
ou extraviado.
Essa nova versão
do
documento
de
identificação servirá
também de documento

de viagem, devido à
inclusão de um código de
padrão internacional
chamado MRZ, o mesmo
usado em passaportes.
Até o momento,
porém, o Brasil só tem
acordos para uso do
documento de identidade
nos postos imigratórios
de países do Mercosul.
Para as demais nações,

o passaporte continua
sendo obrigatório.
O novo Registro
Geral (RG) terá validade
de dez anos para
pessoas com até 60 anos
de idade. Para os
maiores de 60 anos, o
RG antigo continuará
valendo por tempo
indeterminado.
Segundo
o

Ministério da Economia,
“neste
primeiro
momento,
somente
serão emitidas as novas
identidades
para
cidadãos que estiverem
com as informações no
CPF de acordo com suas
certidões atualizadas.
Pessoas
que
não
possuírem ou estiverem
com as informações
incorretas no CPF
poderão recorrer aos
canais de atendimento a
distância da Receita
Federal para resolver a
situação. No futuro, os
próprios órgãos de
identificação civil farão
novas inscrições e
atualizações no CPF”.

Atualização de dados
A atualização das
informações no CPF
pode
ser
feita
gratuitamente
pela
internet, no site da
Receita
Federal.
Dependendo da situação,
pode ser necessário o
envio de documentos
para a Receita Federal
via e-mail.
A
lista
de
documentos necessários
para a atualização do
CPF foi disponibilizada
no site do Ministério da
Economia, bem como os
e-mails da Receita, para
onde os documentos
devem ser enviados.
(Agência Brasil)
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Os vereadores de Águia Branca
aprovaram por unanimidade na manhã de
ontem (29) o projeto de lei nº 046/2022 que autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento do
município no valor de R$ 3.131.356,13 para dotar a peça de condições
orçamentárias para a contratação de empresa especializada para a
construção de infraestrutura no Parque Municipal Recanto do Jacaré.
O es pa ço ga nha rá uma n o va ponte, uma pis ta pa ra
caminhadas e estacionamento, conforme plano de trabalho
mediante convênio celebrado com a Sedurb (Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano).
O Parque do Jacaré que é visitado constantemente pelos
aguiabranquenses e turistas, principalmente estudantes de vários
municípios vizinhos já está recebendo obras e serviços de limpeza
e ornamentação.
REDAÇÃO ON

Parque do Jacaré está sendo totalmente remodelado

Projeto da nova ponte que será construída no Parque do Jacaré

Auxílio para taxistas e caminhoneiros
começa a ser pago em agosto
Cerca de dez dias
após a promulgação da
emenda constitucional que
ampliou benefícios sociais,
o Ministério do Trabalho e
Previdência divulgou na
segunda-feira (25) o
calendário
para
o
pagamento dos auxílios a
caminhoneiros e taxistas
afetados pela alta do preço
dos combustíveis. Os
benefícios serão pagos de
agosto a dezembro, com a
parcela de agosto sendo
paga em dobro em relação
às demais parcelas.
As parcelas de julho e
de agosto do Auxílio
Caminhoneiro serão pagas
juntas em 9 de agosto,
somando R$ 2 mil. As
demais parcelas, que serão
pagas até dezembro,
equivalerão a R$ 1 mil. Em
relação ao Auxílio Taxista,
o limite máximo de cada
parcela soma R$ 1 mil,
podendo atingir R$ 2 mil
em agosto (pagos em datas

Calendário do Auxílio Caminhoneiro
Julho e agosto
Data de pagamento: 9/8 (valor em dobro)
Dados ativos no Ministério da Infraestrutura: até 22/7
Setembro
Data de pagamento: 24/9
Dados ativos no Ministério da Infraestrutura: até 11/9
Outubro
Data de pagamento: 22/10
Dados ativos no Ministério da Infraestrutura: até 9/10
Novembro
Data de pagamento: 26/11
Dados ativos no Ministério da Infraestrutura: até 13/11
Dezembro
Data de pagamento: 17/12
Dados ativos no Ministério da Infraestrutura: até 4/12
Calendário do Auxílio Taxista
Julho
Data de pagamento: 16/8
Dados ativos no Ministério da Infraestrutura: até 31/7
Agosto
Data de pagamento: 30/8
Dados ativos no Ministério da Infraestrutura: até 15/8
Setembro a dezembro
Data de pagamento: sem data definida
Dados ativos no Ministério da Infraestrutura: até 11/9
diferentes no mesmo mês),
mas os valores efet ivos

dependerão do número de
taxistas cadastrados pelas

prefeituras. Caso haja mais
taxistas cadastrados que o
previsto, o valor para cada
um ficará menor.
O Auxílio Taxista
começará a ser pago em 16
de agosto. As prefeituras
terão até domingo (31)
para informar a lista e o
número de beneficiários
ao governo federal.
Quem tem direito?
Poderão receber o
Benefício Emergencial aos
Transportadores Autônomos
de
Carga
(BEm
Caminhoneiro)
os
transportadores de carga
autônomos cadastrados até
31 de maio no Registro
Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas
(RNTR-C). O cadastro
precisa estar ativo, com
exigência de CPF e Carteira
Nacional de Habilitação,
válidos.
Cada transportador
receberá o valo r f ixo,
in depen den temen te da

quan t idade de veículos
que poss uir. Todos os
meses, o M in istério da
Infraestrutura repassará
ao Ministério do Trabalho
e Previdên cia os dados
atualizados do RNTR-C.
Em relação ao Auxílio
Taxista, terão direito ao
benefício os motoristas de
táxi
registrados
nas
prefeituras, titulares de
concessões ou alvarás

expedido até 31 de maio.
Não será necessária
qualquer ação por parte dos
taxistas. Em caso de dúvidas,
o motorista deve entrar em
contato com a prefeitura
para verificar o cadastro
municipal. A prestação das
informações
caberá
inteiramente às prefeituras
(ou ao governo do Distrito
Federal, no caso da capital
federal). (Agência Brasil)

O Auxílio Taxista começará a ser pago em 16 de agosto
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Homem é preso
após tentar agredir
a mãe e o padrasto
Faleceu na noite de
segunda-feira (25/07), o
taxista Clesio Eduardo de
Freitas, de 41 anos, que foi
esfaqueado no início da
tarde de sábado (23/07), no
bairro Campo Novo, em
Barra de São Francisco.
Um rapaz de 19 anos,
identificado
como
Guilherme Santos da Silva
Oliveira, foi preso no
mesmo dia.
Segundo a Polícia
Militar, ao chegar próximo à
praça do bairro, a calçada de
um bar estava toda
ensanguentada. A vítima já
havia sido socorrida por
populares para o Hospital
Dr. Alceu Melgaço Filho.
Testemunhas contaram
aos
policiais
as
características do suspeito,
que foi preso momentos
depois, próximo a escadaria

O suspeito não obedeceu à ordem de abordagem e resistiu à prisão
da Escola João XXIII.
Segundo a PM, o
suspeito não obedeceu à
ordem de abordagem e
resistiu à prisão, sendo
necessário o uso de spray de
pimenta e força moderada

para contê-lo.
Na
cintura
de
Guilherme foi encontrada
uma faca, com lâmina de
aproximadamente
15
centímetros, com manchas
de sangue.

A PM informou que o
suspeito confessou ser o
autor da tentativa de
homicídio.
Clésio estava internado
no hospital Dr. Alceu
Melgaço Filho. (Site Barra)

Mulher é assassinada dentro
de residência em Nova Venécia
Uma mulher, identificada como Eliana Teodoro de Souza,
33 anos, foi assassinada na noite de domingo (25/07), no bairro
Aeroporto, em Nova Venécia. Segundo informações, vizinhos
acionaram a Polícia Militar, após ouvirem uma briga dentro da
residência de um casal, que, de acordo com eles, eram
constantes.
Ao chegar no local, um dos policiais subiu no muro, após
não serem atendidos, e viu manchas de sangue no quintal. A PM,
então, entrou na residência e ao encontrar marcas de sangue por
todos os cômodos, localizou o corpo de Eliana dentro do banheiro.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito.
A PM solicitou a presença da perícia da Polícia Civil no local.
O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que
fugiu ao perceber a chegada dos militares e não foi localizado.
A PC foi acionada e encaminhou o corpo para o SML de Linhares.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Nova Venécia.

A PC foi acionada e encaminhou
o corpo para o SML de Linhares

Um homem de 41 anos foi preso
na noite de domingo (24/07), após
tentar agredir a mãe e o padrasto e
quebrar a casa das vítimas, na
comunidade de Bela Vista, em Boa
Esperança.
Segundo informações, as vítimas
se encontravam no interior da
residência, momento em que o
suspeito chegou com sintomas de
embriagues e em virtude de uma
discussão envolvendo uma caixinha
de som, ele alterou os ânimos e passou
a quebrar vários objetos dentro da
casa, proferir xingamentos contra a
mãe e o padrasto e a fazer ameaças
de morte contra o casal, chegando a
pegar uma foice e mencionar que
usaria para cortar seus pescoços.
As vítimas correram e se
esconderam no meio de um matagal
para evitar as agressões.
O suspeito foi conduzido,
juntamente com as vítimas, ao DPJ de
Nova Venécia para adoção das
medidas cabíveis. (Rede Notícia)

As vítimas correram e se
esconderam no meio de um matagal
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Os representantes do
futebol capixaba no
Campeonato Brasileiro
Série D começaram muito
bem o mata-mata da
competição nacional. Real
Noroeste e Nova Venécia
venceram e construíram
importantes vantagens
para os jogos decisivos.
Os
dois
times
capixabas jogaram a ida
em casa. No estádio José
Olímpio da Rocha, o Real
Noroeste venceu o
Anápolis-GO por 5 a 2, no
sábado (23). Marcudinho
fez três gols, o famoso
hat- trick,
e
Bruno
Menezes e V inícius
Leandro
também
marcaram para o time de
Águia
Branca.
Os
visitantes – que ficaram
com um a menos aos 44
minutos de jogo, após
expulsão de Léo Carvalho
– diminuíram com Tony
Júnior e Igor.
No domingo (24), o
Nova Venécia também fez
a alegria da sua torcida,
superando o BrasilienseDF por 3 a 1, no estádio
Zenor Pedrosa. Patrick
Carvalho marcou duas
vezes, na etapa inicial, e
Caio Monteiro fez o
terceiro, no segundo
tempo. Wallace foi o autor
do gol do time candango,

Vitória e Rio Branco decidem
a Copa ES 2022 hoje (30)

Marcudinho marcou 3 gols na vitória do Real
sobre o Anápolis por 5 a 2 (Foto: Breno Bonfá)

Nova Venécia pode perder por até 1 gol de diferença
que avança na competição (Foto: Thiago Felix)
no primeiro tempo.
JOGOS DE VOLTA
Os jogos de volta
acontecem amanhã (31/
07). O Nova Venécia entra
em campo às 15h30, no
estádio Maria Abadia, em
Ceilândia-DF, e o Real
Noroeste às 16h, no estádio
Pedro Ludovico, em
Goiânia-GO, valendo a
classificação para as

oitavas de final.
Com os resultados dos
jogos de ida, os capixabas
podem avançar até mesmo
em caso de derrota por dois
gols de diferença, no caso
do Real Noroeste, e por um
gol de diferença, situação
do Nova Venécia. Em caso
de empate na soma dos
placares, a decisão vai para
os pênaltis. (FES)

Depois de derrotar o
Estrela do Norte, por 2 a 0
em Cachoeiro, o Vitória-ES
tinha a missão de
administrar a vantagem e
garantir a vaga para mais
uma final da Copa Espírito
Santo. Na tarde de sábado
(23/07), no jogo de volta
disputado no Salvador
Costa, o time Alvianil saiu
na frente, levou um gol no
fim, mas o empate em 1 a
1 foi o bastante para
avançar à decisão.
Já o Rio Branco-ES
suportou a pressão do Real
Noroeste, nos dois jogos da
semifinal. Na ida, 0 a 0 em
Águia Branca. No jogo da
volta, na quarta-feira (27/
07), o time Capa Preta fez
o gol da vitória nos
acréscimos, aos 46
minutos do segundo tempo.
No lance, Cristian Corona
cruzou da direita e
Jhonatan
Guerreiro
desviou de cabeça, sem
chances para o goleiro
Douglas.
Vi-Rio na decisão
Vitória-ES e Rio
Branco-ES
vão
se
enfrentar na final neste
sábado (30) em jogo único

Jhonatan Guerreiro comemora o gol pelo
Rio Branco-ES na vitória sobre o Real Noroeste
(Foto: Jordan Nunes/ Capixaba Esporte)

O Vitória eliminou o Estrela do
Norte (Foto: Marcela/Vitória-ES)
às 15h, no estádio Kleber
Andrade, em Cariacica.
Ninguém tem vantagem e

em caso de empate por
qualquer placar a decisão
será nos pênaltis. (GE/ES)

Enxaqueca: cerca de 600 mil capixabas sofrem com a doença
Segundo dados divulgados pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), a enxaqueca é um dos problemas mais
incapacitantes do mundo: atinge mais de 1 bilhão de
pessoas. No Brasil, a prevalência anual da enxaqueca é de
15.8%, afetando mais de 30 milhões de brasileiros. No
Espírito Santo a estimativa é de que mais de 600 mil
capixabas sofrem com a síndrome dolorosa. O médico
André Félix, especialista em Tratamento da Dor, alerta que
o desequilíbrio alimentar é um dos fatores de risco que
podem desencadear a disfunção caracterizada por dores
de cabeça intensas que podem afetar as tarefas cotidianas.
De acordo com artigo publicado pela Academia
Brasileira de Neurologia, a enxaqueca sem aura (75% dos
casos) é mais frequente que com aura (25% dos casos). A
aura é caracterizada, na maioria dos casos, pela aparição
de uma dor latejante de localização unilateral, muitas vezes
associada à presença de náuseas, fotofobia e fonofobia.
“Uma crise de enxaqueca pode ter duração de quatro
a 72 horas, tem localização unilateral, qualidade pulsátil,
intensidade moderada ou grave, muitas vezes é
acompanhada de náuseas, vômitos, febre, calafrios, dor,
suor e sensibilidade à luz (fotofobia), som (fonofobia) ou
movimento, tornando-a diferente de outras dores de cabeça
como a do tipo tensional”, explica.
Entre as principais causas que contribuem para

André Félix, médico especialista em dor crônica,
explica que crises podem durar até 72 horas

desencadear as crises, está a alimentação.
“Um dos principais gatilhos está associado à
alimentação, além de evitar jejum prolongado alguns
alimentos têm sido bastante correlacionados, como: o
consumo de álcool em geral, chocolate, vinho tinto e café”,
orienta André.
Medidas de prevenção da enxaqueca são necessárias
para controlar a frequência, duração e intensidade das
crises, destaca o médico André Félix. Além de uma rotina
com hábitos saudáveis (alimentação equilibrada,
atividades físicas, hidratação e sono adequados, o uso de
medicamentos profiláticos, como betabloqueadores,
adrenérgicos e antidepressivos tricíclicos, também podem
ser indicados após avaliação do paciente. Ademais, desde
2019, a ANVISA aprovou o primeiro tratamento
preventivo específico para enxaqueca, trata-se de
anticorpos monoclonais anti-CGRP.
“O Erenumabe é o primeiro anticorpo monoclonal
humano desenvolvido especificamente para bloquear os
receptores do peptídeo relacionado com os genes de
calcitonina (CGRP), que é um dos responsáveis por
desencadear crises de enxaqueca. É uma opção de
prevenção das crises e dessa forma pode trazer qualidade
de vida a alguns pacientes, uma vez que o número de dias
com enxaqueca pode ser reduzido,” conclui André.
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Tão importante quanto produzir bem é investir
de forma adequada para alavancar os negócios no
campo. Atuando sempre com foco no crescimento
do agronegócio no Espírito Santo, o Sicoob vai
liberar mais de R$ 1 bilhão para os produtores
capixabas no Plano Safra 2022/2023, que
corresponde ao período de julho deste ano até
junho do ano que vem.
Nesse período, a cooperativa vai aumentar em
mais de 22% o montante de crédito rural liberado
em relação ao Plano Safra 2021/2022, quando foram
disponibilizados R$ 884 milhões e firmados cerca
de 5 mil contratos.
Segundo o gerente de crédito e agronegócio do
Sicoob ES, Eduardo Ton, o cooperativismo é uma
das maiores forças do crédito para os produtores
rurais. “Aumentamos o pacote de incentivo ao
agronegócio para continuar expandindo a nossa
contribuição para a melhoria do desempenho desse
importante setor no Estado. Produtividade se
constrói com planejamento e previsibilidade. Se o
setor agropecuário sabe o quanto terá à disposição
para contratar crédito, tem maior controle sobre toda
a cadeia produtiva”, disse Ton.
Taxas especiais
Os produtores pequenos e médios têm atenção
especial no Plano Safra, com aumento da
disponibilidade de recursos de custeio e taxas de
juros favoráveis. Para este público, os recursos
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O gerente de crédito e agronegócio
do Sicoob ES, Eduardo Ton
tiveram uma variação de 60% e 50%,
respectivamente.
Serão destinados R$ 270 milhões aos pequenos,
com juros de 5% ao ano (para produção de alimentos
e produtos da sociobiodiversidade) e 6% ao ano (para
os demais produtos), e R$ 170 milhões aos médios
produtores, com juros de 8% ao ano. A maior parte
do montante é destinada aos produtores de grande

Uma
das
atrações da IV Festa
da Cappitella será o
famoso Tombo da
Polenta, que pela
primeir a vez fará
parte
da
programação
da
festa veneciana.
Com previsão de
100 quilos de polenta,
preparados em cerca
de 10 quilos de fubá,
o Tombo vai ser
apresentado no dia
domingo, 28.
A organização da
Festa da Cappitella
(Afecapi) revela que,
para realizar o
Tombo da Polenta,
uma equipe de
Alfredo Chaves será
responsável pelo
espetáculo. “Graças a
um mecanismo com
correntes resistentes,
roldanas e manivelas,

Foto: Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante

Festa da Cappitella, em Nova
Venécia, terá Tombo da Polenta

Tombo da Polenta será atração
da Cappitella pela primeira vez
o panelão poderá virar
90 graus e entornar a
polenta
em
um
tabuleiro grande, tudo
ao som de músicas
italianas”, conta.
Como será estreia
da atração n evento,
de acordo com a
Afecapi, o preparo do
ali mento
será
realizado na cozinha
da
Cappi tella,
e

somente depois, irá
para o local onde
terá o famoso Tombo
da Polenta.
A
IV
Festa
Cappitella acontece
de 25 a 28 de agosto
e promete atrair
milhares de pessoas
para a concentração
do evento,
que
acontece na Praça
Adélio Lubiana.

porte: R$ 560 milhões, um aumento de 27%.
Estímulo
O Sicoob ES disponibiliza seus recursos para
estruturar, custear e comercializar sua produção. Do
total de recursos liberados no Plano Safra 2022/
23, R$ 610 milhões serão para custeio, R$ 220
milhões, para investimentos, e R$ 170 milhões, para
comercialização.
Para se ter uma ideia do volume recorde
liberado pela instituição financeira, as quantias para
custeio e investimento eram de R$ 448 milhões e
R$ 191 milhões, respectivamente, no Plano Safra
anterior.
“Esses recursos são fundamentais para o
produtor rural financiar suas despesas
operacionais, investir em maquinário ou mesmo
expandir os negócios”, destacou Eduardo Ton.
Segundo o gerente, garantir acesso a ferramentas
voltadas para a redução de riscos e recursos que
possam financiar todas as cadeias produtivas não é
só uma questão econômica, mas principalmente de
segurança alimentar. “Todos os nossos cooperados
produtores rurais, independente do porte, poderão
utilizar os recursos”, afirmou.
“As captações para crédito rural aumentam à
medida que aprimoramos a contratação junto ao
BNDES e ao Funcafé, por exemplo, do qual o Sicoob
é o maior repassador no ES. São excelentes
oportunidades para produtores de todos os portes”.
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O QUE VIMOS E CURTIMOS NAS REDES SOCIAIS
COM ALZIRA REGATIERI

