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Reflexao~

"Bem-aventurado aquele que teme ao
SENHOR e anda nos seus caminhos! Do
trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e
tudo te irá bem."

Refletindo: O que chama a atenção nestes
versículos, é a ligação que o salmista Davi faz
entre felicidade, trabalho, sucesso e obediência
a Deus. Temer ao Senhor e andar nos Seus
caminhos significa obedecer a Deus. Bem-
aventurado significa ser mais do que feliz.
Sendo assim, obedecer a Deus significa
felicidade. E como conseqüência da felicidade
e obediência ao Senhor, somada ao trabalho,
temos o resultado, e a promessa de que TUDO,
TUDO, TUDO, nos irá bem !!!

Oração: Senhor Deus, ajuda-me a conhecer os
Seus caminhos, e faça com que eu ande neles,
que eu não me desvie nem para a esquerda nem
para a direita. Quero estar sempre no centro da
Sua vontade. Abençoa Senhor o trabalho das
minhas mãos, e obrigado pela promessa, de
que TUDO irá bem. Eu oro em nome de Jesus.
Amém

de

Momento
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Apenas segurados agendados serão
atendidos nas agências do INSS
A reabertura das agências está prevista para a próxima segunda-feira

As agências do Insti-
tuto Nacional do Seguro
Social (INSS) vão reabrir
na próxima segunda-
feira (14), mas o atendi-
mento será exclusivo
para quem fizer agenda-
mento. Para marcar ho-
ra, o segurado deve aces-
sar o site Meu INSS e
aplicativo ou ligar no
135.

Segundo o INSS, esta-
rão disponíveis para aten-
dimento presencial os
serviços de perícia médi-
ca, avaliação social, cum-
primento de exigência,
justificação administra-
tiva e reabilitação profis-

sional.
O instituto ressalta

que os segurados sem
agendamento não serão
atendidos, para evitar
aglomerações dentro e
fora das agências, de
acordo com orientações
do Ministério da Saúde.

Em agosto, a Secreta-
ria Especial de Previdên-
cia e Trabalho do Minis-
tério da Economia e do
INSS informaram a nova
data de retorno ao aten-
dimento presencial - 14
de setembro.

O atendimento exclu-
sivo por meio de canais
remotos segue até hoje
(11). E mesmo com a
abertura das agências, o

atendimento remoto
continuará a ser ofereci-
do.

Segundo o INSS, a
reabertura será gradual e
considerará as especifici-
dades de cada uma das
Agências da Previdência
Social no país. Cada uni-

dade deverá avaliar o
perfil do quadro de servi-
dores e contratados, o
volume de atendimentos
realizados, a organiza-
ção do espaço físico, as
medidas de limpeza e os
equipamentos de prote-
ção individual e coletiva.

Pedido de mudança na escala dos agentes
penitenciários tramita na Assembleia Legislativa

O deputado estadual
Renzo Vasconcelos (PP)
indicou ao Governo do
Estado a modificação da
escala dos agentes peni-
tenciários capixabas. A
proposta visa passar a car-
ga horária de trabalho de
12/36 para 24/72 horas.

Atualmente, apenas os
servidores efetivos traba-
lham com a escala 12/36
horas. A ideia é que os
servidores com contrato
também sejam beneficia-
dos pela jornada de 24/72
horas.

A i n d i c a ç ã o

(1807/2020) foi enviada e
está em tramitação na
Assembleia Legislativa do
Espírito Santo.

Covid-19

A ação indicada tem o
objetivo também de redu-
zir o período de contato
direto dos agentes com os
detentos e a quantidade
de deslocamentos dos
servidores até os postos de
trabalho, evitando a con-
taminação e proliferação
da Covid-19.

De acordo com o depu-
tado Renzo Vasconcelos,
essa escala garante um

espaçamento maior entre
os dias trabalhados justa-
mente para proteger os
servidores.

“Quem tem que traba-
lhar está exposto constan-
temente ao vírus. Nós
faremos o que for preciso
para evitar a dissemina-

ção desse inimigo invisí-
vel. Desde o início da pan-
demia, já criamos 50 pro-
postas de combate à Co-
vid-19 para diversas áreas
sociais e essa é mais uma
intervenção para resguar-
dar a vida dos nossos tra-
balhadores”, afirmou.

Carlos Pereira

A indicação ao Governo do Estado realizada pelo deputado Renzo Vasconcelos
visa passar a carga horária de trabalho de 12/36 para 24/72 horas

Foto: divulgação

O instituto ressalta que os segurados sem
agendamento não serão atendidos, para evitar
aglomerações dentro e fora das agências, de
acordo com orientações do Ministério da Saúde

Agência Brasil

Foto: Lissa de Paula



0311 de setembro de 2020

Casagrande participa de debate
sobre reforma tributária em Brasília

O governador do Espí-
rito Santo, Renato Casa-
grande, participou, nesta
quinta-feira (10), do deba-
te “Reforma Tributária: A
Visão dos Estados”, pro-
movido pela Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI) e pela Federação
Nacional dos Bancos (Fe-
braban), em Brasília-DF.
O evento contou com a
presença dos governado-
res Ronaldo Caiado (Go-
iás), também de forma
presencial, Rui Costa (Ba-
hia), Eduardo Leite (Rio
Grande do Sul), Hélder
Barbalho (Pará), de forma
virtual.

Durante sua fala, o
governador capixaba –
que representou os chefes
do Executivo Estadual da
região Sudeste – destacou
a importância de se reali-
zar uma reforma tributá-
ria, mas com a necessida-
de de atender a algumas
premissas.

“Estamos tentando há
anos votar essa reforma

tributária. O assunto não
unifica todos os governa-
dores e municípios em
uma mesma posição. Mes-
mo tendo um ambiente
difícil de ser votada, algu-
mas premissas precisam
ser consideradas. A
União, os Estados e os
Municípios não podem
perder receita. Como apoi-
ar uma reforma que tire
receita do Estado onde
governo? Outra premissa
é que não aumente a car-
ga tributária ao cidadão,
que já paga altos impos-
tos", pontuou.

Casagrande também
destacou o ambiente re-
formista que vivemos e a
necessidade de diminuir a
desigualdade.

“Existe um ambiente
reformista na sociedade,
mas votar neste momento
de crise onde estamos
aumentando os gastos e
diminuindo as receitas é
ainda mais difícil. Nosso
sistema tributário é arcai-
c o . S o m o s o v i c e -
campeão em tributos so-
bre consumo e quando

falamos em cobrança so-
bre renda e patrimônio,
estamos nas últimas colo-
cações. Precisamos en-
frentar maior chaga da
sociedade brasileira que é
a desigualdade que nos
acompanha desde o nos-
so descobrimento. Exis-
tem diversas maneiras de
diminuir a desigualdade e
a reforma tributária, que
nos dê mais equilíbrio
para termos políticas pú-
blicas efetivas para que
possamos distribuir as
riquezas. Esse é um dos
caminhos”, comentou.

O governador capixa-
ba também citou a pro-
posta de reforma tributá-
ria do Governo Federal
enviado ao Congresso
Nacional. “A proposta
enviada é tímida. Não é
uma reforma, é uma jun-
ção nessa primeira fase. E
o resultado pode ser nada,
pois o debate é intenso e o
Congresso faz muitas
mudanças. Nesse ambi-
ente reformista que vive-
mos é necessário enfren-
tar os problemas. Nem

atender a parte da simpli-
ficação a proposta atende.
Se agregarmos a emenda
do Consefaz à PEC 45,
teremos uma proposta
mais efetiva”, afirmou.

Casagrande também
citou a desigualdade entre
os Estados e as regiões do
País e cobrou compensa-
ções.

“Temos alguns fundos
sendo debatidos. É neces-
sário um Fundo de De-
senvolvimento para apoi-
ar as regiões, pois nem
todos os Estados e regiões
têm a mesma capacidade
de atrair investidores. Ca-
so toda contribuição pas-
se para o destino, estados

como o Espírito Santo
perderão muita receita e
será necessária uma for-
ma de compensação. A
União é fundamental nes-
te debate”, comentou.

Durante sua participa-
ção, Casagrande também
comentou o fato do Espí-
rito Santo ser Nota A em
gestão fiscal, de acordo
com a classificação da
Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), desde o
ano de 2012, ainda em
seu primeiro mandato à
frente do Palácio Anchie-
ta.

“O Espírito Santo é
uma família que recebe
R$ 3 mil por mês, mas faz

o dever de casa. Tem uma
gestão fiscal responsável
desde 2012, quando rece-
bemos Nota A na gestão
fiscal, em meu primeiro
governo. De lá para cá, o
Espírito Santo vem fazen-
do o dever de casa. Cria-
mos o Fundo de Infraes-
trutura e o Fundo Sobera-
no para que possamos
fazer investimentos e atra-
ir outros investimentos,
gerando receita, renda às
famílias e oportunidades
aos capixabas. Uma refor-
ma não pode prejudicar
ninguém, muito menos
desorganizar quem fez o
dever de casa", afirmou o
governador Casagrande.

Detran|ES simplifica emissão do CRLV eletrônico (licenciamento anual)

Mais uma vez bus-
cando facilitar o acesso
do cidadão aos serviços,
sem perder a segurança
no procedimento, o De-
partamento Estadual de
Trânsito do Espírito San-
to (Detran|ES) disponi-
bilizou, em parceria com
o Instituto de Tecnologia
da Informação e Comu-
nicação do Estado do
Espírito Santo (Prodest),
novas maneiras de aces-
sar o novo Certificado de
Registro de Licencia-
mento Anual do Veículo
(CRLV), que este ano
não é mais emitido em
papel moeda nas unida-
des do órgão de trânsito,
nem é encaminhado pa-
ra o endereço dos usuári-
os deste serviço.

Essa facilidade foi
pensada principalmente
para os proprietários de
veículos mais antigos,
pois esses não possuem o
código de segurança do
Certificado de Registro

do Veículo (CRV). Em
função disso, o cidadão
estava precisando se diri-
gir ao Detran|ES para
efetuar o cadastro e/ou
solicitar uma segunda
via do documento, bem
como para aqueles que
eventualmente o tenham
perdido.

Passo a passo para emis-
são do CRLV-e

O primeiro passo é
acessar o site www.de-
tran.es.gov.br, escolher a
opção “Veículos” e sele-
cionar os débitos que
deseja pagar: IPVA, Se-
guro DPVAT, Licencia-
mento e multas, se hou-
ver. Para gerar o Docu-
mento Único de Arreca-
dação (DUA), que é um
boleto, será necessário
informar a placa e o rena-
vam do veículo. Somente
será possível emitir o
CRLV-e após quitar to-
dos os débitos. O De-
tran|ES recomenda que
o cidadão aguarde pelo

menos 24 horas para que
seja realizada compensa-
ção bancária.

Para imprimir o docu-
mento pelo site do De-
tran|ES, basta selecio-
nar o ícone CRLV eletrô-
nico, na opção de servi-
ços on-line de "Veícu-
los". Automaticamente,
o cidadão será direciona-
do ao site Acesso Cida-
dão, que é a base de da-
dos para acesso aos ser-
viços oferecidos pelo
Governo do Estado. Se o
proprietário legal do veí-
culo já estiver cadastro,
basta efetuar login. Se
não, será necessário se
cadastrar.

Após estar logado no
portal, o cidadão deverá
clicar no seu nome, que
fica no canto superior
direito e acessar o ícone
“Verificar conta”. Ao
clicar, abrirá uma página
em que será possível iden-
tificar quatro possibilida-
des de fazer a verificação
da conta: Servidor Esta-
dual, Certificado Digi-

tal, CNH Capixaba e
Selfie. O Detran|ES reco-
menda esses dois últi-
mos, por serem mais sim-
ples e acessíveis.

CNH Capixaba

Para realizar a valida-
ção, o proprietário do
veículo, que também seja
habilitado, poderá fazer
a verificação de conta
por meio da CNH. Pois
faz-se necessário infor-
mar apenas dados da
CNH e um número de
celular. Reforçamos que,
neste caso, como o
próprio nome suge-
re, somente condu-
tores habilitados no
Espír i to Santo
conseguirão reali-
zar a verificação.
A validação é qua-
se que instantânea.

Selfie

Nesse caso, o
proprietário do

veículo deverá escolher o
documento oficial com
foto que utilizará para
validar a conta, que pode
ser RG, CNH, Carteira
de Trabalho (com foto).
Deverá preencher um
pequeno formulário (se
atentar para que os da-

dos sejam equivalentes
ao do documento utiliza-
do) e seguir o passo a
passo em que precisará
fazer o upload de fotos
do documento escolhido
e, posteriormente, uma
selfie com o documento
em punho, conforme

demonstração do
próprio portal. Nes-
se formato pede-se
um prazo de até 48
horas úteis para
que os dados de
verificação sejam

validados.

Detran|ES

Secom

Foto: Adriano Zucolotto/Governo-ES
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Para imprimir o documento pelo site do Detran|ES,
basta selecionar o ícone CRLV eletrônico, na
opção de serviços on-line de "Veículos"

Durante sua fala, o governador capixaba – que representou os chefes do Executivo
Estadual da região Sudeste – destacou a importância de se realizar uma reforma
tributária, mas com a necessidade de atender a algumas premissas
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Inscrições abertas para pós-graduação lato sensu em
docência para a Educação Profissional e Tecnológica EaD

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu), por meio
d o P r o g r a m a P r ó -
Docência, instituído
pela Portaria 113-R, de

19 de novembro de
2019, e voltado para o
incentivo à qualificação
profissional, divulga a
aber tura do Edi ta l
46/2020, do Instituto
Federal do Espírito San-

to (Ifes), que selecionará
candidatos para o curso
de pós-graduação lato
sensu em Docência para
a Educação Profissional
e Tecnológica (Docent
EPT).

As inscrições pode-
rão ser feitas exclusiva-
mente on-line, por meio
do link https://ept-
ifes.selecao.net.br/, no
período entre 09 e 24 de
setembro. A seleção se-
rá feita por meio de sor-
teio, com reserva de va-
gas para candidatos per-
tencentes aos grupos de
ações afirmativas do
Ministério da Educação
(pretos, pardos e indíge-
nas e/ou pessoas com
deficiência). O início
das aulas está previsto
para 26 de outubro de
2020.

O curso terá abran-
gência nacional, totali-
zando 4.320 vagas, das
quais 160 serão destina-
das aos docentes do

Espírito Santo. Os pú-
blicos-alvo são profes-
sores da Rede Estadual
que atuam ou atuaram
em disciplinas da área
técnica de cursos da
EPT, entre os anos de
2019 e/ou 2020, e que
possuam diploma de
curso superior em qual-
quer área de conheci-
mento.

A duração do curso
será de 12 meses, totali-
zando 460 horas de ati-
vidades, que deverão ser
cumpridas na modali-
dade a distância, com a
possibilidade de encon-
tros presenciais (caso o
momento permita) ou
on-line, em um dos po-
los selecionados: Cen-
tro Estadual de Educa-

ção Técnica (CEET)
Vasco Coutinho, Uni-
versidade Aberta do
Brasil (UAB) - polo Vitó-
ria ou Instituto Federal
do Espírito Santo (Ifes).

Os candidatos po-
dem acessar o edital
c o m p l e t o e m :
h t t p s : / / e p t -
ifes.selecao.net.br/

Contatos para
informações e

esclarecimentos:

IFES Colatina – equi
pe de seleção edital
46/2020: selecao.do-
centept@ifes.edu.br

CEFOPE/SEDU –
Ludmila Portela (técni-
ca pedagógica): lnspor-
tela@sedu.es.gov.br

Edital oferece 160 vagas para professores da Rede Estadual do Espírito Santo

Novo Programa Institucional de Internação
do Iases é aprovado pelo Criad

O novo Programa
Institucional de Inter-
nação do Instituto de
Atendimento Socioe-
ducativo do Espírito
Santo (Iases) foi apro-
vado, na última sema-
na, pelo Conselho Esta-
dual dos Direitos da
Criança e do Adoles-
cente do Espírito Santo
(Criad). O documento
estabelece as diretrizes
de execução do atendi-
mento socioeducativo
de internação e visa a
orientar e alinhar os
procedimentos nas uni-
dades de internação.

O Programa Institu-
cional de Internação
baliza todo o atendi-
mento ao adolescente
que ingressa nas unida-
des do Iases para cum-
primento de medida
socioeducativa de inter-
nação. A nova versão
traz uma atualização
das questões operacio-
nais e metodológicas
com orientações sobre
acolhimento e atendi-
mento nas áreas que
compõem a jornada
socioeducativa, como
alimentação, escolari-

zação, profissionaliza-
ção, espiritualidade,
saúde, esporte, cultura,
lazer e segurança. Em
cada um destes campos,
o programa estabelece
uma metodologia de
realização.

De acordo com a
diretora socioeducativa
do Iases, Fabiana Ma-
lheiros, o novo progra-
ma é resultado de uma
construção coletiva,
envolvendo a participa-
ção do Criad e dos ser-
vidores do Iases. “O
processo de elaboração
contou com a participa-
ção de mais de 600 pro-
fissionais da socioedu-
cação, das áreas admi-

nistrativas e operacio-
nais do Iases, além dos
novos apontamentos
trazidos pelo Criad”,
afirmou a diretora.

Após a publicação
do programa, os servi-
dores receberão treina-
mento e capacitação
para que possam se fa-
miliarizar às novas ori-
entações.

Fases de elaboração

Antes da consolida-
ção do Programa Insti-
tucional de Internação,
foram realizadas etapas
de revisão para que o
novo documento fosse
elaborado de forma par-

ticipativa, com o envol-
vimento de toda a comu-
nidade socioeducativa.

A proposta do novo
programa foi apresenta-
da a mais de 600 servi-
dores do Iases em en-
contros realizados em
todas as unidades socio-
educativas. Durante a
fase de revisão, os servi-
dores envolvidos pude-
ram opinar, apontar
sugestões e melhorias.

O processo de cons-
trução também inclui a
participação e aprova-
ção do Criad. A revisão
do Programa Instituci-
onal de Inter nação
acontece a cada dois
anos.

9º Simpósio do Produtor de
Conilon acontece hoje (11)

O evento, que trata-
rá dos Desafios e Opor-
tunidades será realiza-
do, hoje, sexta-feira
(11/9), em formato on-
line e ficará disponível
gratuitamente para
toda a sociedade.

A c e s s e o l i n k
www.cafeconilon.com
e tenha acesso a todo o
conteúdo.

Serão construídas as
seguintes seções:

Abertura: Partici-
pação da Ufes, Inca-
per, Faes, Fetaes e Cafe-
sul.

Homenagens: Dois
cafeicultores de suces-
so/destaque.

Doações: Doação
de 1000 reais para duas
instituições.

Perguntas e respos-
tas: Participação de
cafeicultor, do Jornal
do Campo, de Ex Mi-
nistro, de Secretário de
Agricultura, de Prof.
da Universidade Lis-
boa e de Pesq. do
INCA de Angola.

Cinco Palestras:

Muito conhecimento
transmitido por Bruno
Lucchi, Valmir Zuffo,
José Geraldo Mill,
Alex Campanharo e
Henrique de Sá Paye.

Três Experiencia de
Sucesso: Agricultores
passando sua expe-
riência de Sucesso, co-
mo Luis Carlos da Sil-
va Gomes, Gustavo
Martins Sturm e Elia-
ne Rodrigues Livio de
Almeida.

O simpósio é reali-
zado pela Universida-
de Federal do Espírito
Santo (Ufes) e pela Pro-
jagro, com apoio da
Cooabr i e l , Fapes,
OCB/ES, Stoller, Iha-
ra, BioGrow, Basf,
Syngenta, Agrigento,
Defesa Agrícola, Coop
bac, Coopeavi, Viveiro
Marinato, Nova Onda,
Revista Safra-ES, Inca-
per, Jisa Agrícola,
CNA, Fetaes, Faes,
Cafesul e Soil.

Livro do Simpósio:
O livro do Simpósio
está disponível em pdf.
B a i x e a q u i :
https://bityli.com/0D
UQg

Cooabriel

Iases

SEDU

Foto: divulgação

Foto: divulgação

O curso terá abrangência nacional, totalizando 4.320 vagas, das
quais 160 serão destinadas aos docentes do Espírito Santo

Antes da consolidação do Programa Institucional de Internação, foram
realizadas etapas de revisão para que o novo documento fosse elaborado de
forma participativa, com o envolvimento de toda a comunidade socioeducativa
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Governo do ES lança Trilha da Economia Criativa
O Governador Renato Casagrande destacou a importância da economia criativa e
relembrou as ações do Estado voltadas ao setor cultural durante a pandemia da COVID-19

O Governo do Estado
lançou as inscrições dos
cursos gratuitos on-line da
“Trilha da Economia Cria-
tiva”, com objetivo de capa-
citar novos e atuantes em-
preendedores do setor. Du-
rante a solenidade virtual,
transmitida ao vivo pelas
redes sociais, o governador
Renato Casagrande desta-
cou a importância da eco-
nomia criativa e relembrou
as ações do Estado volta-
das ao setor cultural duran-
te a pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19).

“É bom que a gente
possa retomar as atividades
ligadas à cultura, mesmo
que seja por vídeo. Nesse
momento de pandemia
fizemos editais emergenci-
ais para ajudar na sobrevi-
vência de diversos profissi-
onais que atuam e vivem
das atividades culturais.
Demos sequênc ia ao
ES+Criativo, mas a cultura

necessita de mais. Por isso
estamos realizando esta
atividade de hoje. A econo-
mia criativa está ancorada
em pilares fundamentais
para que a cultura seja res-
peitada na sociedade brasi-
leira e capixaba”, afirmou
o governador.

Casagrande prosse-
guiu: “Temos um projeto
nacional em que a cultura
seja valorizada e que seja
um pilar da formação do
povo brasileiro e de sua
personalidade. A cultura
não pode ser abandonada.
Se nós quisermos de fato
que o País avance constru-
indo sua personalidade,
precisamos avançar na
cultura. Quando realiza-
mos trabalhos como este,
damos sinais claros que a
cultura está interligada à
evolução tecnológica. É
necessário investir em for-
mação para que os profissi-
onais possam ter mais opor-
tunidade, gerar renda e de
retornarmos aos poucos os

eventos.”
O secretário de Estado

da Cultura, Fabricio Noro-
nha, aproveitou a oportu-
nidade para apresentar
uma atualização do Pro-
grama ES+Criativo, falan-
do sobre os próximos pas-
sos do programa, como o
Hub Criativo, um futuro
espaço físico voltado para a
Economia Criativa e ou-
tros projetos. “O ES +Cria-
tivo é um programa com-
partilhado que gera todo
um elo no setor produtivo.
A economia criativa é mais
que uma tendência de mer-
cado, é uma iniciativa que
aponta para o respeito, a
diversidade e a inovação. É
chave de recuperação da
economia e a Trilha dá esse
suporte, por meio dos cur-
sos”, apontou.

Elaborada pela Secre-
taria da Cultura (Secult)
em parceria com a Escola
de Serviço Público do Espí-
rito Santo (Esesp), a sua
programação apresenta

pontos básicos sobre a ela-
boração e a gestão de proje-
tos, os meios audiovisuais e
socioeducativos e até o
aperfeiçoamento dos méto-
dos de divulgação mais
usados neste tipo de merca-
do. Esse conteúdo será
apresentado por meio de
aulas em formato de live,
realizado na plataforma
virtual de EaD (Ensino a
Distância) da plataforma
Moodle durante os meses
de setembro até novembro.

Sobre os cursos

O primeiro ciclo da
Trilha, elaborado por pro-
fissionais especializados
no setor, é dividido em seis
cursos com 40 vagas cada,
com carga horária de 20 ou
60 horas de duração. Os
inscritos precisam ter ape-
nas acesso à internet para
disponibilização do mate-
rial de apoio ao longo do
curso. As inscrições vão até
14 de setembro no site da

Esesp.
A série de oficinas da

Trilha da Economia Criati-
va é uma das ações do pro-
grama ES + Criativo, do
Governo do Estado, por
meio da Secult e outras 13
instituições, e que vem for-
mando parcerias para fo-
mentar políticas públicas
na área de economia criati-
va em âmbito Estadual e
Municipal. A intenção é

valorizar a criatividade, o
capital intelectual e o valor
simbólico-cultural do Espí-
rito Santo. O segmento
criativo, além de abranger
setores como o mercado da
música, da gastronomia,
do artesanato e até mesmo
da tecnologia da informa-
ção, também amplia uma
rede de produtos e serviços
gerando renda e oportuni-
dades.

Ibama atualiza sistema digital antifraude para controle da madeira

O Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)
lançou nesta semana o
Sinaflor+. O sistema é
uma atualização do
antigo Sinaflor, criado
em 2012 para garantir
o controle no manejo
da madeira, rastrean-
do desde a origem e
fortalecendo o comba-
te ao desmatamento
ilegal.

Segundo o Ibama,
no sistema antigo, a
vinculação entre made-
ira extraída e árvore
original era feita por
amostragem aleatória.
No Sinaflor+, as árvo-
res destinadas ao corte
seletivo são 100% iden-
tificadas por geolocali-
zação e cada produto
florestal pode ser ras-
treado até o ponto exa-
to de onde foi original-
mente extraído.

Além de prevenir
fraudes, o sistema tem

assinatura eletrônica e
QR code no novo mo-
delo de autorização. A
medida visa assegurar
mais transparência à
fiscalização e mais ri-
gor.

O Sinaflor+ conta
ainda com um painel
de controle integrado
para o usuário, com
ferramentas que vão
de histórico a busca
inteligente, facilitando
o gerenciamento de
autorizações e pendên-
cias por parte do em-

preendedor.
Em fase inicial, o

sistema foi testado des-
de 24 de agosto por ma-
is de 500 usuários capa-

citados, entre mem-
bros de órgãos ambien-
tais, responsáveis téc-
nicos vinculados aos
representantes setoria-

is e analistas do pró-
prio Ibama. No perío-
do, foram emitidas ma-
is de 100 autorizações
no novo sistema.

Agência Brasil

Secom/Secult

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Foto: Hélio Filho/Secom

"Nesse momento de pandemia fizemos editais emergenci-
ais para ajudar na sobrevivência de diversos profissiona-
is que atuam e vivem das atividades culturais", disse o
governador Casagrande
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Fapes transfere R$ 1 milhão para estruturar primeiro
laboratório capixaba com nível máximo de biossegurança

O Espírito Santo contará
com o primeiro laboratório
do mais alto nível de biosse-
gurança permitido em insti-
tuições de ensino, o que pos-
sibilita realizar pesquisas
com micro-organismos de
alto risco no processo de
manipulação, como o novo
Coronavírus causador da
Covid-19. O Núcleo de Do-
enças Infecciosas da Univer-
sidade Federal do Espírito
Santo (Ufes) terá o laborató-
rio modernizado, com inves-
timento de R$ 1 milhão a ser
transferido pela Fundação
de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito Santo
(Fapes).

Por meio da parceria
com o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações
(MCTI), serão repassados o
total de R$ 1.944.107,51 à
instituição para adequar as
instalações às exigências
necessárias ao aumento do

nível de biossegurança de
NB2 para NB3, o maior
possível. O nível de biosse-
gurança 4, na classificação
da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), é destinado a centros de
pesquisa e indústrias.

Na noite da última quar-
ta-feira (02), o MCTI lançou
o Sistema Nacional de Labo-
ratórios de Alto Nível de
Biossegurança. O programa
tem o objetivo de moderni-
zar 18 laboratórios contem-
plados para avançarem da
categoria NB2 para NB3.

“Mais uma vez, a Fapes
entra em uma parceria para
impulsionar a ciência produ-
zida em território capixaba.
O investimento a ser transfe-
rido pelo Governo do Esta-
do se mostrará fundamental
para a estruturação do labo-
ratório localizado na Ufes,
de acordo com as exigências
de biossegurança, e para o
fortalecimento da comuni-
dade científica local que

poderá utilizar o espaço”,
considerou o diretor-
presidente da Fapes, Denio
Rebello Arantes.

Obras e equipamentos

As obras de infraestrutu-
ra e a compra de equipa-
mentos para a elevação do
nível de biossegurança do
laboratório devem ser inicia-
das ainda neste ano. Dentre
as adequações estão a insta-
lação de sistema de pressão
negativa para exaustão e
filtração do ar do interior do
ambiente. O laboratório
contará com cabines de segu-
rança biológica, citômetro
de fluxo, centrífuga, ultrafre-
ezers e incubadoras biológi-
cas, entre outros equipamen-
tos. A expectativa é que, já
no início de 2021, tudo este-
ja pronto para receber as
pesquisas que exigem um
nível maior de segurança na
manipulação de micro-
organismos.

Segundo o professor do
P r o g r a m a d e P ó s -
Graduação em Doenças
Infecciosas e coordenador
do projeto, Daniel Gomes,
há no Espírito Santo 14 pro-
jetos de pesquisa que envol-
vem o vírus SARS-CoV-2,
com potencial direto de utili-
zação do Lab NB-3-Ufes.
“Se não tivéssemos conse-
guido estruturar esse labora-
tório, teríamos que utilizar
outras universidades parcei-
ras para desenvolver as pes-
quisas na fase de manipula-
ção do vírus”, afirmou.
Além dos projetos sobre o
novo Coronavírus, o labora-
tório será utilizado, por
exemplo, em pesquisas com
o Mycobacterium tuberculo-
sis (tuberculose), Mycobac-
terium leprae (hanseníase), o
Ebola vírus e o HIV.

O pró-reitor de Pesquisa
e Pós-Graduação, Valdemar
Lacerda Jr., lembra que o
laboratório apoiará a reali-
zação de atividades de pes-

quisas vinculadas a oito pro-
gramas de pós-graduação
(Doenças Infecciosas, Bio-
tecnologia, Ciências Fisioló-
gicas, Saúde Coletiva, Edu-
cação Física, Química, Enge-
nharia Ambiental e Bioquí-
mica), a 77 pesquisadores e,
aproximadamente, 210 alu-
nos de pós-graduação.

“A Ufes contará com
uma estrutura para realiza-
ção de procedimentos de
isolamento, manipulação,
cultivo e caracterização de
organismos de alto risco
biológico. Isso vai permitir à
Universidade e ao Espírito
Santo independência cientí-
fica e crescimento nas pes-
quisas”, afirma Lacerda Jr.

O Lab NB-3-Ufes tam-
bém disponibilizará sua
estrutura para outras institu-
ições de Ensino Superior
localizadas no Espírito San-
to, como o Instituto Federal
do Espírito Santo (Ifes) e
instituições privadas.

Chamada pública

Em julho de 2020, a
Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), empresa
pública ligada ao MCTI,
lançou a chamada pública
no valor total de R$ 25 mi-
lhões para selecionar pro-
postas de adequação ou
implantação de infraestrutu-
ra física em laboratórios e
biotérios de nível de biosse-
gurança 3 (NB-3).

O resultado homologa-
do foi divulgado na última
quarta-feira (02) e o projeto
“Estruturação de laborató-
rio NB3 para isolamento e
caracterização de patógenos
de alto risco biológico” será
contemplado com R$
914.469,00. A Fapes, então,
destinará mais R$ 1 milhão
para o projeto, que benefici-
ará não somente as ativida-
des da Ufes, mas também de
outras instituições de ensino
e pesquisa presentes no Esta-
do.

Fapes
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2020

DATA DE ABERTURA: 01/10/2020 às 13
h.
OBJETO: Contratação de empresa para
execução da obra de reforma e
ampliação da Unidade de Saúde “Luiz
Bono”, município de São Gabriel da
Palha-ES. O edital poderá ser retirado no
site www.saogabriel.es.gov.br. Demais
informações pelo telefone 00 XX 27
3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 11/09/2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE PROCLAMAS Nº

MATRÍCULA: 0237050155 2020 6 00007 015 0004112 43

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

Faço saber que pretendem casar-se:

[MATHEUS HENRIQUE STRELOW e EDUARDAFAQUIM SILVA]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 12 de maio de 1997, estado

civil solteiro, profissão Atendente de comércio, residente na Rua Cleto Birschner,

157, Nossa Senhora da Penha em Vila Valério-ES, filho de CLAUDENIR

STRELOW e LAURINDARAASCH STRELOW.

Nome a adotar após o casamento: MATHEUS HENRIQUE STRELOW.

Ela, natural de Conceição da Barra-ES, nascida em 15 de fevereiro de 1998,

estado civil solteira, profissão atendente de comercio, residente na Rua Cleto

Birschner, 157, Nossa Senhora da Penha em Vila Valerio-ES, filha de EDSON

DOS SANTOS SILVAe NILZAAPARECIDAFAQUIM SILVA.

Nome a adotar após o casamento: EDUARDAFAQUIM SILVASTRELOW.

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

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, 10/09/2020

__________________________________________

Fabrícia Sodré de Souza - Escrevente Autorizada

Compre, venda e troque!Compre, venda e troque!

NO

CURTA A
NOSSA PÁGINA

CURTA A
NOSSA PÁGINA
www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

A Comissão Permanente de Licitação do
Município de São Gabriel da Palha,
através de seu Presidente, comunica às
empresas participantes da Tomada de
Preços supracitada que realizará sessão
pública de licitação no dia 14/09/2020 às
13h00min, com o objetivo de proceder
com a abertura dos envelopes de
proposta de preços.
São Gabriel da Palha, em 11/09/2020

Erliton de Mello Braz

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Ffaço saber que pretendem casar-se:

1.JOSEMIR CALEGARI FILHO e JÉSSICAFERRI DE OLIVEIRA

JOSEMIR CALEGARI FILHO, nacionalidade brasileira, profissão empreendedor

digital, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de

Colatina-ES, residente na RuaAmbrosio Ferreira, 233, Jardim de Infância em São

Gabriel da Palha-ES e

JÉSSICA FERRI DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, profissão

empreendedora digital, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira,

natural de Santa Teresa-ES, residente na Avenida Victório Piski, 25, Progresso

em São Gabriel da Palha-ES.

2. VANTUIR FELBERG eANDRÉAFIGUEIREDO DE SOUSA

VANTUIR FELBERG, nacionalidade brasileira, profissão Pedreiro, com trinta e

nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES,

residente na Rua Placedino Ângelo de Freitas, 300, Nossa Senhora Aparecida

em São Gabriel da Palha-ES e

ANDRÉA FIGUEIREDO DE SOUSA, nacionalidade brasileira, profissão

Atendente comercial, com trinta (30) anos de idade, , estado civil solteira, natural

de Contagem-MG, residente na Rua Placedino Ângelo de Freitas, 300, Nossa

SenhoraAparecida em São Gabriel da Palha-ES.

10 de setembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2020

DATA DE ABERTURA: 02/10/2020 às 08 h.
OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de
reforma e ampliação da quadra do Córrego Flor da Terra Roxa,
município de São Gabriel da Palha-ES. O edital poderá ser
retirado no site www.saogabriel.es.gov.br. Demais informações
pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 11/09/2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Nutricionista dá dicas de alimentos que
podem influenciar na saúde mental

Você sabia que o
que comemos pode
interferir na nossa saú-
de mental e, por isso, é
possível estabelecer
uma relação entre de-
pressão e alimentação?
Com o início de setem-
bro e da campanha de
conscientização para a
prevenção do suicídio,
por meio do "Setem-
bro Amarelo", o setor
de Nutrição do Hospi-
tal Estadual Infantil e
Maternidade Dr. Alzir
Bernardino Alves (Hi-
maba), em Vila Velha,
adminis t rado pelo
Instituto Gnosis, listou
uma série de dicas que
podem influenciar na
saúde mental das pes-
soas.

O cérebro pode es-
tar precisando de um
suporte nutricional e a
falta de vitaminas do
complexo B e os possí-
veis gatilhos na ali-

mentação, como ex-
cesso de farinhas bran-
cas, açúcar, alimentos
industrializados ou
cafeína em excesso,
costumam gerar no
organismo um proces-
so inflamatório. O alto
consumo destes ali-
mentos está relaciona-
do aos sintomas, como
alteração de humor,
falta de memória, défi-
cit de atenção, hipera-
tividade, depressão,
ansiedade, sono altera-
do, cansaço excessivo
e dores de cabeça.

Para “alimentar
bem” o seu cérebro, a
nutricionista do Hima-
ba Lívia Nunes Morei-
ra listou algumas di-
cas: “Consuma boas
fontes de gorduras,
como abacate, casta-
nhas, azeite, sementes
e peixes ricos em ôme-
ga 3 (sardinha, salmão
selvagem). Inclua ain-
da na sua dieta boas
fontes de antioxidan-

tes, que melhoram a
circulação e previnem
o envelhecimento celu-
lar, como cúrcuma,
açaí, frutas vermelhas,
chás (hibisco, chá ver-
de, por exemplo) e ve-
getais verdes; e contro-
lam o estresse”, expli-
cou.

A profissional es-
clarece ainda que o ex-
cesso de cortisol (hor-
mônio liberado em pe-
ríodos de estresse) po-
de provocar a morte de
neurônios e prejudicar
áreas do cérebro relaci-
onadas à memória,
concentração e humor.
“Técnicas de medita-
ção e respiração po-
dem ajudar a controlar
os níveis de estresse,
bem como atividades
como o yoga”, afir-
mou Lívia Nunes.

Confira mais dicas:

- Consumir uma
quantidade adequada

de proteína é funda-
mental, já que a função
cerebral depende de
neurotransmissores
que são dependentes
dos aminoácidos, pre-
sentes principalmente
nas proteínas;

- Exercite-se. Estu-
dos mostram que pes-

soas que praticam ati-
vidade física retardam
a redução do hipocam-
po, parte do cérebro
responsável pela me-
mória;

- Evite glutamato
monossódico presente
no molho shoyo e em
outros produtos indus-

trializados, uma vez
que funciona como um
neurotransmissor ao
cérebro, que pode levar
à agitação extrema e
elevação dos níveis de
estresse. Leia sempre
os rótulos dos alimen-
tos para identificar es-
se composto.

Sesport realiza vistoria nas obras do Estádio Estadual Kleber Andrade

O secretário de Esta-
do de Esportes e Lazer,
Júnior Abreu, e o subse-
cretário de Estado de
Esportes e Lazer, Dório
Belarmino, estiveram no
Estádio Estadual Kleber
Andrade, na quarta-feira
(9), realizando uma visita
técnica as obras realiza-
das no espaço.

Principal praça espor-
tiva do Estado, o Estádio
passa por melhorias des-
de o ano passado para
conclusão de suas obras.
O objetivo do Governo
do Estado, que já investiu
cerca de R$ 15 milhões
no local desde janeiro de
2019, é entregar todo o
espaço aos capixabas e
transformar o Klebão em
um dos principais estádi-
os do Brasil de porte mé-
dio – com público entre

15 e 25 mil pessoas.
Na visita desta ma-

nhã, Abreu e Belarmino
aproveitaram para visto-
riar as obras tocadas atu-
almente e listar, junto aos
profissionais responsáve-
is pela execução do proje-
to, as intervenções que
serão feitas em seguida.

“A conclusão das
obras no Kleber Andrade
é uma das prioridades do
governador Renato Casa-
grande desde o início da
gestão e é preciso acom-
panhar de perto o que
vem sendo feito no local.
Agora, estão sendo finali-
zadas as obras da escada
rolante e dos elevadores,
duas ações importantíssi-
mas para que tenhamos
um estádio moderno,
capaz de receber jogos e
competições de todos os
níveis, como foi a Copa
do Mundo Sub-17, reali-

zada no ano passado”,
detalha o secretário de
Estado de Esportes e La-
zer.

Com o fim das princi-
pais intervenções – insta-
lação das escadas rolan-
tes, elevadores e constru-
ção das escadas localiza-
das próximas a concha
acústica, que darão aces-
so as arquibancadas – a
Sesport poderá solicitar,
de forma definitiva, o
alvará que libera o está-
dio para 20 mil pessoas.
Até o momento, para
realizar partidas com
capacidade acima de 9,6
mil pessoas, a Secretaria
precisa de autorização do
Corpo de Bombeiros.

Jogos

Com as obras adian-
tadas, a intenção é que o
estádio receba jogos a

partir do fim deste mês,
com a volta das competi-
ções estaduais e naciona-
is, como o Capixabão e a
Série D do Campeonato
Brasileiro.

A previsão é que o
primeiro time capixaba a
atuar no estádio nesse
pós-pandemia seja o Vitó-

ria, que enfrentará o Apa-
recidense, de Goiás, no
dia 26 de setembro, pela
competição nacional.

Devido à proibição de
público nos estádios, por
conta da pandemia do
novo Coronavírus (Co-
vid-19), a Sesport estuda
permitir que os clubes

capixabas joguem no
estádio sem custo por
determinado período. A
decisão ainda está sendo
estudada e deve ser infor-
mada nos próximos dias.
Atualmente, a taxa de
locação para clubes capi-
xabas é de R$ 1.185,71,
por jogo.

Sesport

Foto: divulgação

Foto: divulgação

SESA

Consumir uma quantidade adequada de proteína é fundamental, já que
a função cerebral depende de neurotransmissores que são dependen-
tes dos aminoácidos, presentes principalmente nas proteínas

Com as obras adiantadas, a intenção é que o estádio receba jogos a
partir do fim deste mês, com a volta das competições estaduais e
nacionais, como o Capixabão e a Série D do Campeonato Brasileiro
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