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Reflexao~

"Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que
não mais andeis como também andam os
gentios, na vaidade dos seus próprios pensa-
mentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorân-
cia em que vivem, pela dureza do seu cora-
ção."

Refletindo: As pessoas vivem uma cegueira
espiritual, obscurecidas de entendimento, em
ignorância, alheios à vida de Deus. Esta cegueira
causada pela dureza do coração e pela vaidade,
impede que as pessoas vejam a necessidade de se
aproximar de Deus. Mas a graça do Pai, e a Sua
palavra são como colírios para nossos olhos.
Aleluia !!! E nos fazem entender as coisas do Reino
de Deus, e viver segundo o propósito do Senhor.

Oração: Obrigado pai, porque o Senhor abriu meus
olhos e me mostrou a salvação através do Seu filho
Cristo Jesus. Coloca mais deste colírio nos meus
olhos, quero enxegar cada vez mais com os olhos da
fé, e estar cada vez mais no centro da Sua vontade.
Abre minha visão espiritual para que eu possa ver o
caminho do Senhor, e me afastar das obras do
inimigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Aderes seleciona entidades
para capacitar empreendedores

Entidades interes-
sadas em participar da
seleção para adminis-
trar núcleo de capacita-
ção e de produção para
empreendedores têm
até esta sexta-feira (18)
para se inscrever no
Edital de Chamamen-
to Público da Agência
de Desenvolvimento
das Micro e Pequenas
Empresas do Estado
(Aderes).

Ao todo, serão sele-
cionadas quatro orga-
nizações da sociedade
civil, privadas e sem
fins lucrativos, com a
finalidade de gerir nú-
cleos de produção nas
mais diversas áreas da
confecção e alimenta-

ção. O investimento
global é R$ 120 mil,
sendo o limite de cada
proposta de R$ 30 mil.

Esses espaços vão
funcionar como locais
de capacitação e de
produção para atender
os empreendedores do
Estado. Os núcleos po-
derão ainda, quando
necessário, serem loca-
dos pelos alunos capa-
citados e empreende-
dores da região para
utilização das máqui-
nas e equipamentos
existentes no local,
com objetivo de facili-
tar a fabricação de pro-
dutos de acordo com
área de atuação.

Segundo o diretor
técnico da Aderes,

Hugo Tofoli, a
intenção desse
chamamento

público é fortalecer
os micro e pequenos
empreendedores do
Espírito Santo. “Va-
mos oferecer qualifica-
ção de mão de obra
para atender às deman-
das dos municípios,
proporcionando dessa
forma o desenvolvi-
mento econômico da
região gerando traba-
lho e renda”, esclare-
ceu o diretor técnico da
Aderes.

Os interessados em
participar da seleção
devem enviar proposta
para o e-mail, gem-
pe@aderes.es.gov.br.
A documentação tam-

bém pode ser entregue,
pessoalmente, na sede
da Aderes que fica loca-
lizada na Avenida Nos-
sa Senhora de Penha,
714, 5ª andar, Ed. RS
Trade Tower, Praia do
Canto, Vitória, seguin-
do todas as recomen-
dações necessárias.

Hugo Tofoli alertou
que é obrigatório apre-
sentar propostas que
contemplem a capaci-
tação e treinamento de,
no mínimo, 50 pesso-
as, além de disponibili-
zar as máquinas e equi-
pamentos para a pro-
dução dos empreende-
dores em, no mínimo,
20 horas semanais, sen-
do considerada des-
classificada a proposta
fora deste padrão.

Foto: divulgação

Aderes

Esses espaços vão funcionar como locais de capacitação
e de produção para atender os empreendedores do Estado
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Espírito Santo avança no cumprimento de metas e
recebe R$ 860 mil para fortalecimento da gestão da água

Após o cumprimento
da maioria das metas pac-
tuadas com o Governo
Federal, o Espírito Santo,
por meio da Agência Esta-
dual de Recursos Hídricos
(Agerh), recebeu aproxi-
madamente R$ 860 mil da
Agência Nacional de
Águas (ANA). O repasse é
referente à certificação do
2º período do 2º ciclo do
Programa de Consolida-
ção do Pacto Nacional
pela Gestão das Águas
(Progestão) no Espírito
Santo.

Em 2019 o Estado cum-
priu mais de 90% das me-
tas pactuadas com a ANA,
entre elas a integração de
dados de usuários de re-
cursos hídricos, com o
cadastro de usuários de
águas superficiais e a con-
tribuição para difusão do
conhecimento, com o re-
passe de informações esta-

duais sobre recursos hídri-
cos ao Governo Federal.

O Espírito Santo tam-
bém atendeu plenamente
às metas do gerenciamen-
to de recursos hídricos em
âmbito estadual, princi-
palmente, no que diz res-
peito às variáveis legais,
institucionais e de articula-
ção social, como organiza-
ção institucional, gestão
de processos, legislação,
capacitação e atuação do
Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos (Cerh).

Após certificação dos
resultados com a ANA, o
Estado pôde receber, no
último mês de agosto, a
segunda parcela do Pro-
gestão no valor de R$
861.892,00. O recurso é
administrado pela Agerh,
órgão responsável por exe-
cutar a Política Estadual
de Recursos Hídricos no
Espírito Santo. O aporte,
no entanto, pode ser desti-
nado a todo o Sistema de

Gerenciamento Estadual
de Recursos Hídricos (Si-
gerh/ES), formado pela
Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (Seama),
Agerh, pelo Cerh e os Co-
mitês de Bacias Hidrográ-
ficas do Espírito Santo.

O Estado faz parte do
Progestão desde 2014 e
desde então os recursos
transferidos já foram apli-
cados em projetos para o
fortalecimento da gestão
da água, como estudos de
recursos hídricos, contra-
tação de pessoal em desig-
nação temporária, moder-
nização tecnológica, de-
senvolvimento de Planos
de Bacias Hidrográficas,
monitoramento da quali-
dade da água, ações de
capacitação e treinamen-
to, entre outros.

Para a diretora admi-
nistrativa financeira da
Agerh, Solange Malta, os
recursos destinados pelo

Progestão contribuem
diretamente para a execu-
ção de projetos importan-
tes para a autarquia e para
todo o Estado. “Além do
incentivo financeiro, o
programa federal é um
grande modelo de gestão,
que leva em consideração
a aplicação de recursos
com base na comprovação
do cumprimento de metas
por parte dos beneficiári-
os. Um exemplo a ser se-
guido pelos gestores públi-
cos que é colocado em prá-
tica aqui na Agerh”, pon-
tua a diretora.

Progestão

O Progestão é um pro-
grama de incentivo finan-
ceiro, com o princípio de
pagamento por alcance de
metas definidas entre a
ANA e as entidades esta-
duais, com base em nor-
mativos legais. A adesão é
voluntária e se dá por meio

de decreto oficial específi-
co.

Criado para fortalecer
a gestão das águas em ter-
ritório nacional, de forma
integrada, descentralizada
e participativa, o Proges-
tão também tem como
objetivo promover o uso
múltiplo e sustentável dos
recursos hídricos.

Além do incentivo fi-
nanceiro baseado no al-
cance de resultados, a coor-
denadora do Progestão no

Estado, Elene Zavoudakis,
destaca a oportunidade
trazida pelo programa. “O
intercâmbio de experiênci-
as na gestão de recursos
hídricos entre todos os
estados da federação, para
colaboração e superação
de desafios comuns, im-
pulsiona não somente o
Sigerh/ES, mas todo o
Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos
Hídricos”, opina a servi-
dora da Agerh.

Novo perfil de consumo e venda dos pequenos negócios requer mudanças

As mudanças no com-
portamento do cliente já
eram visíveis, mas tudo
isso ficou ainda mais per-
ceptível durante a pande-
mia do coronavírus, em
que o uso das ferramentas
digitais foi intensificado.
Comportamento que, de
acordo com o analista do
Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas do
E s p í r i t o S a n t o ( S e-
brae/ES), Carlos Perrin,
também afetou a forma
das empresas se relaciona-
rem com os clientes.

“Nesse período, mui-
tos se adequaram ao uni-
verso digital e assim identi-
ficaram soluções que antes
não estavam tão presentes
em seus negócios. Certa-
mente o fluxo de compras
online deve permanecer
crescente como já aconte-
ce há alguns anos”, desta-
ca Perrin.

Pesquisa identifica novo
perfil dos clientes

Essas percepções se
transformaram em dados
a partir de pesquisas reali-
zadas pelo Sebrae, em par-
ceria com a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), para
avaliar os impactos da cri-
se sobre os pequenos negó-
cios. Os clientes estão cada
dia mais conectados, adap-

tados aos serviços de com-
pra online e, por outro la-
do, querem um atendi-
mento cada vez mais per-
sonalizado e inovador.

Segundo o analista do
Sebrae/ES, Rafael Bote-
lho, as empresas precisam
buscar descomplicar os
processos internos e entre-
gar a melhor solução para
o cliente, com qualidade.
“Isso passa pelo processo
de transformação digital.
Existem ferramentas dis-
poníveis no mercado para
a digitalização, e isso pre-
cisa ser utilizado. A digita-
lização é um caminho sem
volta e vai fazer com que as
empresas, cada vez mais,
busquem oferecer facilida-
des para os clientes”, afir-
mou.

Outro ponto de desta-
que é que eles também
estão mais exigentes e aten-
tos, principalmente aos
aspectos relacionados à
limpeza e higiene dos esta-
belecimentos e cumpri-
mento de protocolos de
prevenção à contamina-
ção da Covid-19.

NOVO NORMAL –
Desde o início da pande-
mia, o Sebrae tem concen-
trado esforços para buscar
soluções que ajudem os
pequenos negócios a en-
frentarem a crise e – a par-
tir do retorno das ativida-
des econômicas – atrair
novamente seus clientes de

volta aos estabelecimen-
tos.

“Os empresários de-
vem adequar os seus em-
preendimentos conforme
regras estabelecidas por
municípios e pelo Estado.
O primeiro passo é buscar,
junto a prefeituras e enti-
dades de classe (federa-
ções e sindicatos patrona-
is), entender sobre as no-
vas exigências. O Sebrae
também elaborou carti-
lhas com todas as orienta-
ções necessárias aos esta-
belecimentos e clientes
para um retorno seguro”,
ressalta Perrin.

O empreendedor preci-
sa ter em mente cinco as-
pectos para construir uma
estratégia focada no clien-
te, e considerar as seguin-
tes palavras-chave: desejo,
experiência, ineditismo,
prontidão e diversificação
de canais de atendimento.

Confira abaixo as cin-
co dicas valiosas elabora-
das pelo Sebrae para a
construção de uma estraté-
gia eficiente para fideliza-
ção de clientes:

Fique atento aos desejos
dos seus clientes

Por trás de uma neces-
sidade do consumidor
sempre haverá um desejo.
Por exemplo, a necessida-
de de se alimentar e de se
nutrir pode ser revelada

pelo desejo por determina-
da comida, como uma
feijoada em uma sexta-
feira. Portanto, para fideli-
zar um cliente é necessário
que o empresário vá além
da identificação das neces-
sidades. É preciso enten-
der e enxergar, de fato,
quais são os desejos do seu
público.

Proporcione uma
experiência para o seu

cliente

Quando se vende um
produto ou serviço, os cli-
entes pagam um preço,
que também deve incluir
um valor considerado co-
mo um benefício alinhado
a uma experiência. Anali-
sando o contexto da pan-
demia, por exemplo, os
clientes atualmente estão
muito mais atentos à higie-
ne do ambiente, aos cuida-
dos na manipulação dos
produtos, às medidas de
prevenção e aglomeração.
Ou seja, a entrega do servi-
ço ou produto com uma
experiência positiva para
esse novo perfil de consu-
mo deverá levar em consi-
deração todos esses aspec-
tos.

Busque inovar para
manter o cliente sempre
atento ao seu negócio

Os empresários têm

que estar sempre em busca
de inovações e melhorias
constantes para o seu negó-
cio. Pensar em como pode
surpreender e encantar o
seu cliente, trazendo ine-
ditismo é uma forma de
mantê-lo fiel. Para isso,
analise o histórico de con-
sumo do seu público, reve-
ja quais são as práticas de
consumo dele e a partir
disso, agregue valor ao
possibilitar novas manei-
ras de atendê-lo ou até
mesmo de inovar com
uma nova solução ou pro-
duto.

Esteja pronto para
atender o seu cliente

independente do
momento

A sociedade atual vive
de micro momentos e isso
demanda pílulas de servi-
ços. Por isso, o empresário
deve estar de prontidão
para alterar um processo

de atendimento, sempre
que perceber as variações
do momento. É preciso
identificar no atendimen-
to ao cliente quais as for-
mas possíveis de adapta-
ção a depender desse mi-
cro momento.

Diversifique os seus
canais de atendimento

O consumidor atual é
conectado e bem informa-
do. Por isso, saiba dar dife-
rentes opções de canais de
atendimento para que seu
cliente permaneça com-
prando do seu negócio.
Mesmo que você tenha
um atendimento presenci-
al, ofereça também um
atendimento digital, por
delivery, aplicativos ou
nas redes sociais pelo
Whatsapp, por exemplo.
Entenda que ficará a crité-
rio do cliente por qual ca-
nal ele deverá interagir
com seu negócio.

Sebrae

Foto: divulgação
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Segundo o analista do Sebrae/ES, Rafael Botelho, as empresas
precisam buscar descomplicar os processos internos e
entregar a melhor solução para o cliente, com qualidade

Agerh
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Serasa oferece renegociação
de dívidas para inadimplentes

A Serasa lançou
ontem (16) uma ação
para facilitar o paga-
mento de dívidas, com
desconto de até 50%
nos valores devidos.
Segundo a consultoria,
a ação tem potencial
para que até 20 mi-
lhões de consumidores
deixem de ter o nome
negativado.

A iniciativa possibi-
lita a renegociação de
dívidas especialmente
com lojas, bancos e
empresas de telefonia e

internet.
Para consultar as

possibilidades de nego-
ciação, o consumidor
deve acessar a platafor-
ma da Serasa Limpa
Nome. Lá é possível
consultar se há dívidas
pendentes a partir do
número do Cadastro
de Pessoas Físicas
(CPF). É possível tam-
bém fazer a negocia-
ção por aplicativo de
celular.

Inadimplência

Segundo balanço

divulgado no início do
mês pela Confedera-
ção Nacional do Co-
mércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC),

26,7% das famílias bra-
sileiras tinham contas
em atraso em agosto e
67,5% estavam endivi-
dadas.

Ação pode beneficiar cerca de 20 milhões de consumidores

MEC publica regras para vagas
remanescentes do Fies no 2º semestre

O Ministério da
Educação (MEC) pu-
blicou ontem (16), no
D i á r i o O f i c i a l d a
União, as regras para a
ocupação de vagas
remanescentes do Fun-
do de Financiamento
Estudantil (Fies) para
o segundo semestre de
2020. O número de
financiamentos ofere-
cidos, prazos e proce-
dimentos para inscri-
ção dos candidatos
ainda serão anuncia-
dos pelo MEC.

No mês passado, o
ministro da Educa-

ção, Milton Ribeiro,
adiantou que serão 50
mil vagas remanes-
centes para o Fies. As
vagas remanescentes
são aquelas que não
foram ocupadas no
decorrer do processo
seletivo regular, por
desistência dos candi-
d a t o s p r é -
selecionados ou falta
de documentação na
contratação do finan-
ciamento, por exem-
plo.

Quando estiverem
abertas, as inscrições
serão realizadas por
meio da página do Fi-
es, onde os estudantes

também poderão con-
ferir o cronograma do
processo seletivo.

O Fies é o progra-
ma do governo federal
que tem o objetivo de
facilitar o acesso ao
crédito para financia-
mento de cursos de
ensino superior ofere-
cidos por instituições
privadas. Criado em
1999, o programa é
ofertado em duas mo-
d a l i d a d e s , d e s d e
2018, por meio do Fun-
do de Financiamento
Estudantil (Fies) e do
Programa de Financi-
amento Estudantil (P-
Fies).

O primeiro é opera-
do pelo governo fede-
ral, sem incidência de
juros, para estudantes
que têm renda famili-
ar de até três salários
mínimos por pessoa; o
percentual máximo
do valor do curso fi-
nanciado é definido
de acordo com a renda
familiar e os encargos
educacionais cobra-
dos pelas instituições
de ensino. Já o P-Fies
funciona com recur-
sos dos fundos consti-
tucionais e dos bancos
privados participan-
tes, o que implica co-
brança de juros.

EBC Educação

EBC Economia

INSS envia
notificações a
segurados pelo
aplicativo, SMS
e e-mail

O Instituto Nacio-
nal do Seguro Social
(INSS) informou on-
tem (16) que tem envia-
do diversas notificações
todos os dias para os
segurados e beneficiári-
os por meio do aplicati-
vo Meu INSS, SMS e
email. São informes
sobre a reabertura gra-
dual das agências, os
serviços disponíveis e
procedimentos neces-
sários para o atendi-
mento presencial.

“O objetivo é infor-
mar ao máximo sobre
as novas medidas que
estão sendo implanta-
das nesse período de
pandemia, para que o
cidadão obtenha um
melhor atendimento e
somente se dirija a uma
agência quando for real-
mente necessário e
após realizar agenda-
mento pela Central 135
ou pelo Meu INSS”,
diz o INSS.

Desde segunda-feira
(14), o instituto iniciou
a reabertura gradual
das agências com aten-
dimento com hora mar-
cada. E, por enquanto,
sem o serviço de perícia
médica até que sejam
atendidas as exigências
dos médicos peritos.
Para saber se uma agên-
cia em sua cidade está
aberta, o INSS orienta
acessar o portal covid-
.inss.gov.br.

Adequações

Ontem o secretário
especial de Previdência
e Trabalho do Ministé-
rio da Economia, Bru-
no Bianco Leal, o secre-
tário de Previdência,
Narlon Gutierre No-

gueira e o presidente do
INSS, Leonardo Rolim
Guimarães acompa-
nham pessoalmente
uma inspeção em uma
Agência da Previdência
Social, em Brasília.

Segundo o Ministé-
rio da Economia, a vis-
toria pretende confir-
mar o cumprimento
dos pedidos de adequa-
ção feitos pela Perícia
Médica Federal. O
INSS diz que espera
viabilizar o retorno ao
trabalho da categoria o
mais rápido possível,
para que a população
possa ser atendida.

As inspeções nas
agências iniciariam on-
tem. Ao todo, mais de
100 agências serão ins-
pecionadas no país.

A s a g ê n c i a s d o
INSS retornaram na
segunda-feira (14) ao
atendimento presencial
gradual, com exceção
do estado de São Paulo,
por decisão judicial, e
estão funcionando para
cumprimento de exi-
gências, avaliação soci-
al, reabilitação profissi-
onal e justificação admi-
nistrativa. Todos estes
serviços devem ser agen
dados com antecedên-
cia pelo Meu INSS ou
telefone 135. Segurados
não agendados não se-
rão atendidos a fim de
evitar aglomerações,
conforme determina-
ções do Ministério da
Saúde.

Enquanto o serviço
de perícia médica esti-
ver suspenso, o INSS
informa que serão con-
cedidas antecipações,
no valor de um salário
mínimo, aos segurados
que tiverem direito aos
benefícios por incapaci-
dade.

Instituto diz que informes são enviados
todos os dias a beneficiários

Agência Brasil

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Anvisa amplia número de voluntários
para testar vacina de Oxford

A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) autori-
zou ampliar para 10
mil pessoas o número
de participantes dos
testes com a vacina de
Oxford no Brasil. Inici-
almente os testes no
país previam a partici-
pação de 5 mil pessoas.

A vacina recebeu
este nome por ser de-
senvolvida em um con-
sórcio com pesquisa-
dores da universidade
inglesa de Oxford. O
laboratório por trás
dos testes é o também
britânico AstraZene-

ca.
Além do acordo

para aquisição e fabri-
cação do imunizante
no país, o Brasil é uma
das nações onde os tes-
tes estão sendo realiza-
dos. A instituição res-
ponsável por conduzir
as análises com volun-
tários brasileiros é a
Universidade Federal
de São Paulo (Uni-
fesp).

Até o momento, os
testes eram realizados
em São Paulo, no Rio
de Janeiro e na Bahia.
Com a ampliação do
número de participan-
tes, o imunizante será
testado também no

Rio Grande do Sul e no
Rio Grande do Norte.

A agência regula-
dora permitiu também
que o consórcio amplie
a faixa etária dos parti-
cipantes do ensaio clí-
nico. Com isso, serão
incluídos entre o rol de
voluntários pessoas
com idades acima de
69 anos.

Acordo

O governo federal
fechou um acordo para
a aquisição de insumos
visando a fabricação
da vacina no Brasil.
Pelo plano inicialmen-
te adotado, seriam ad-

quiridos princípios ati-
vos para 30 milhões de
doses até o início do
ano que vem e a trans-
ferência de tecnologia
para a fabricação pela
Fundação Oswaldo
Cruz de mais 70 mi-

lhões de unidades do
imunizante no ano que
vem.

Há uma semana, o
laboratório AstraZene-
ca suspendeu os testes
com a vacina, em ra-
zão de reações adver-

sas em um voluntário
na Inglaterra. No sába-
do (12), a Autoridade
Sanitária do Reino Uni-
do autorizou a retoma-
da dos testes e ontem o
estudo recomeçou tam-
bém no Brasil.

EBC Saúde

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

O governo federal fechou um acordo para a aquisição
de insumos visando a fabricação da vacina no Brasil

Entrega de cestas de produtos orgânicos e agroecológicos cresce 136% na pandemia

As entregas de ces-
tas ou encomendas de
produtos orgânicos e
ag roecológicos na
Grande Vitória cresce-
ram em 136% em meio
à pandemia do novo
Coronavírus (Covid-
19). Antes, a porcenta-
gem de produtores de
feiras livres e pontos de
comercialização que
realizavam entregas
semanais era de 24%.
Com o isolamento soci-
al imposto, 57% dos
produtores passaram a
realizar delivery, au-

mentando em mais de
quatro vezes o número
de entregas, de 312 pa-
ra 1.354 por semana.

O resultado foi reve-
lado pela pesquisa “Co-
mercialização direta
de alimentos orgânicos
e agroecológicos na
Grande Vitória medi-
ante pandemia do Co-
vid-19” coordenada
pelos extensionistas do
Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão
R u r a l ( I n c a p e r ) ,
Andressa Alves, Gal-
deres Magalhães, Ja-

queline Sanz e Rachel
Quandt Dias. Os servi-
dores tiveram o apoio e
participação das asso-
ciações de produtores,
sindicatos rurais, movi-
mentos sociais e exten-
sionistas locais do Inca-
per.

A coordenadora
técnica de Segurança
Alimentar e Estrutura-
ção da Comercializa-
ção do Incaper, Rachel
Quandt Dias, destacou
que o aumento em ma-
is de quatro vezes no
número de cestas en-
tregues trouxe muitas
novidades e desafios

para os agricultores
familiares e pequenos
produtores.

“Em pouco tempo
os agricultores se adap-
taram aos novos for-
matos de comercializa-
ção e logística de entre-
ga dos produtos. Ficou
claro que em meio à
pandemia, mesmo
com a suspensão das
feiras agroecológicas,
houve aumento no con-
sumo de produtos orgâ-
nicos. Os canais virtua-
is como aplicativos ou
mídias sociais ganha-
ram força em meio à
crise e certamente vie-

ram para ficar”, disse
Rachel Quandt Dias.

A pesquisa teve a
participação de 103
agricultores de diferen-
tes municípios do Espí-
rito Santo, que corres-
pondem a 87% dos pro-
dutores cadastrados
nas feiras agroecológi-
cas e pontos de comer-
cialização direta na
Grande Vitória. São
diversos os produtos
orgânicos disponibili-
zados aos consumido-
res in natura como fru-
tas, verduras e hortali-
ças. Também são co-
mercializados produ-

tos da agroindústria
familiar tais como mel,
panificados, fubá, café,
conservas vegetais e
outros.

“A maior parte dos
agricultores fazia parte
de organizações socia-
is e foram esses os que
conseguiram respon-
der de forma mais ágil
e positiva aos impac-
tos. Portanto, fica nos-
so apelo e orientação
quanto a importância
da organização social
rural”, ressaltou a coor-
denadora técnica de
Agroecologia do Inca-
per, Andressa Alves.

Incaper
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.055/2020
DATA DE ABERTURA: 06/10/2020 às 13 h.
OBJETO: Aquisição de equipamento para suprir a demanda dos
serviços viários, suporte, pintura e manutenção da sinalização
viária horizontal do 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 17/09/2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURTA A
NOSSA PÁGINA

CURTA A
NOSSA PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO

GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. JULIO CESAR DA SILVA e CLAUDIA REZENDE

DAMOTA

JULIO CESAR DA SILVA, nacionalidade brasileira,

profissão Auxiliar mecânico de refrigeração, com

vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro,

natural de Serra-ES, residente na Rua Daniel

Comboni, 130, Vila Comboni em São Gabriel da

Palha-ES e CLAUDIA REZENDE DA MOTA,

nacionalidade brasileira, profissão Funcionário

público federal, com trinta e dois (32) anos de idade,

estado civil solteira, natural de São Mateus-ES,

residente na Rua Sebastião Francisco, 119, Cacique

em São Mateus-ES.

16 de setembro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

Compre, venda
e troque!

Compre, venda
e troque!

NO
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Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

17 de setembro de 2020
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Reunião articula estratégias voltadas
para a Primeira Infância Capixaba

A vice-governadora do
Espírito Santo, Jaqueline
Moraes, promoveu uma
reunião para articular es-
tratégias intersetoriais
voltadas para a Primeira
Infância Capixaba. A
ação aconteceu no Palácio
da Fonte Grande, na terça-
feira (15), com a participa-
ção da primeira-dama do
Estado, Virgínia Casa-
grande.

A subsecretária de
Estado de Articulação e
Políticas Intersetoriais,
Marlei Vieira Fernandes,
apresentou o projeto ino-
vador que busca desenvol-
ver a cultura da intersetori-
alidade, com a iniciativa
de unir diversas secretarias
estaduais na construção
de um Plano Estadual pela
Primeira Infância (Pepi),
que visa a implantar uma
política pública para pri-
meira infância capixaba
que integrará os municípi-
os do Espírito Santo em
torno de uma única políti-
ca pela primeira infância.

Na ocasião, foram
apresentadas as ações que
têm sido desenvolvidas
desde 2019 em torno da
primeira infância, bem
como ações do Programa
Criança Feliz Capixaba,
desenvolvidas no período
de pandemia novo Coro-
navírus (Covid-19) através
do atendimento remoto na
realização das visitas do-

miciliares. A subsecretária
também apresentou a rea-
lização de 30.679 mil visi-
tas para o desenvolvimen-
to infantil das crianças de
0 a 6 anos.

Os participantes deba-
teram a importância dos
núcleos técnicos pela pri-
meira infância criados
através de Portarias em
cada Secretaria. Os repre-
sentantes dos órgãos tam-
bém apresentaram suges-
tões de novas temáticas
que deverão estar no Pepi
e saíram com a tarefa de
criar projetos e novas
ações com foco na primei-
ra infância.

O plano é pensado em
quatro tempos que con-
templam o desenvolvi-
mento das crianças de 0 a 6
anos, assim distribuídos:
Tempo de Nascer; Tempo
Crescer; Tempo de Brin-
car; e Tempo Aprender.

Também foram desta-
cadas a importância do
Comitê Estadual Interse-
torial pela Primeira Infân-
cia e a relevância do traba-
lho para a sensibilização
na ampliação do Progra-
ma Criança Feliz Capixa-
ba, que destina, em con-
junto com o Ministério da
Cidadania, uma proposta
de trabalho com ações nas
áreas de assistência social,
educação, saúde, cultura e
direitos humanos, por
exemplo.

Durante a reunião, a
vice-governadora falou

sobre os benefícios sociais
do Programa. Segundo
Jaqueline Moraes, os estu-
dos científicos mostraram
que priorizar a infância é
uma estratégia inteligente
e que permite maiores ga-
nhos sociais. “É na primei-
ra infância, desde a gesta-
ção até os seis anos, que as
bases do desenvolvimento
do ser humano são estru-
turadas. Oferecer atenção
integral à criança nesta
etapa da vida é um investi-
mento definitivo”, disse.

Marco Legal

Com a criação do mar-
co legal, Lei nº 3.257 de
2016, a primeira infância
foi considerada o mais
importante ciclo de vida
humana. Neste documen-
to, a União, estados e mu-
nicípios foram convoca-
dos a priorizarem e cuida-
rem da promoção integral
das crianças para que hou-
vesse o pleno desenvolvi-
mento nas dimensões soci-
oafetiva, cognitiva, moto-
ra, linguagem e comunica-
ção.

O Espírito Santo é o
primeiro Estado brasileiro
a constituir um marco le-
gal pela primeira infância.
A Lei nº 10.964/2018 que
institui a Política Estadual
Integrada pela Primeira
Infância que foi regula-
mentado através do De-
creto 4494/2019.

Todas as ações para o
desenvolvimento da
primeira infância no
Espírito Santo são

norteadas pelo Decreto
Estadual 4.494/2019,

que prevê:

- A elaboração do Pla-
no Estadual Intersetorial
da Primeira Infância;

- A construção de uma
cultura de intersetorialida-
de e intercomplementari-
dade das políticas públicas
para melhoria dos indica-
dores de qualidade de vida
das crianças na Primeira
Infância;

- A formação da cultu-
ra de proteção e promoção
da criança com os meios
de comunicação social;

- O apoio aos municí-
pios na elaboração dos
Planos Municipais Inter-

setoriais da Primeira
Infância;

- Coordenação, articu-
lação, monitoramento e a
avaliação da Política Pú-
blica Intersetorial da Pri-
meira Infância do Estado
do Espírito Santo;

Participaram da reu-
nião as secretárias de Esta-
do do Trabalho, Assistên-
cia e Desenvolvimento
Social, Cyntia Figueira
Grillo, e de Direitos Huma-
nos, Nara Borgo; os secre-
tários de Estado da Cultu-
ra, Fabrício Noronha; da
Justiça, Luiz Carlos Cruz
e de Esportes e Lazer, Juni-
or Abreu.

Também estiveram
presentes o presidente do
Instituto Jones Santos
Neves (IJSN), Daniel Cer-
queira; o subsecretário de
Estado Guilherme Pacífi-

co, representando a Secre-
taria da Segurança Pública
e Defesa Social (Sesp);
Eliete Rodrigues de Sou-
za, representando a Subse-
cretaria de Estado de Arti-
culação e Políticas Interse-
toriais (SUBAPI); a subse-
cretária de Estado da Edu-
cação Básica e Profissio-
nal, Andréa Guzzo Perei-
ra, representando a Secre-
taria da Educação (Sedu);
a coordenadora de Saúde
da Criança da Secretaria
da Saúde (Sesa), Edna
Cellis Vaccari Baltar; Ana
Paula dos Santos Rodri-
gues, da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (Se-
ag); e a gerente de multi-
mídia da Superintendên-
cia Estadual de Comuni-
cação Social (Secom),
Brunella Brunello.

Paratletas capixabas retornam aos treinos presenciais de natação

Seguindo os protoco-
los de segurança estabele-
cidos pelo Governo do
Estado, os paratletas de
natação contemplados
pelo Programa Bolsa Atle-
ta, da Secretaria de Espor-
tes e Lazer (Sesport), e que
compõem a equipe do Clu-
be Álvares Cabral, retor-
naram aos treinos presen-
ciais na segunda-feira (14).

Por integrarem, em sua
maior parte, o grupo de
risco de contaminação
pelo novo Coronavírus
(Covid-19), Marcos Viní-
cius Barcellos, Laís Amo-
rim, Waldir Alvarenga

Júnior (Tiozinho) e os de-
mais atletas da equipe per-
maneceram fora da pisci-
na por exatos seis meses.

Com o objetivo de reto-
mar gradativamente a pro-
dutividade dos nadadores,
os treinos irão acontecer, a
princípio, três vezes por
semana, com o número de
atletas restritos, para que o
distanciamento ideal seja
mantido até mesmo den-
tro das raias da piscina.

De acordo com o trei-
nador Leonardo Miglinas,
foi repassada uma lista
para os atletas com os cui-
dados que devem ser se-
guidos durante os treinos.
Além disso, todos os pro-

fessores que têm contato
direto com os nadadores
realizaram teste para Co-
vid-19. Miglinas comen-
tou sobre o retorno dos
treinos, que acontece no
período em que o Estado
registra uma queda no
número de casos confir-
mados.

“Um dos motivos que
demoramos um tempo a
mais para o retorno é, jus-
tamente, por conta da mai-
oria dos nossos atletas per-
tencer ao grupo de risco.
Acaba que o cronograma
que tínhamos programado
coincide com o momento
em que estamos registran-
do queda no número de

casos. Mesmo assim, a
preocupação é muito gran-
de”, afirmou Miglinas.

Para Marcos Vinicius
Barcellos, o intuito é recu-
perar o condicionamento
que foi sendo perdido du-
rante o tempo afastado, já
que foram realizados ape-
nas treinos virtuais. O para-
tleta destacou os cuidados
que está tomando e falou
sobre suas expectativas
com o retorno.

“Estamos tomando os
cuidados que as autorida-
des recomendam, como
distanciamento, uso de
máscara fora da piscina e o
uso do álcool em gel para
poder evitar o contágio. O

treino virtual não se com-
para ao treino presencial,
então minhas expectativas
são as melhores possíveis.
Espero fazer um trabalho
bem feito para poder ga-
nhar esse condicionamen-

to que acabou sendo perdi-
do com o intuito de conse-
guir bons resultados quan-
do as competições volta-
rem, como nossa equipe
sempre fez”, declarou o
nadador.

Sesport

Secom

Foto: Edson Reis/Sesport

Foto: Thalita Silva



1817 de setembro de 2020


