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Reflexao~

"Para que a prova da vossa fé, muito mais
preciosa do que o ouro que perece e é provado
pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e
glória, na revelação de Jesus Cristo."

Oração: Pai querido, obrigado pela fé que o
Senhor colocou em mim, ensina-me a crer
cada dia mais no Senhor, aumenta minha fé
todas as vezes que ela for provada. Ajuda-me a
rejeitar toda dúvida, medo, incredulidade e
ansiedade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

Refletindo: Muitas vezes servimos ao Senhor,
porém não percebemos que o mais importante
não é que façamos coisas e atividades para Ele,
mas é que, enquanto fazemos coisas e ativida-
des para Ele, nossa fé está sendo provada. Ela
sim, provada, é muito mais preciosa que o ouro
perecível! Em nenhum lugar é dito que a nossa
obra é mais preciosa que o ouro. Portanto
servimos ao Senhor com diligência cada vez
maior, porém não percamos a visão que
enquanto o servimos é a nossa fé que tem sido
provada. Isto sim é o mais importante!
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Idaf alerta para últimos dias da campanha
de vacinação contra febre aftosa

De acordo com o
médico veterinário e
responsável pelo Pro-
grama Nacional de
Erradicação e Preven-
ção da Febre Aftosa do
Idaf, Porto Júnior, os
produtores rurais não
podem permitir o au-
mento do número de
municípios com vaci-
nação do rebanho infe-
rior a 90%. Para evitar o risco

de contágio pelo novo
Coronavírus (Covid-
19), a comprovação da
vacinação ou a atuali-

zação cadastral de ani-
mais com idade superi-
or a 24 meses deverá ser
realizada, preferencial-
mente, de forma on-
line pelo produtor ru-
ral. Dessa forma, ele
poderá realizar a com-
provação de sua resi-
dência, de acordo com
as orientações das orga-
nizações da saúde que
determinam o afasta-
mento social como a
forma mais eficaz de
combater o contágio
pelo vírus.

A primeira etapa da
campanha de vacina-
ção contra a febre afto-
sa começou no dia 10
de maio e segue até o
dia 30 de junho. Até o
início desta semana, de
acordo com o Instituto
de Defesa Agropecuá-
ria e Florestal do Espíri-
to Santo (Idaf), cerca de
575 mil animais foram
vacinados, o que repre-
senta um total de 81%
do rebanho com idade
vacinal.

"É de interesse de
toda a categoria a ma-
nutenção de altos índi-
ces vacinais, como de

costume em nosso Esta-
do e, nessa reta final do
prazo de vacinação, é
fundamental que sejam
alertados aqueles que
deixam para os últimos
dias, evitando assim a
falta de vacina na re-
venda de sua preferên-
cia, e o prejuízo ao pro-
dutor pelo descumpri-
mento da norma legal,
bem como prejuízos à
defesa sanitária Esta-
dual pelo não alcance
das metas necessárias",
disse o médico veteri-
nário. Para saber outras

formas de comprova-
ção e seus prazos, aces-
se https:/ /idaf.es.-
gov.br/eslivredefebreaf
tosa.

Ainda de acordo
com o Instituto restam
cerca de 130 mil anima-
is que ainda não foram
vacinados e o produtor

precisa ficar atento para
os últimos dias de vaci-
nação. Nesta primeira
etapa são vacinados
bovinos e bubalinos de
até 24 meses de idade.

IDAF

Foto: divulgação
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MP, PM e PC ampliarão combate contra a
COVID-19 em São Gabriel e Vila Valério

Se cada um fizer a
sua parte, a pandemia
será contida e vencida.

Em entrevista a rádi-
os do Espírito Santo, na
última terça-feira, 23, a

procuradora-geral de
Justiça, Luciana Andra-
de, convocou os cida-
dãos para o “Pacto pela
Vida” contra a trans-
missão da COVID-19 e
para a participação na
audiência pública virtu-
al que será realizada
nesta sexta-feira (26). A
audiência tem o objeti-
vo de discutir, debater e
encaminhar medidas
para o combate eficaz e
eficiente à proliferação
do novo coronavírus.

Ainda é importante
ressaltar que o Executi-
vo Municipal, neste ca-
so o Chefe do Executivo
(Prefeito) não pode in-
tervir nos decretos Esta-
duais.

A orientação conti-
nua sendo a mesma: só
sair de casa nos casos de
real necessidade (uma
única pessoa da famí-
lia); não lotar fila de su-
permercados, feiras li-
vres e farmácias; evitar
aglomerações de qual-
quer tipo; e reforçar as
medidas de higiene (co-
mo lavar as mãos com
água e sabão e o uso de
álcool em gel 70%).

Além disso, a pessoa
que flagrar qualquer
tipo de ato que desrespe-

ite o bem comum (o não
uso de máscara, por
exemplo) poderá regis-
trar por meio de fotos ou
vídeos, incluindo fotos
de tela de stories e status
das redes sociais como
WhatsApp, Facebook e
Instagram, e encami-
nhar o conteúdo a Ouvi-
doria do Ministério Pú-
blico com o maior núme-
ro de informações possí-
veis, como nome, conta-
to, endereço. Ainda se-
gundo informações,

não será poupado esfor-
ços por parte do Minis-
tério Público, Polícia
Militar e Polícia Civil
para atuar nesta opera-
ção.

E como as medidas
de orientação feitas na
cidade nas últimas sema-
nas tem surtido pouco
efeito, a informação ob-
tida por nossa equipe, é
que aquelas pessoas que
não estiverem cumprin-
do os decretos que já são
de conhecimento da
sociedade, forem flagra-
das desrespeitando e
colocando em risco a
saúde pública serão en-
caminhadas a delega-
cia, e através disso, o
Ministério Público to-
mará as medidas cabíve-

is na área criminal, uma
vez que o descumpri-
mento dos mesmos ca-
racteriza crime de me-
nor potencial ofensivo.

É de ciência de toda
a população que a pan-
demia da COVID-19
que avança cada vez
mais nos municípios
tem tirado o prumo e o
controle emocional das
pessoas, as vezes ali-
mentadas com informa-
ções tendenciosas e que
causam ainda mais pâni-
co na sociedade. E se-
gundo informações,
considerando o agrava-
mento político em meio
a pandemia, entidades
como o Ministério Pú-
blico, Polícia Civil e Polí-
cia Militar vão ampliar
o combate contra o no-
vo coronavírus em São
Gabriel da Palha e Vila
Valério nos próximos
dias, a fim de punir,
aqueles que colocam
em risco a saúde pública
não cumprindo as medi-

das sanitárias adequa-
das afim de desacelerar
a disseminação do ví-
rus, como por exemplo
o uso da máscara ao sair
de casa (somente quan-
do necessário) e o isola-
mento social (para aque-
les que são suspeitos ou
casos confirmados e
ativos com o vírus).

Audiência Pública Vir-
tual - MPES

Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar estão constatando
a necessidade de ampliar as ações de combate ao coronavírus

Aviões podem ser usados para combater
nuvem de gafanhotos no Brasil

Com a aproximação
de uma nuvem com
dezenas de milhões de
gafanhotos devorado-
res ao Brasil, especialis-
tas da Empresa Brasile-
ira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) estão
monitorando a aproxi-
mação dos insetos e já
buscam formas de com-
bater os insetos.

Uma das alternati-
vas, segundo informou
ao Portal da Revista
Negócio Rural o pes-
quisador da Embrapa
Clima Temperado, Do-
ri Edson Nava, é o uso
de aviões pulverizado-
res para lançar insetici-
das na nuvem dos inse-
tos. “Para isso, depen-
demos de um decreto
de emergência fitosani-

tária, que pode ser soli-
citado pelo Ministério
da Agricultura. O de-
creto pode autorizar o
uso de produtos e defi-
nir os meios de aplica-
ções”, informou.

Segundo a Coorde-
nação-Geral de Prote-
ção de Plantas do Mi-
nistério da Agricultura,
as autoridades fitossa-

nitárias brasileiras es-
tão em permanente
contato com os argenti-
nos, bolivianos e para-
guaios, por meio do
Grupo Técnico de Ga-
fanhotos do Comitê de
Sanidade Vegetal (Co-
save). Isso contribui
com o monitoramento
sobre o deslocamento
dos insetos em direção
ao Brasil.

A ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristi-
na, informou, na terça-
feira (23), que a pasta
segue monitorando o
deslocamento da nu-
vem de gafanhotos.
Um alerta já foi emiti-
do para as superinten-
dências federais de agri-
cultura e aos órgãos
estaduais de defesa
agropecuária para que

sejam tomadas as medi-
das cabíveis de monito-
ramento e orientação
aos agricultores da re-
gião, em especial no
estado do Rio Grande
do Sul.

Dori destacou que a
nuvem de gafanhotos
devoradores chegou a
100 quilômetros de dis-
tância da fronteira com
o Brasil, o que deixa as
autoridades brasileiras
em alerta, já que eles
podem voar até 150
quilômetros por dia.

“Montamos um
plano de monitora-
mento para acompa-
nhar o deslocamento
dessa nuvem de gafa-
nhotos. Esperamos que

eles não cheguem ao
Brasil, mas já tem um
grupo de acompanha-
mento analisando to-
das as ações que po-
dem ser tomadas”, in-
formou a ministra Tere-
za Cristina.O pesquisador ex-

plicou que para que
seja feita uma aplicação
de pesticida, é preciso
planejamento, pois os
insetos podem pousar
em uma floresta e ocu-
par uma grande área,
por isso o uso de avião
pode ser o mais viável.

Revista Negócio Rural

Editora Hoje

Fotos: Editora Hoje/divulgação

Foto: divulgação
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Protocolo retira prazo de 48h para
comunicar desaparecimento de mulher

“O protocolo agora
autoriza que a qualquer

tempo, mesmo antes de
48 horas, se comunique
seu desaparecimento.
Assim, os agentes de segu-
rança terão a responsabi-
lidade de registrar e moni-
torar situações envolven-
do mulheres antes desse
prazo”, revelou o minis-
tro.

É caracterizado como
crime de feminicídio o
assassinato de uma mu-
lher, cometido devido ao
desprezo que o autor do
crime sente quanto à iden-
tidade de gênero da víti-
ma. Em relatório produ-
zido a pedido do Banco
Mundial, o Fórum Brasi-
leiro de Segurança Públi-
ca (FBSP) apontou que
os casos de feminicídio
cresceram 22,2%,entre
março e abril deste ano,
em 12 estados do país, na
comparação com o ano
passado.Segundo o secretário

Nacional de Segurança

Pública, Carlos Macha-
do Paim, a elaboração do
protocolo levou em con-
sideração “as boas práti-
cas já existentes no terri-
tório nacional”.

O prazo de 48 horas,
estabelecido como míni-
mo para a comunicação
do desaparecimento de
uma pessoa, não precisa-
rá mais ser adotado quan-
do se tratar do desapare-
cimento de uma mulher.
A orientação é uma das
que constam no Protoco-
lo Nacional de Investiga-
ção e Perícia nos Crimes
de Feminicídio, anuncia-
do oficialmente ontem
(24) pelo Ministério da
Justiça.

Distanciamento social

Protocolo

Mendonça disse que
pretende editar recomen-
dações que estabelecerão
o mesmo procedimento
também para casos en-
volvendo crianças, ado-
lescentes e idosos.

Boas práticas

Como descreve pro-
cedimentos e estratégias
investigativas para a ob-
tenção de provas contra o
crime de feminicídio, o
protocolo tem seu teor
restrito a policias civis e
órgãos de perícia oficial
de natureza criminal. Seu
conteúdo restrito, no en-
tanto, teve este detalhe
revelado hoje pelo minis-
tro da Justiça, André
Mendonça.

“Isso vai mudar quan-
do mostrarmos para o
Brasil que essa não é uma
nação só de agressores.
Essa é uma nação tam-

bém de homens proteto-
res. Temos de mudar o
discurso. Eu sou cercada
de homens protetores.
Tenho a honra de traba-
lhar com servidores do
meu ministério que saem
correndo para comprar
flores para levar para suas
esposas, ou que, no meio
do trabalho, ligam para
falar a elas que as amam”,
defendeu a ministra.

“O Estado é laico,
mas eu sou terrivelmente
cristã e posso falar: o De-
us criador fez o homem
diferente para proteger o
ser mais extraordinário
que existe nesse planeta,
que é a mulher. Se não
está contente, mude de
planeta”, pontuou.

“São 75 artigos elabo-
rados para direcionar a
atuação do corpo técnico
desde o registro da ocor-
rência policial; o com-
portamento em local de
crime; e a atuação para
coleta e apuração perici-
al. Nesse sentido, busca
dar uniformidade à atua-
ção das polícias estaduais
e do DF, bem como dos
órgãos oficiais da perícia
científica criminal, desde
as primeiras diligências
da ocorrência até a con-
clusão da investigação

criminal”.

Feminicídio cresce Presente na cerimô-
nia, a ministra da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos, Damares
Alves, reiterou números
que indicam o aumento
da violência contra mu-
lheres durante o distanci-
amento social imposto
para evitar a propagação
do novo coronavírus,
uma vez que “confinou
dentro de casa agressor e
vítima”. “Em alguns esta-
dos cresceu 600%”, disse
Damares.

“Embora seja sigilo-
so, até para melhor inves-
tigação e perícia de um
crime, faço questão de
trazer a público o artigo
10º desse protocolo, por-
que muda a rotina de co-
municação do crime con-
tra a mulher", disse o mi-
nistro referindo-se ao
procedimento adotado,
que estabelece prazo de
48h para a comunicação
de desaparecimento de
uma pessoa.

Assim sendo, traz
“orientações sobre como
preservar a cena do cri-
me; e sobre como devem
agir os agentes que locali-
zaram a cena do crime,
preservando a estrutura
daquela cena, o que in-
clui medidas e orienta-
ções para investigação e
apuração do crime de
feminicídio”, resumiu o
ministro hoje durante a
cerimônia de lançamento
do protocolo.

Por meio donovo pro-
tocolo, busca-se definir
procedimentos que de-
vem ser adotados para a
obtenção de provas mate-
riais a partir vestígios –
tanto no local de crime
como no corpo da vítima
ou do criminoso.

MPES: amanhã tem audiência pública virtual para
discutir, debater e encaminhar medidas para o
combate eficaz e eficiente à proliferação da COVID-19

Em entrevista a rádios
do Espírito Santo, na ter-
ça-feira 23, a procurado-
ra-geral de Justiça, Lucia-
na Andrade, convocou os
cidadãos para o “Pacto
pela Vida” contra a trans-
missão da Covid-19 e pa-
ra a participação na au-
diência pública virtual
que será realizada ama-
nhã, sexta-feira, 26. A
audiência tem o objetivo
de discutir, debater e enca-
minhar medidas para o
combate eficaz e eficiente

à proliferação do novo
coronavírus.

Ela destacou ainda a
necessidade de municípi-
os e o Estado questiona-
rem o que mais pode ser
feito, além das medidas já
adotadas, para que se evi-
te o avanço da Covid-19.
“Sabemos que a popula-
ção está cansada e come-
ça a relaxar os protocolos,
mas isso traz risco maior a
todos, os óbitos aumen-
tam”, frisou a procurado-
ra-geral de Justiça.

À Rádio Jovem Pan
News, pela manhã, Luci-
ana Andrade salientou
que a população deve
manter as medidas para
impedir a disseminação
da doença neste momen-
to crítico. “O Pacto pela
Vida é uma iniciativa de
prevenção e combate à
doença. É um movimento
de engajamento da coleti-
vidade capixaba para que
a população compreenda
o momento crítico e não
relaxe no uso de máscara,

no distanciamento social,
mantenha a higienização
das mãos sempre e fique
em casa”, afirmou.

MPES

Agência Brasil

Foto: Edgard Garrido/Reuters
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Contran autoriza aulas remotas para
curso de formação de condutores

De acordo com o
documento, os Cen-
tros de Formação de
Condutores (CFCs)
ficam autorizados a
realizar as aulas a dis-

tância, desde que o can-
didato manifeste inte-
resse. O conteúdo pro-
gramático, a carga ho-
rária e a duração das
aulas obedecerão aos
mesmos critérios esta-
belecidos para as aulas
presenciais.

O Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Con-
tran) autorizou a reali-
zação das aulas teóri-
cas na modalidade re-
mota nos cursos de for-
mação de condutores,
enquanto durar a pan-
demia de covid-19. A
resolução do Ministé-
rio da Infraestrutura,
referendando a decisão
do conselho, foi publi-
cada ontem (24) no
D i á r i o O f i c i a l d a
União e entra em vigor
em 1º de julho.

Os procedimentos
de coleta de dados bio-

métricos pelos órgãos
de trânsito dos estados
e do Distrito Federal
ou por entidade por
eles credenciada de-
vem ser realizados por

meio de agendamento
prévio, observando às
recomendações de saú-
de quanto à higiene e
ao distanciamento en-
tre pessoas.

As plataformas e
sistemas utilizados pe-
los CFCs deverão per-
mitir o cruzamento
com as bases de dados
dos órgãos de trânsito,
para a autenticação
biométrica facial do
instrutor e dos candi-
datos. A resolução esta-
belece regras de segu-
rança e operacionais
para garantir a efetivi-
dade da medida e pre-
vê que cada órgão esta-
dual e distrital pode

estabelecer requisitos
adicionais para a har-
monização com os flu-
xos de seus processos
internos.

Entre as regras já
previstas estão a vali-
dação biométrica faci-
al do instrutor de trân-
sito e dos candidatos,
na abertura e no térmi-
no da aula, a auditoria
das ações dos usuários
no sistema e a proteção
das informações cole-
tadas durante as aulas,
para não permitir mani-
pulação. Os candida-
tos terão até quinze
minutos de tolerância,
a partir do horário de
abertura da aula, para
entrar na sala virtual e
deverá ser feita mais
uma autenticação, du-

rante a aula, em pelo
menos 20% dos alunos
presentes, de forma
aleatória.

Declaração do IR de anos anteriores
também pode ser enviada à Receita

Restituição

Quando é obrigató-
ria, a entrega da decla-
ração fora do prazo
sujeita o contribuinte
ao pagamento de multa
por atraso, calculada
da seguinte forma: exis-
tindo imposto devido,
multa de 1% ao mês ou
fração de atraso, inci-

dente sobre o imposto
devido, ainda que inte-
gralmente pago, obser-
vados os valores míni-
mo de R$ 165,74 e má-
ximo de 20% do impos-
to devido; inexistindo
imposto devido, multa
de R$ 165,74.

O contribuinte que,
por algum motivo, não
entregou à Receita Fe-
deral a Declaração de
Ajuste Anual (DAA)
do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física
(IRPF) de exercícios
anteriores a 2019, ain-
da pode entregar.

A opção está dispo-
nível na aba Onde
Encontro; em seguida
Download de Aplicati-
vos; e depois Para Você
– Dirpf - Declaração
do Imposto de Renda
de Pessoa Física. Nesta
aba, o contribuinte en-

contra as orientações
para download.

Esses valores foram
mantidos na declara-
ção referente ao ano-
calendário 2019 que
deve ser entregue neste
ano.

A multa será refe-
rente ao primeiro dia
subsequente ao fixado
para a entrega da decla-
ração e o o mês da en-
trega. No caso do não
pagamento, a multa
com os respectivos

acréscimos legais de-
correntes do não paga-
mento será deduzida
do valor do imposto a
ser restituído, quando
houver.

As declarações de
exercícios anteriores
podem ser enviadas
pela internet ou entre-
gues em mídia removí-
vel nas unidades da
Secretaria Especial da
Receita Federal do Bra-
sil (RFB). A Receita
Federal também dispo-
nibiliza um Perguntão,
na internet, onde é pos-
sível esclarecer dúvi-
das.

Para cada ano, a
Receita informa qual o
valor de rendimentos
recebido pelo contribu-
inte que torna obriga-
tória a entrega da de-
claração. Por exemplo,
e m 2 0 1 9 , a n o -
calendário 2018, era
obrigatória a apresen-
tação da declaração
por contribuintes que
receberam rendimen-
tos tributáveis superio-
res a R$ 28.559,70 ou
recebeu rendimentos

isentos, não tributáveis
ou tributados exclusi-
vamente na fonte, cuja
soma foi superior a R$
40 mil. Também era
obrigatória a entrega
da declaração por
quem obteve, em qual-
quer mês, ganho de ca-
pital na alienação de
bens ou direitos, sujeito
à incidência do impos-
to, ou realizou opera-
ções em bolsas de valo-
res, de mercadorias e
de futuros.

Neste ano, o crono-
grama de restituições
foi antecipado para
maio e a quantidade de
lotes reduzidos de sete
para cinco. O paga-
mento do primeiro lote
foi no dia 29 de maio,

antes do fim do prazo
de entrega das declara-
ções, que vai até 30 de
junho de 2020. A ante-
cipação é uma iniciati-
va da Receita Federal
para mitigar os efeitos
econômicos da pande-
mia de covid-19.

O último lote tem
pagamento previsto
para 30 de setembro.
No ano passado, as res-
tituições começaram a
ser pagas no dia 17 de
junho e se estenderam
até 16 de dezembro.

Para isso, segundo a
Receita, é preciso bai-
xar o programa relativo
ao exercício correspon-
dente à declaração que
o contribuinte quer en-
tregar. Os programas
de anos anteriores es-
tão disponíveis na in-
ternet, no site da Recei-
ta.

Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Foto: divulgação

Agência Brasil
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Fabricia Sodré de Souza escrevente autorizada

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de Comunhão parcial de bens.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DE  VILA VALÉRIO  ES

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 31 de março de 1998,

emancipado, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Córrego São

Vicente, Zona Rural em Vila Valério-ES, filho de IZAQUEU KRUGER e EDINEIA

FIRME KRUGUER.

Faço saber que pretendem casar-se:

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o presente edital para ser

fixado na forma da lei e lugar de costume.

Vila Valerio -ES, 24/06/2020

[IUERQUILIS FIRME KRUGER e THYELLEN ELISE DE OLIVEIRABRAGGIO]

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00006 202 0004095 56

Ela, natural de Vitória-ES, nascida em 27 de outubro de 1994emancipada, estado

civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua João Silva, 37, Boa Vista em

Vila Valério-ES, filha de ROSALVO DE ASSIS BRAGGIO e EDINALVA DE

OLIVEIRABRAGGIO.

Nome a adotar após o casamento: THYELLEN ELISE DE OLIVEIRA BRAGGIO

KRUGER.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

Nome a adotar após o casamento: IUERQUILIS FIRME KRUGER.

Tabelião e Registrador

Por não ter sido possível encontrá-los, intimo-os na forma do art. 15, § 1º da Lei nº

9.492/97, e não sendo atendido até o dia 25/06/2020, notifico-os do protesto.

São Gabriel da Palha, 24 de Junho de 2019.

MOROBASTONES LTDA– CNPJ Nº 28.675.889/0001-26

Ricardo Bravo

WELLINGTON SPERANDIO – CPF Nº 130.784.197-03

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS

JURÍDICAS, PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA

PALHA – ES.

Acham-se neste Cartório (Rua Men de Sá, nº 46 – Centro – São Gabriel da Palha -

ES), telefone (27) 3727-1008, o título de responsabilidade das seguintes

pessoas:

COMUNICADO

COMIL COTAXÉ MINERAÇÃO LTDA - EPP torna
público que obteve do IEMA, por meio do processo
57408882 a Renovação da Licença de Operação – LO
nº 102/2020, para extração de granito, na localidade
denominada Fazenda Eldorado, s/nº, Cotaxé, Zona
Rural, Ecoporanga/ES. ANM: 890.478/1987

COMUNICADO

COMIL COTAXÉ MINERAÇÃO LTDA - EPP torna
público que obteve do IEMA, por meio do processo
88092917 a Licença de Instalação – LI nº 63/2020,
para extração de granitos com fins ornamentais, na
localidade denominada Barra da Boa Vista, s/nº, Zona
Rural, Guararema, Nova Venécia/ES. ANM:
896.171/2013

COMUNICADO

COMIL COTAXÉ MINERAÇÃO LTDA - EPP torna
público que obteve do IEMA, por meio do processo
88053857 a Licença Prévia – LP nº 91/2020, para
extração de granitos com fins ornamentais, na localida-
de denominada Barra Boa Vista, s/nº, Zona Rural,
Guararema, Nova Venécia/ES. ANM: 896.171/2013

COMUNICADO

COMIL COTAXÉ MINERAÇÃO LTDA - EPP torna público que obteve do IEMA,
por meio do processo 34110240 a Licença Ambiental Única – LAU nº 39/2020, para
disposição de rejeitos/estéreis, na localidade denominada Fazenda Eldorado, Mar-
gem do Rio São Mateus, Cotaxé, Ecoporanga/ES.

COMUNICADO

COMIL COTAXÉ MINERAÇÃO LTDA - EPP torna público que obteve do IEMA,
por meio do processo 34110240 a Renovação da Licença de Operação – LO nº
103/2020, para extração de granito, na localidade denominada Fazenda Eldorado,
Margem do Rio São Mateus, Cotaxé, Ecoporanga/ES. ANM: 890.478/1987

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL

Seag e Incaper realizam capacitação
on-line sobre cultivo do maracujá

"O setor da fruticul-
tura estava desassisti-
da e agora estamos re-
tomando as atividades
junto com todo corpo
técnico do Incaper e da
Seag. A capacitação é
uma troca de experiên-
cias para que juntos

possamos alavancar a
produção do fruto no
Espírito Santo", disse
o diretor-presidente do
Incaper, Antônio Car-
los Machado

O público a ser ca-
pacitado é representa-
do prioritariamente
pelos técnicos do Inca-
per, presentes nos 43
Municípios produto-
res capixabas. Porém,

todos os técnicos dos
outros municípios fo-
ram convidados, além
de participantes de ou-
tras instituições.

A capacitação é
uma proposta da Seag
e está fundamentada
nas Estruturas Analíti-
c a s d e P r o j e t o s
(EAPs), utilizadas pa-
ra a elaboração do Pla-
nejamento Estadual

de Fruticultura. “A
cultura do maracujá
está em expansão no
Espírito Santo, tanto
para a produção de
frutas quanto consu-
mo ’in natura’, assim
como para a produção
de suco. Nosso objeti-
vo é aumentar a área
de cultivo do fruto, ge-
rando emprego e ren-
da para os agricultores
familiares, além de
recuperar os polos de
fruticultura em todo
Estado", ressaltou o
secretário de Estado
da Agricultura, Paulo
Foletto.

A Secretar ia de
Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e
Pesca (Seag) e o Insti-
tuto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural
(Incaper) realizam
uma capacitação, por
videoconferência, so-
bre o cultivo do mara-
cujá. O curso teve iní-
cio nesta terça-feira
(23) e segue até sexta-
feira (26). Este é o se-
gundo curso on-line
realizado durante a
pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19).
O primeiro foi sobre o
cultivo do abacaxi
com, aprox imada-
mente, vinte municípi-
os envolvidos.

A ação de capacita-
ção foi sugerida em
todas as 12 reuniões já
realizadas pelos gru-
pos representativos
das culturas frutícolas
e tem como parceiros a
Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa), Empre-
sa de Pesquisa Agrope-
cuária e Extensão Ru-
ral de Santa Catarina
(EPAGRI), Compa-

nhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de
S ã o P a u l o
(CEAGESP) e Trop
Frutas do Brasil.

"Vale ressaltar que
o Estado de Santa Ca-
tarina apresenta ótima
produtividade brasilei-
ra no cultivo deste fru-
to e a Embrapa Cerra-
dos apresenta pesqui-
sas mais aprofunda-
das, sendo considera-
dos referências de pon-
ta no cultivo e na pes-
quisa do maracujá, por
isso a participação das
instituições ligadas à
pesquisa são tão im-
portante nesse proces-
so", disse o coordena-
dor de projetos da Se-
ag, Ederaldo Panceri
Flegler.

"A cultura do mara-
cujá é muito importan-
te na cadeia da fruti-
cultura capixaba, pois
gera boa rentabilidade,
principalmente para
os pequenos produto-
res. Infelizmente, nos

últimos anos a cultura
foi diminuindo no
Estado devido a pro-
blemas fitossanitários.
No curso vamos ter a
oportunidade de deba-
ter novas ações e ideia
para alavancar a pro-
dução do fruto no Espí-
rito Santo", ressaltou
pesquisador do Inca-
per, Luiz Carlos San-
tos Caetano.

Foto: divulgação

Incaper

A capacitação é uma proposta da Seag e está fundamentada nas Estruturas Analíticas de
Projetos (EAPs), utilizadas para a elaboração do Planejamento Estadual de Fruticultura
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Sebrae/ES impulsiona aprovação de
projetos inovadores no Programa Centelha

No Portal do Sebrae é
possível encontrar uma
lista atualizada com os
editais abertos no mo-
mento. O Sebrae presta
ainda consultoria de Ela-
boração em Projetos de
Inovação às empresas
que pretendem ir em bus-
ca da captação de recur-
sos. Esse trabalho pode
fazer toda a diferença
para os pequenos negóci-
os em termos de parceri-
as, conhecimento especi-
alizado em inovação e
investimentos. Até o dia
30 de junho é possível ter
acesso a essa consultoria
tecnológica gratuitamen-
te.

Criado para estimular
o surgimento de empre-
endimentos inovadores e
disseminar a cultura em-
preendedora no Brasil, o
Programa Centelha ofe-
rece recursos financeiros,
capacitações e suporte
para transformar ideias
em negócios de sucesso.
Com seu edital mais re-
cente (07/2019) na tercei-
ra e última fase, o progra-
ma teve 3.553 ideias sub-
metidas apenas no Espíri-
to Santo, e chega ao resul-
tado preliminar com 100
projetos de fomento sele-
cionados para receber
aporte financeiro. O re-
sultado final sai no dia 10
de julho.

“Sempre busco fazer
tudo com muita dedica-
ção e cuidado e o reco-
nhecimento do esforço
nos impulsiona a fazer
cada vez mais! Agora, o
objetivo é disseminar as

ações em âmbito nacio-
nal para trazer mais dig-
nidade às gestantes, lac-
tantes e bebês que se en-
contram nas unidades
prisionais do Brasil, com
capacitações aos profissi-
onais que lidam com esse
público, além de estrutu-
rar, com base no marco
legal da primeira infân-
cia, os espaços destina-
dos aos bebês de modo
que tenham os estímulos
necessários ao desenvol-
vimento infantil e em
todas as fases do progra-
ma”, salienta.

Vanessa salienta que
o Sebrae/ES segue apoi-
ando selecionados e não-
selecionados. “Para aque-
les que não foram aprova-
dos vamos oferecer uma

série de capacitações pa-
ra que possam aprimorar
suas propostas e, num
futuro próximo, terem
mais sucesso na captação
de recursos. Já para os
aprovados vamos ofere-
cer todo o nosso portfólio
de soluções”, diz.

O projeto “Maternar
Lactantes Presas” cravou
o primeiro lugar na últi-
ma fase do Programa
Centelha. A ação foi de-
senvolvida no Centro
Prisional Feminino de
Cariacica como um pro-
jeto-piloto, por meio do
trabalho da diretora do
presídio e propositora da
proposta Graciele Soneg-
heti. A meta é que o “Ma-
ternar” seja reproduzido
em nível nacional com
ações voltadas ao cuida-
do com as gestantes, lac-
tantes e bebês que se en-
contram nos sistemas
prisionais brasileiros com
vistas a proteção da pri-
meira infância.

Captação de recursos

A analista da unidade
d e i n ova ç ã o d o S e-
brae/ES, Vanessa Gus-
mão Silva, afirma que o
Estado tem uma deman-
da reprimida de apoio.
“Nossa ideia foi colabo-
rar para que mais pessoas
tivessem o acesso a esse
recurso. É uma semente
para fazer esses negócios
começarem a funcionar”.
O trabalho envolveu en-
contros para divulgar o
edital, orientações sobre
como fazer a primeira
submissão da proposta e
mentorias.

Assim como o Pro-
grama Centelha, outros
editais estão disponíveis
para que micro e peque-
nas empresas, Microem-
preendedores Individuais
(MEI) e startups bus-
quem aporte financeiro
para seus projetos de ino-
vação. Os riscos que en-
volvem o processo de
inovação podem ser mini-
mizados por meio de apo-
io de recursos não reem-
bolsáveis. A captação de
recursos é atividade im-

prescindível para as em-
presas que pretendem
incrementar sua competi-
tividade.

No Espírito Santo, a
iniciativa é executada
pela Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa e Inovação
do Espírito Santo (Fa-
pes), e tem como um dos
parceiros o Sebrae/ES,
que apoiou 30 dos propo-
nentes que chegaram à
reta final, com consulto-
rias e capacitação para
elaboração de projetos.
Para o gerente de inova-
ção do Sebrae/ES, Leo-
nidio Pinheiro, o resulta-
do é motivo de orgulho e
comemoração. “Quere-

mos que resultados como
esse virem rotina. O Cen-
telha começou com mais
de 3 mil ideias para finali-
zar com 100. Contribuí-
mos para que 30 desses
projetos fossem aprova-
dos. Foram sete meetups
realizados, 214 horas de
mentorias e 437 atendi-
mentos”, detalhou. O
programa também tem a
parceria local de UVV,
Faculdade Multivix,
UCL, Faesa e Instituto
Federal do Espírito San-
to.

Primeiro colocado

A ideia da diretora
teve o suporte do Se-
brae/ES. “Esse apoio foi
fundamental, pois por
meio de profissionais
altamente qualificados,
que atuaram de maneira

eficiente na orientação
dos participantes, foi pos-
sível chegar ao final desse
processo com excelên-
cia”, comemora Gracie-
le.

Foram oferecidas consultorias e capacitações para elaboração de projetos aos participantes

Luccas Claro garante foco, elogia Fred e exalta postura
do Fluminense: 'Colocar a vida em primeiro lugar’

Uma das grandes ex-
pectativas da torcida do
Fluminense é a estreia do
atacante Fred. O ídolo re-
tornou ao clube nas últimas
semanas e já treina ao lado
do elenco pensando nos
jogos. Luccas Claro elogiou
o companheiro. Os dois já
se enfrentaram quatro vezes
pelo Campeonato Brasilei-
ro. Quando o defensor esta-

va no Coritiba e o atacante
ainda no Flu, os dois se
encontraram em 2012,
2014 e 2015. E mais uma
vez em 2016, quando Fred
já era do Atlético-MG. O
atacante levou a melhor três
vezes.

- Com certeza a volta
dele é sensacional para o
Fluminense. É um grande
jogador, um vencedor nato
e que já tem uma história
muito bonita pelo clube.
Ele é um cara muito respei-
tado por tudo o que já fez
aqui, e tenho certeza de que
vai contribuir muito para o
restante da temporada -
comentou.

- Concordo com o posi-
cionamento do clube e a
postura adotada por todos
nós, atletas. Acho que ago-
ra não é o momento ideal
para voltar a jogar. Ainda
temos muitos novos casos
diários e acredito que, pri-
meiro devemos resolver um
problema (o da saúde) e
depois resolver outro (o
retorno do futebol). Todos
querem voltar a jogar e vol-
tar a ver futebol, mas é pre-
ciso colocar a vida em pri-
meiro lugar - afirmou.

Depois de discussões
levadas até ao tribunal, o
Fluminense já sabe quando
retornará a campo. A rees-
treia do Tricolor está mar-
cada para o próximo do-
mingo, às 19h, no Maraca-
nã, pela 4ª rodada da Taça
Rio contra o Volta Redon-
da. O Flu, ao lado do Bota-
fogo, adotou uma postura
firme pela cautela na reto-
mada das atividades, mas
acabou tendo que ceder.
Em entrevista ao LANCE!,
o zagueiro Luccas Claro
elogiou as decisões do clu-
be. Os jogadores fizeram

um manifesto independen-
te criticando a volta do
Campeonato Carioca.

- Isso é algo que faz par-
te do futebol, faz parte de
ser atleta. O importante é
estar sempre pronto para
entrar ou até sair jogando.
Não perder a motivação faz

parte do nosso dia a dia,
temos que manter a vonta-
de de fazer o nosso melhor
sempre e contribuir com o
Fluminense - completou.

- Acredito que todos os
jogadores terão as oportu-
nidades para mostrar seu
trabalho e brigar por uma
vaga no time. A concorrên-

cia saudável é muito boa
para o clube, pois ele sem-
pre terá mais de dois joga-
dores dispostos a dar o seu
melhor pelo time. Sigo tra-
balhando muito focado e
pronto para aproveitar as
oportunidades que aparece-
rem. A concorrência existe,
mas é sempre muito respei-
tosa e saudável, levando em
consideração que, quem
entrar, vai dar o seu melhor
pelo Fluminense - disse.

Apesar da necessidade

de cautela pela volta, Luc-
cas já começa a projetar a
briga por posições no time
de Odair Hellmann. Com
poucas oportunidades em
2019, o defensor ganhou
chances no início deste ano,
quando Nino estava dispu-
tando o Pré-Olímpico com
a Seleção Brasileira Sub-23
e Digão ainda tinha vínculo
com o Cruzeiro. No entan-
to, apesar do bom momen-
to e dos três gols marcados,
acabou perdendo a vaga.

FRED

Zagueiro tem três gols em 2020 e ainda luta por uma vaga no time titular de Odair Hellmann, mas afirma que está motivado quando as partidas retornarem

SEBRAE|ES

Foto: divulgação
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Graciele Sonegheti teve o projeto Maternar Lactantes Presas
escolhido em primeiro lugar na última fase do Programa Centelha
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