
(27) 9 9995 3478 jornal@extranoroeste.com.br

NOROE S T E QUARTA-FEIRA,�30�DE�OUTUBRO�DE�2019
ANOXVIwww.portalextra.com.br

Sérgio Moro visita ES
para conhecer mais sobre

o Programa Estado Presente
Em visita ao Espírito Santo, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, acompanhou, na última terça-feira (29), uma

apresentação sobre o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. A ação do Governo do ES serve como referência para o Governo Federal
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CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
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Dormir em Paz

MENSAGEM DE

Pérolas

ESPERANÇA

O que faz você perder o sono? 

Brigas, culpas, consciência 

pesada, dificuldades financeiras, 

sofrer injustiças, a incerteza com 

relação ao futuro? O poeta bíblico, 

mesmo enfrentando situações 

difíceis, exclamou: “Quando me 

deito, durmo em paz”. E seu sono 

tranquilo não significava que 

tudo estava solucionado, ou que 

ele era rico e tinha fartura. Ele 

explica: “Pois só tu, ó Senhor, me 

fazes viver em segurança” (Sl 

4.8). Deus é a nossa segurança: 

com Jesus, a vida é verdadeira, 

eterna. Nele, há descanso. Com 

Jesus, a felicidade é colocada em 

nosso coração pelo próprio Deus. 

E amados, dormimos em paz.

Oração: Jesus, põe a felicidade da 

salvação em meu coração. E dá-

me um sono de paz, seguro em ti. 

Em teu nome. Amém

Com a melhor das inten-
ções, nós procuramos 
fazer este veículo, mais 

digital que físico que antes, 
sempre brando, leve, pois não 
aceitaríamos ser inanciados 
para fazer o bem ou o mal a 
terceiros em interesse dos pri-
meiros. Chega! Dando espaço 
aos dois lados, precisamos fa-

zer diferente pois existe a co-
brança por parte das pessoas 
que precisam de uma voz por 
elas. Estamos abrindo espaço 
neste momento para as pes-
soas que quiserem contrubuir 
para a edição de novembro. O 
que está acontecendo na nossa 
cidade? O que você acha injus-
to? Nos ajude a fazer o jornal 

de novembro. Não precisa ser 
só reclamação, pode mostrar 
o que nossa terra tem de bom 
também. Meu estimado lei -
tor, enquanto ainda izermos 
o nosso jornal, vamos apro-
veitar como nossa voz. Quem 
precisa dar contas do que faz 
errado que se preocupe. Nós 
não. Um forte abraço e, até a 
próxima!

A Argentina que elegeu 
novo presidente pode 
ser um país distante 

para a maioria dos brasileiros, 
mas não para gaúchos, como 
eu. Na minha geração, o “Tico-
-Tico” não chegava à minha 
cidade, mas o “Billiken” vinha 
de trem. Ainda criança, eu me 
deliciava com as aventuras de 
Ocalito y Tumbita, e da Famí-
lia Conejín. Ficava mais fácil 
ouvir a Rádio El Mundo, por-
que a Rádio Nacional chegava 
mal. Passei a infância lendo e 
ouvindo em espanhol as notí-
cias sobre Perón.O “Tico-Tico” 
já desapareceu, mas o Billiken 
e a Argentina continuam vivos 
e atuantes. Cobri, pelo Jornal 
do Brasil, a morte de Perón e os 
anos de governo de sua viúva 
e vice-presidente, Isabelita – e 

chegaram a me confundir com 
o noivo “de la Señora”. Meus 
novos quadrinhos eram de 
Mafalda, do genial Quino, e do 
“Inodoro Pereyra, el renegau”.
Aqui no Brasil, os jornais dizem 
que a esquerda voltou ao poder. 
Nacionalistas e populistas, com 
ações que podem ser rotuladas 
ora de direita, ora de esquer-
da, mas são apenas marcas de 
fantasia. O que aconteceu é que 
Cristina Kirchner, a vice, agora 
ganhou a imunidade do Senado 
tal como aqui o Supremo busca 
imunidade para quem tem di-
nheiro para continuar apelando 
depois de conirmada a conde -
nação. Brasil e Argentina fo-
ram rivais por quatro séculos. 
Depois de Sarney e Alfonsín 
abrirem as respectivas centrais 
nucleares, foi embora a descon-
iança. Bolsonaro palpitou na 
campanha argentina apoiando 

Macri e criticando Fernandez. O 
argentino se meteu em assun-
tos internos do Brasil apoiando 
o Lula Livre ao visitar Lula. Ago-
ra o brasileiro se recusa a cum-
primentar o vitorioso porque o 
argentino airmou que a prisão 
de Lula é injusta, intrometendo-
-se no Judiciário brasileiro. Du-
rante a guerra, que cobri, per-
guntei ao Presidente Figueiredo 
porque estava ajudando com 
peças a Força Aérea Argentina 
contra a Inglaterra. Ele me res-
pondeu que a Argentina jamais 
deixaria de ser nossa vizinha e 
que a ilha inglesa está a 10 mil 
quilômetros. É um determinis-
mo geográico; estamos desti -
nados a nos relacionar com o 
vizinho. Também é um deter-
minismo econômico; estamos 
próximos demais para não ne-
gociarmos uns com os outros. A 
gente precisa entender o tango 
e suas tragédias, para entender 
os argentinos. E eles entender o 
espírito lúdico do samba, para 
nos aceitarem. É mais prático 
acertar.

AINDA MELHOR
JUNTOS

ENTRE O SAMBA E TANGO

Mais em:  www.horaluterana.org.br

Há muitas
razões
para
duvidar
e uma só
para crer.

Editorial.

ALEXANDRE GARCIA
JORNALISTA 

Opinião.
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O Banestes anuncia nesta 

quinta-feira (31) uma nova re-

dução nas taxas de juros de 

empréstimos após a decisão 

do Comitê de Política Monetá-

ria do Banco Central (Copom) 

reduzir em 0,5 ponto percen-

tual a Selic, chegando em 5% 

ao ano. Os cortes chegam ao 

crédito consignado, crédito 

pessoal, inanciamentos de 

veículos e de imóveis. 

O inanciamento para 

veículos também está com 

taxas mais atrativas. Saíram 

dos atuais 0,87% para a partir 

de 0,82% ao mês para inan -

ciamentos de até seis meses. 

Já o crédito pessoal parte de 

1,40% ao mês, uma das meno-

res taxas do mercado.

Na linha de inanciamen -

to imobiliário para pessoa 

física, a taxa mínima passou 

de 7,95% para 6,65% ao ano, 

de acordo com a entrada, na 

aquisição pelo Sistema Finan-

ceiro de Habitação (SFH). Esse 

inanciamento permite a uti -

lização do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS).

O percentual de inancia -

mento imobiliário no Banes-

tes pode chegar a 90% do va-

lor de avaliação para imóveis 

residenciais, novos ou usa-

dos. A taxa é válida para uni-

dades de até R$ 1,5 milhão, 

com prazo de inanciamento 

de até 420 meses. A condição 

é uma das melhores disponí-

veis no mercado.

“Está atrelada à missão do 

Banestes a oferta de crédito 

com condições diferenciadas 

à sociedade. Por isso o Banco 

trabalha sempre com as taxas 

mais competitivas do merca-

do. A iniciativa de reduzir 

ainda mais a taxa de juros 

tem como premissa contri-
buir com o desenvolvimento 

econômico do Espírito Santo”, 

destacou o diretor-presidente 

do Banestes, José Amarildo 

Casagrande. 

As novas taxas começam 

a ser operadas a partir desta 

sexta-feira (01/11) em toda a 

rede Banestes.

REPRODUÇÃO

Os cortes chegam ao crédito consignado, 
crédito pessoal, financiamentos de 

veículos e de imóveis

ECONOMIA

A DEFINIÇÃO 

DAS TAXAS 

É FEITA DE 

ACORDO COM 

O PERFIL DO 

CLIENTE

BANESTES ANUNCIA NOVO CORTE NAS
TAXAS DE JUROS APÓS QUEDA DA SELIC

Mais de 7 mil pessoas 
compareceram à 1ª Feira de 
Agronegócios, promovida pela 
Cooabriel em São Gabriel da 
Palha, nos dias 08,09 e 10 de 
Agosto de 2019. O evento 
movimentou mais de R$ 32 
milhões. A feira já era uma ideia 
da equipe da cooperativa há 
algum tempo, porém, no 
momento da crise, em agosto de 
2018, através de um projeto 
interno, a ideia de realização do 
evento teve força e começou a 
ganhar forma para e acontecer 
neste ano. O Simpósio do café, 

evento especializado em 
conhecimento e realizado pela 
Cooabriel em algumas edições,  
foi reformulado para que o 
cooperado tivesse mais 
benefícios, ferramentas e a 
oportunidade de saber e 
conhecer sobre novidades do 
mercado e diversas áreas, com a 
abordagem de temas mais 
relevantes atualmente como 
Clima, Cooperativismo, Produção 
de Planta e Irrigação.
Para as contratações dos 
palestrantes, foram pesquisados 
nomes relevantes sobre os temas 

a serem trabalhados. O 
presidente relatou que para 
próxima feira a intenção é 
oferecer 1 palestra somente por 
dia e não 3 como foi a 
programação deste ano, acredita 
que assim funcionará melhor. 
Segundo o presidente da 
Cooabriel, o movimento 
financeiro da feira superou as 
expectativas. Com o público de 
mais de 7 mil pessoas, 
movimentou mais de  R$ 32 
milhões.“O processo de 
organização do evento não foi 
muito difícil, porém dependeu de 
muita dedicação”. Fora a 
estrutura física, que foi 
terceirizada, a organização foi 
100% da equipe COOABRIEL”, 
disse Bastianello.

VENDO
Lote

escriturado
Jardim das Oliveiras

27 9 9995 3478

ANUNCIE
NESTE

ESPAÇO
POR 

R$50,00

Coop-União produz matéria
sobre a 1ª feira de
negócios da Cooabriel

Para finalizar a conversa, o presidente falou de sua satisfação 
com a realização do evento e gratidão pelo retorno positivo que a 
Cooabriel obteve. E ainda contou uma novidade: está pronto o 
projeto de funcionamento de uma cafeteria da sede da 
cooperativa, aberta ao público.

MATÉRIA PRODUZIDA PELOS ALUNOS DA COOPESG, 
SÓCIOS DA COOPERATIVA MIRIM
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A mensagem fica por conta do Pr. Diego Bravim

DIA DO EVANGÉLICO

Apesg realiza evento nos 23 anos 

do feriado dos evangélicos
A Associação de Pastores 
Gabrielenss, APESG, reali-
za nesta quinta-feira, 31 de 
outubro, as comemorações 
do 23º Dia do Evangélico 
Gabrielense, sempre com 
o tema principal “Evangéli-

cos Unidos Anunciando Je-
sus”, este ano o sub tema, 
mas não menos importan-
tes, “Bíblia: Ler, Crescer e 
Viver”.
A programação principal 
será realizada no Centro 

de Eventos da Praça Auré-
lio Bastianello, com o can-
tor Daniel Lucas e Banda 
e mensagem com o Pastor 
Diego Bravim.  

Na última quinta-feira (24), o 
Corpo de Bombeiros de Nova 
Venécia, recebeu uma visita 
muito especial, o pequeno 
Miguel Gude Burgarelli, de 4 
anos.
Morador de São Gabriel da 
Palha, Miguel gosta muito de 
brincar de bombeiro, tem até 
capacete e roupa e, neste 24 
de outubro, a data em que 
comemorou seu aniversário, 
foi junto com sua família vi-
sitar os bombeiros na cidade 
vizinha.
Foi uma visita e tanto, com 
direito a carona no caminhão 
da guarnição que estava 
saindo para o abastecimento, 
teste na mangueira de apagar 

fogo e muita conversa com a 
equipe. Junto com a Sargen-
to Débora e a Cabo Medina, 
Miguel conheceu mais sobre 
o trabalho dos bombeiros 
capixabas. O pequeno Mi-
guel esteve acompanhado 
da mãe Mônica, pai Marcos 
e sua irmã de 8 anos, Maitê. 
A família está à espera de 
mais uma irmãzinha para o 
Miguel, a Maisa, que deverá 
nascer neste mês de novem-
bro.
No inal, pose para foto, ale -
gria e a gratidão pelo en-
contro. Um aniversário que 
vai icar na memória. Para a 
mãe do garoto, Mônica, esse 
dia vai icar marcado na vida 

dele e de toda a família “Só 
agradeço a todos. Nós ica -
mos emocionados de ver a 
recepção que ele teve por 
parte da equipe”.

Segunda Companhia

Bombeiro Militar

(2ª Cia BM – Nova Venécia)

Sediada em Nova Venécia, 
tem sob sua responsabilida-
de treze municípios em uma 
área de 6.175 km2 com uma 
população de 168.969 habi-
tantes. O Tenente Da Mata é o 
comandante da Companhia. 
O corpo de bombeiros de 
Nova Venécia atende os mu-
nicípios de Boa Esperança, 

DIVULGAÇÃO 

Foi realizado na noite da última 
segunda-feira (28), em São Gabriel da 
Palha, a solenidade em comemoração 
aos 200 anos do nascimento de 
um dos fundadores da Fé Bahá’í. O 
evento foi realizado na rua Argeu 
Resende, n° 90, no centro. “Temos 
poucos seguidores em São Gabriel 
da Palha, mas é uma homenagem 
que está sendo feita no mundo todo. 
A evocação da vida e ensinamentos 
do Báb estará presente em todas 

as celebrações deste bicentenário. Nestas 
celebrações, abertas ao público haverá 
momentos devocionais, áudio visual com 
um relato sobre o Bicentenário e momentos 
de confraternização”, conta Carlos Alberto 
Andrade Gariani, Cirurgião Dentista.
Para mais informações (27) 99981-1206

FÉ BAHÁ́ I
Nascida na Pérsia há 176 anos, a Fé Bahá’í 
tem mais de 50 mil seguidores no Brasil, 
espalhados em todos os estados do país. 
Presentes em mais de 180 países, os 
seguidores dessa religião consideram o 
Báb e Bahá’u’lláh [“Glória de Deus”] como 
manifestantes de Deus, tal qual Abraão, 
Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda e Jesus 
Cristo.  Com base em uma perspectiva de 
revelação progressiva, os bahá’ís acreditam 

que os enviados de Deus trazem, 
gradativamente, à humanidade, 
ensinamentos adequados à época 
em que aparecem: ensinamentos 
espirituais (comuns à todos os 
mensageiros) e sociais (variam 
conforme a sociedade da época). 
Na verdade, o Báb e Bahá’u’lláh têm 
diversos aspectos comuns, além da 
proximidade temporal e geográca. 
Ambos proclamaram ser Manifestantes 
de Deus, portadores de uma nova 
mensagem divina para a humanidade. 
Ambos defenderam a necessidade de 
reformas sociais e espirituais. Ambos 
sentiram a reação violenta dos líderes 
políticos e religiosos de uma Pérsia 
(atual Irã) profundamente retrógrada e 
tradicionalista.

BICENTENÁRIO DO
BÁB COMEMORADO EM 
SÃO GABRIEL

RELIGIÃO

MIGUEL, DE 4 ANOS, COMEMORA ANIVERSÁRIO 
COM VISITA AOS BOMBEIROS EM NOVA VENÉCIA
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CASAGRANDE:
“Estamos 

conseguindo 

resultados 

que sempre 

esperamos 

melhorar”
DIVULGAÇÃO 

SEGURANÇA

O Programa Estado Presente em 
Defesa da Vida, realizado pelo 
Governo do Espírito Santo para 
enfrentamento e prevenção da 
violência, com foco, especialmen -
te, nos crimes letais, foi elogiado 
pelo ministro da Justiça e Segu -
rança Pública, Sérgio Moro, du -
rante visita ao Estado nesta terça -
-feira (29). Ele participou de uma 
apresentação do programa, feita 

pelo governador Renato Casagran -
de, em reunião no Palácio da Fon -
te Grande, em Vitória, que contou 
com a presença de autoridades ci -
vis e militares.
“O programa não se baseia ape -
nas no enfrentamento do crime, 
mas também passa pela inserção 
de políticas públicas nas áreas de 
atuação do Estado Presente, além 
da gestão do sistema prisional. A 
redução nos números de crimes 
contra a vida e patrimônio mos -
tram que estamos no caminho 

certo, mas temos muitos desafios 
pela frente. Recebemos represen -
tantes de todos os setores que in -
tegram o programa. Vamos seguir 
fortalecendo os eixos policial e so -
cial para que possamos conseguir 
chegar ao menor número de homi -
cídios da série histórica do nosso 
Estado”, afirmou o governador. O 
ministro Sérgio Moro pontuou que 
o Estado Presente é “conhecido e 
bem falado em todo o País”. Ele 
destacou o foco do programa na 
integração e troca de informações 

entre os órgãos de Segurança Pú -
blica. “Meus cumprimentos pelo 
Programa Estado Presente. Os da -
dos que nós vemos refletem que 
houve uma inegável redução na 
taxa de homicídios, principalmen -
te a partir de sua implantação, em 
2011. Uma redução de uma taxa 
de mais de 50 homicídios por 100 
mil habitantes para 23 por 100 mil 
é algo impressionante. O que nos 
deixa um desafio muito grande, de 
não deixar subir e sim de reduzir 
essa taxa”, disse.

EM VISITA AO ES, SÉRGIO MORO ELOGIA 

PROGRAMA ESTADO PRESENTE
DA REDAÇÃO

 burgarelli@gmail.com

Os mais de 5 milhões de estudantes 
que farão o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) domingo (3) 
e dia 10 poderão usar as notas que 
obtiverem para acessar o ensino 
superior dentro e fora do país. As 
oportunidades são muitas e uma das 
principais condições para participar 
dos processos seletivos é não 

tirar zero na redação. Na primeira 
edição deste ano foram ofertadas 
mais de 235 mil vagas distribuídas 
em 129 universidades públicas de 
todo o país. Na segunda edição, 
foram mais de 59 mil vagas em 76 
instituições públicas de ensino. 
Algumas instituições usam a nota 
do Enem em processos próprios. 
Em 2020, a Universidade de Brasília 
(UnB), por exemplo, deixará de usar o 
Sisu, mas os estudantes continuarão 
podendo usar o exame como forma 
de ingresso.
Fora do país, o Enem também 
pode ser usado para admissão em 
universidades. Em Portugal, o exame 
é aceito como forma de ingresso.

UM DOS PRINCIPAIS 
ACESSOS AO ENSINO 
SUPERIOR

ENEM

Com fim do horário de verão, candidatos devem ficar atentos
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