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FISCALIZAÇÃO
Idaf alerta sobre exigências para corte e comercialização do palmito

O corte do palmito nativo da Mata Atlântica (amargoso, pindoba, dendê, Juçara - quando plantado) 
depende de vistoria prévia do Idaf. Com o aumento da demanda por palmito no período da Semana 
Santa (05 a 11 de abril), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) alerta 
os produtores quanto às exigências para extração e comercialização do produto.
De acordo com o subgerente de Controle Florestal do Idaf, Fabricio Zanzarini, é possível notar maior 
conscientização por parte dos produtores nos últimos anos, com a redução da atividade clandestina 
de extração e comercialização do palmito. “O Idaf sempre atua na fiscalização de rotina, 
intensificando as ações nesse período, de modo a evitar que a atividade ocorra de forma ilegal. O 
papel dos consumidores nesse processo também é fundamental, devendo adquirir somente 
produtos com comprovação de origem. Para saber a procedência, basta solicitar que o comerciante 
apresente os documentos exigidos para cada espécie. É possível atender à demanda sem 
prejudicar o meio ambiente”, ressaltou.
O diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, explica que a permissão para comercialização nos 
pontos de venda cabe ao Poder Público municipal. “O Idaf estará presente para verificar se foram 
cumpridas as exigências ambientais no que se refere à exploração do produto. Entretanto, diante do 
cenário de pandemia por conta do novo Coronavírus, estamos cientes de que pode haver 
adequações quanto aos procedimentos para a venda do palmito de modo a assegurar a preservação 
da saúde dos consumidores e dos comerciantes, sem deixar de lado a importância econômica para 
esse público”, destacou.
OPERAÇÃO - O Idaf tem participado da Operação “Eutrerpis edulis', coordenada pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMbio), com apoio da Polícia Militar Ambiental. A 
ação vem sendo realizada desde o início de março e seguirá nos próximos dias, com o objetivo de 
coibir, na região do entorno do Parque Nacional do Caparaó, o corte irregular e clandestino do 
palmito Juçara.

Mário Louzada
Diretor-presidente do Idaf

SERVIÇO:
Clique aqui e veja a relação das palmeiras ameaçadas de extinção:
http://sistemas.idaf.es.gov.br/intranet/download/comunicacao/materias/especies_de_palmito_ame
acadas_de_ extincao.pdf

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-04-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

SEMANA SANTA
Governo decreta ponto facultativo nas repartições estaduais nesta quinta 

(09)

O governador do Estado, Renato Casagrande, decretou ponto facultativo nesta quinta-
feira, dia 09 de abril, nas repartições públicas do Executivo Estadual, em virtude das 
tradições culturais da Semana Santa. Também não haverá expediente na sexta-feira 
(10), feriado nacional. A medida reforça a necessidade de distanciamento social como 
forma de prevenção à transmissão do novo Coronavírus (Covid-19).
“Essa data não costuma ser ponto facultativo, mas estamos decretando, com exceção 
dos serviços essenciais. Precisamos, nesta semana, de um trabalho mais intenso de 
isolamento. O número de casos no Brasil tem crescido e de mortes também. Aqui no 
Estado estão crescendo os casos e, infelizmente, já perdemos seis pessoas. 
Precisamos nos esforçar um pouco mais no isolamento social e ainda mais com as 
pessoas do grupo de risco”, afirmou o governador.
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-04-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO
Gripe: caminhoneiros e motoristas de coletivos serão vacinados

No entanto, é preciso ressaltar que os motoristas de aplicativo ou táxi não estão contemplados nesta etapa, devido ao 
escalonamento da entrega das vacinas pelo laboratório produtor e a indisponibilidade de quantitativo para atender a todos.

Até a última sexta-feira (03), foram vacinadas 371.068 pessoas do público-alvo da 22ª Campanha Nacional de Vacinação, no Espírito 
Santo. Com isso, a cobertura vacinal dos idosos chegou a 85,24%, com 316.026 imunizados, e dos trabalhadores da saúde a 
55,29%, com 55.042 imunizados. A meta do Espírito Santo é vacinar 90% das pessoas do público-alvo.

Nesta nova fase, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários também poderão ser imunizados. Eles foram 
inseridos como grupo prioritário essa semana, pelo Ministério da Saúde, que ainda contabiliza o número de profissionais desses 
setores. Com isso, as três categorias se juntam ao grupo prioritário que também contempla portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições clínicas especiais; profissionais das forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema 
prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.
Luiz Henrique Mandetta - Ministro da Saúde

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-04-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


