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Reflexao~

«E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e
naqueles dias não comeu coisa alguma; e,
terminados eles, teve fome. E disse-lhe o
diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta
pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe
respondeu, dizendo: Está escrito que nem só
de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
de Deus."

Refletindo: Jesus esteve 40 dias no deserto, e o
tempo todo foi tentado pelo diabo, mas
somente quando teve fome, o diabo deu a sua
maior investida. O inimigo é assim, ele espera a
hora certa para atacar, geralmente no momen-
to de maior fraqueza da nossa carne. Sua
estratégia é basicamente desafiar nossa
capacidade, nos incentivando a usar os
recursos que temos disponíveis no momento
para uma solução imediata dos problemas...
No entanto, sua intenção é desviar nosso olhar
das conseqüências, seu objetivo é nos conduzir
ao erro mostrando um caminho aparentemen-
te mais curto, mais que no final nos desviará do
propósito do Senhor.

Oração: Pai querido, dá-me olhos atentos e
vigilantes para as armadilhas do inimigo,
ajuda-me a identificar as estratégias do
inimigo, para que eu não venha me desviar dos
caminhos do Senhor. Ensina-me a vencer as
tentações, através da oração e do jejum que me
conduzem a santificação. Derrama seu
Espírito sobre mim, para que eu esteja cada dia
mais afastado das obras da carne. Eu oro em
nome de Jesus. Amém.
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Clima favorece abertura de
novas floradas de café arábica

Mesmo com o regis-
tro de chuvas abaixo do
ideal em muitas regiões,
as condições estiveram
favoráveis para a aber-
tura de novas floradas
da safra 2021/22 nos
cafezais de arábica. Co-
laboradores do Cepea
apontam que as flores
foram significativas no
Sul de Minas, na Zona

da Mata (MG) e em
partes do Noroeste do
Paraná, da Mogiana
(SP) e do Cerrado Mine-
iro.

Já em Garça (SP),
agentes ainda esperam
maiores volumes de
chuvas para a indução
de novas floradas. Quan-
to ao robusta, também
choveu nos últimos dias
no Espírito Santo e em
Rondônia. No estado

capixaba, agentes apon-
tam que o desenvolvi-
mento da safra 2021/22
está dentro do esperado.

Ainda que o tempo
firme em setembro te-
nha prejudicado parte
dos cafezais, as reservas
hídricas do estado per-
mitiram a irrigação e,
com o retorno gradual
das chuvas neste mês, o
pegamento dos chum-
binhos têm ocorrido

sem grandes proble-
mas.

Já em Rondônia, as
lavouras foram um pou-
co mais prejudicadas
nos últimos meses, sen-
do que colaboradores
apontam que houve
perda de algumas flores
e, posteriormente, de
chumbinhos, o que po-
de prejudicar a produ-
ção na próxima tempo-
rada

Foto: divulgação
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Moda praia capixaba ganha espaço
em feira internacional de Portugal

As empresas capi-
xabas de moda praia
Borana, Mr. Captain e
Verônica Santolini,
participantes do Pro-
grama de Qualificação
p a r a E x p o r t a ç ã o
(PEIEX-ES), iniciativa
da Agência Brasileira
d e P r o m o ç ã o d e
Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil),
em parceria com a Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento (Sedes) e a Fun-
dação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo (Fapes),
vão ter a oportunidade
de ampliar contatos
em uma feira de negó-
cios em Portugal, pre-
vista para acontecer
entre os dias 23 e 30 de
novembro, totalmente
on-line devido à pan-
demia do novo Coro-
navírus (Covid-19).

A feira internacio-
nal, intitulada Missão
Portugal, é uma das
etapas do Programa de
Aceleração de Expor-
tações, iniciativa da
gerência de Competiti-
vidade da Apex-Brasil,
que tem por objetivo
promover o acesso ma-
is rápido das empresas
ao mercado internaci-
onal, por meio da par-
ticipação em ações de
promoção comercial
customizadas. Duran-
te o evento, as empre-
sas participam de roda-
das de negócios com os
compradores locais e
de visitas técnicas vir-
tuais com players do
setor produtivo portu-
guês para a troca de
experiências.

A empresa Mr. Cap-
tain já recebeu o seu
Plano de Exportação e
agora se prepara para
participar da feira in-
ternacional. A marca
do segmento de moda
masculina casual e pra-
ia, localizada em Vitó-
ria, que já realizou algu-

mas vendas para a Aus-
trália e com o auxílio
do PEIEX-ES, preten-
de exportar para o Uru-
guai e para a Alema-
nha. A sócia da empre-
sa, Laís Kamaz Vinho-
sa Jardins, acredita que
participar da Missão
Por tugal será uma
opor tunidade para
aprender ainda mais
sobre os processos de
exportação.

“Estamos muito
felizes e animados por
ter essa chance de ter
contato com o merca-
do exterior. Faremos
pesquisas de preços,
mercado e contatos
com as pessoas de fora.
Investimos muito em
redes sociais, como o
Instagram, e passamos
a usar o inglês para po-
der alcançar outras pes-
soas além dos brasilei-
ros. Nos preparamos
para que a empresa
seja bem vista no exte-
rior. Queremos acele-
rar o ritmo e aproveitar
essa oportunidade pa-
ra dar mais gás ao nos-
so cronograma”, afir-
mou Laís Jardim.

Outra marca que
também já recebeu o
Plano de Exportação é
a empresa Verônica
Santolini, localizada
em Jerônimo Montei-
ro. Com quatro lojas,
entre atacado e varejo,
e capacidade de produ-
ção de até 10 mil peças
por mês, a empresa co-
mercializa seus produ-
tos em todo o Estado,
além da região norte
do Rio de Janeiro, sul
da Bahia e Minas Gera-
is. Agora, a marca já se
prepara para exportar
sua produção.

O gerente adminis-
trativo e financeiro da
empresa, Roger Borges
dos Santos, explica que
participar da Missão
Portugal representa a
possibilidade de co-
mercializar seus pro-
dutos no mercado ex-

terno. “O nosso Plano
de Exportação prevê
Portugal, com os me-
lhores resultados de
exportação para a nos-
sa marca, e como a mis-
são é no País, estamos
muito animados com a
oportunidade de parti-
cipar do evento. Como
é a nossa primeira vez
em contato com o mer-
cado externo, estamos
confiantes para conse-
guir fechar contatos e
possíveis vendas”, des-
tacou Borges dos San-
tos.

Fundada pela famí-
lia Aguiar há 10 anos, a
Borana participou do
ciclo 2016/2018 do
PEIEX-ES. Desde en-
tão, exporta para Por-
tugal, Japão, Moçam-
bique, Grécia, Itália,
Espanha, Estados Uni-
dos, Líbano e França,
entre outros países, e
adquiriu conhecimen-
tos ao atuar em feiras
internacionais como a
ColombiaModa, em
Medellín, e a Cabanas
e Swimming, em Mia-
mi, nos Estados Uni-
dos.

Para Jorge Aguiar,
gerente de assuntos
estratégicos e produ-
ção da marca, os anos
de dedicação alcança-
ram resultados notáve-
is no mercado externo.
“Participar do progra-
ma foi bastante enri-
quecedor, pois abriu
mercado para a nossa
marca e nos proporcio-
nou conhecimento téc-
nico em relação aos
procedimentos de ex-
portação. Conquistar o
mercado internacional
leva tempo e dedica-
ção, mas depois das
capacitações e treina-
mentos do PEIEX-ES,
alcançamos bons re-
sultados. Hoje, a Bora-
na exporta para vários
países e pode partici-
par de feiras de negóci-
os. Com isso, a nossa
expectativa para a Mis-

são Portugal é a me-
lhor possível. Estamos
felizes e realizados por
essa oportunidade”,
disse Aguiar.

De acordo com o
monitor do PEIEX-ES
Francisco Ramaldes,
as empresas seleciona-
das já tiveram a opor-
tunidade de participar,
em setembro, de uma
mentoria individual
com consultoria local
especializada. Teve
início na última quar-
ta-feira (21) e terminou
nesta terça-feira (27),
acontece uma semana
de qualificação, com
seminários preparató-
rios integralmente on-
line e com conteúdos
exclusivos para as em-
presas.

O subsecretário de
Estado de Atração de
Investimentos e Negó-
cios Internacionais da
Sedes, e coordenador
do PEIEX-ES, Gabriel
Feitosa, celebra a par-
ceria de trabalho com a
Apex-Brasil. “Esse con-
tato constante do pro-

grama com a Agência
é de extrema relevân-
cia para as empresas
capixabas, já que a
Apex-Brasil promove
diversas ações, inclusi-
ve missões comerciais
e rodadas de negócios
com compradores es-
trangeiros para apoiar
os empresários que
têm o interesse em ini-
ciar o processo de ex-
portação”, contou Fei-
tosa.

Para o secretário de
Estado de Desenvolvi-
mento, Marcos Kneip,
a participação das em-
presas em feiras, que
têm foco no comércio
exterior, contribui para
fortalecer as atividades
que o PEIEX-ES já de-
sempenha junto aos
empresários. “A apro-
ximação das empresas
inscritas no programa,
com novos clientes e
fornecedores de outros
países, favorece o de-
senvolvimento da cul-
tura exportadora no
Espírito Santo. Além
disso, coloca em evi-

dência, nos âmbitos
nacional e internacio-
nal, os produtos e ser-
viços produzidos no
nosso Estado”.

Sobre o PEIEX-ES

O programa oferece
às empresas, de forma
gratuita, orientação
técnica sobre as melho-
rias que a organização
deve implementar para
comercializar produ-
tos e serviços no mer-
cado internacional.

Sobre a Apex-Brasil

A Agência Brasilei-
ra de Promoção de
Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil)
atua para promover os
produtos e serviços
brasileiros no exterior
e atrair investimentos
estrangeiros para seto-
res estratégicos da eco-
nomia brasileira. A
Agência apoia, atual-
mente, cerca de 15 mil
empresas em 80 seto-
res da economia.

Foto: Divulgação /Sedes
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Diversificação com cultura da uva aumenta
renda de famílias em Governador Lindenberg

Em Governador Lin-
denberg, terra onde pre-
domina a plantação de
café conilon, a cultura da
uva está sendo introduzi-
da como forma de diver-
sificação e excelente fon-
te de renda para famílias
de agricultores, devido a
seus diversos benefícios
no cultivo. A ação acon-
tece por meio da assistên-
cia técnica do Instituto
Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Inca-
per).

A plantação de uva
apresenta benefícios co-
mo maior rendimento
em menor área, além da
menor necessidade de
irrigação em compara-
ção ao café. Estes são
alguns dos pontos de
grande destaque, de acor-
do com Jair Antônio To-
so, coordenador do
Escritório Local de De-
senvolvimento Rural
(EDLR) do Incaper de
Governador Lindenberg.
O extensionista explicou
que o início do cultivo de
uva no município foi em
um momento de seca, o
que ressaltou ainda mais
os benefícios em implan-

tar a cultura da uva no
município.

“O resultado positivo
com a plantação ainda
quebrou o mito de que
não se plantava uva em
terra quente, aqui em
Governador Lindenberg.
A cultura é uma ótima
oportunidade, principal-
mente para pequenas
propriedades, porque a
uva apresenta o mesmo
rendimento do café em
apenas 20% de área de
terra plantada”, destacou
Jair Antônio Toso.

"Pela força e impor-
tância no município, o
café não pode ter outra
cultura que concorra
com seu momento de
colheita, por diversas
questões, dentre elas a
falta de mão de obra lo-
cal. Até nessa questão, a
uva mostra seu benefício,
porque ela pode ser colhi-
da sem interferir na safra
do café”, afirmou o ex-
tensionista.

Na propriedade do
agricultor familiar Gil-
mar Goronci, localizada
em Baixo Moacir, a plan-
tação de uva é uma reali-
dade positiva há quatro
anos. O incentivo do Inca-
per o levou a diversificar
sua cultura que era so-

mente de café conilon.
Com isso, o agricultor e
sua família iniciam os
trabalhos de poda e mane-
jo da uva em agosto e co-
lhem no início de dezem-
bro para as festas de fim
de ano, período de gran-
de comercialização da
fruta, o que reflete direta-
mente no aumento da
renda.

Ele contou que antes
do auxílio do Instituto,
não tinha conhecimentos
sobre uva. Hoje, o agri-
cultor soma técnicas em
poda, manejo e diversas
outras formas de manu-
sear a cultura. Atualmen-
te, sua propriedade con-
ta com 240 pés de uva,
nas variedades Isabel e
Niágara Rosada. “Nossa
produção é familiar, em
uma pequena área, e que
tem grande rendimento.
É ainda um cultivo bom,
que não dá muito traba-
lho, e a uva é linda de se
ver. Antes, não sabia cor-
tar um galho de uva, mas
o Jair [Antônio Toso] nos
deu todo incentivo e aten-
ção e hoje tenho muitos
conhecimentos e expe-
riência”, destacou Go-
ronci.

A diversificação com
a cultura da uva em Go-

vernador Lindenberg foi
destaque na terceira exi-
bição on-line do Hori-
zontES em Extensão des-
te ano. A experiência foi
eleita pelo Centro Regio-
nal de Desenvolvimento
Rural (CRDR) Central
Oeste. O coordenador do
CRDR, Tiago dos San-
tos, ressaltou que a esco-
lha se tornou ainda mais
evidente, porque a cultu-
ra da uva não é comum
na região.

“O Incaper é muito
mencionado e isso refor-
ça que nossa presença
deve ser massiva, cons-
tante para mostrar a im-
portância do Instituto
para o Estado e para to-

dos os agricultores fami-
liares, como essa apre-
s e n t a d a n o H o r i-
zontES”, disse Tiago dos
Santos.

HorizontES em
Extensão

O HorizontES em
Extensão foi lançado
pelo Incaper no ano de
2019, visando à troca de
conhecimento e capaci-
tação em processos de
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater). O
projeto apresenta 11 expe-
riências com relevância
para o desenvolvimento
rural do Espírito Santo,
selecionadas pelos Cen-

tros Regionais de Desen-
v o l v i m e n t o R u r a l
(CRDRs).

Outros objetivos são
o reconhecimento e valo-
rização do trabalho reali-
zado pelos extensionis-
tas, técnicos e pesquisa-
dores do Incaper, que
têm grande importância
no desenvolvimento das
ações de sucesso junto
aos agricultores.

Neste ano, devido à
pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19), o
evento acontece de for-
ma virtual, com trans-
missão on-line pelo canal
do Incaper no YouTube
ao longo dos meses de
outubro e novembro.

Detran|ES alerta para site falso de leilão em nome do órgão

O D e p a r t a m e n t o
Estadual de Trânsito do
Esp í r i to Santo (De-
tran|ES) alerta a popula-
ção sobre a existência de
um site falso anunciando
leilões eletrônicos on-

line em nome do órgão.
A fraude está sendo in-
vestigada pela Delegacia
de Repressão aos Crimes
Cibernéticos (DRCC) a
fim de evitar prejuízos
aos cidadãos.

O Detran|ES ressalta
que todos os leilões ele-

trônicos que realiza po-
dem ser consultados no
si te www.detran.es.-
gov.br, na área de Editais
de leilão de veículos, e
orienta que o cidadão
que tiver interesse em
adquirir um veículo des-
sa forma, deve acessar a

página oficial do órgão
antes de fornecer quais-
quer dados pessoais ou
efetuar pagamentos em
outros sites.

O órgão informa ain-
da que, no momento,
não tem leilões eletrôni-
cos agendados. Em caso

de dúvida, o cidadão po-
de entrar em contato
com o setor responsável
por e-mail, por meio do
endereço eletrônico lei-
l a-
o2.eletronico@detran.es
.gov.br ou pelo telefone
(27) 3145-6666.

O Detran|ES orienta
que as pessoas que iden-
tificarem sites do tipo
podem fazer denúncia à
Ouvidoria-Geral do Esta-
do, por meio do telefone
0800 022 11 17 ou pelo e-
m a i l o u v i d o-
ria@es.gov.br.

Detran|ES

Foto: divulgação
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Petrobras assina acordo para
compra da plataforma P-71

A Petrobras assi-
nou, com seus parcei-
ros no Consórcio BM-
S-11, Shell Brasil Pe-
tróleo Ltda (25%) e
Petrogal Brasil S.A.
(10%), compromisso
de compra da platafor-
ma P-71. O valor, de
US$ 353 milhões, cor-
responde à parcela dos
sócios na plataforma.

O acordo de com-
pra está sujeito a condi-
ções precedentes rela-
cionadas a marcos no
avanço físico da unida-
de. Também foi acor-
dada a elaboração de
um novo plano de de-
senvolvimento (PD)

para o campo de Tupi,
onde o FPSO (unidade
flutuante de armaze-
namento e transferên-
cia) seria originalmen-
te utilizado.

Em nota, a Petro-
bras informou que a P-
71, que está em fase
final de construção no
Estaleiro Jurong, no
Espírito Santo, tem
capacidade de produ-
ção de 150 mil barris
de petróleo por dia
(bpd) e será alocada no
campo de Itapu.

A companhia expli-
cou que, após o leilão
do excedente da cessão
onerosa, ocorrido em
novembro de 2019, os
direitos de produção

do campo de Itaipu
passaram a ser detidos
integralmente pela Pe-
trobras e que a aloca-
ção do FPSO P-71, no
campo permitirá a ante-
cipação do primeiro
óleo em cerca de um
ano.

Com o compromis-
so de venda da P-71,
sujeito às condições
precedentes, os sócios
do Consórcio BM-S-11
no Brasil acordaram
em elaborar um novo
PD para Tupi, antigo
campo de Lula, a ser
entregue para a Agên-
cia Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP)
em 2021.

"Tal iniciativa bus-
ca implantar projetos
complementares de
desenvolvimento da
produção resilientes a
baixos preços de petró-

leo, permitindo au-
mentar ainda mais o
fator de recuperação
do campo, que é atual-
mente o maior produ-
tor mundial em águas

profundas e cuja pro-
dução acumulada já
ultrapassou 2 bilhões
de barris de óleo equi-
valente (boe)", infor-
mou a Petrobras.

Foto:© Arquivo/Agência Brasil
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Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo
é prorrogada até final de novembro

A Campanha Naci-
onal de Vacinação con-
tra a Poliomielite, para
crianças de um ano a
menor de cinco anos de
idade – mesmo as já
vacinadas anteriormen-
te –, e a Campanha de
Vacinação Indiscrimi-
nada contra o Sarampo
para o público-alvo for-
mado por adultos de 20
a 49 anos foram prorro-
gadas em todo territó-
rio capixaba até o pró-
ximo dia 27 de novem-
bro.

Segundo a coorde-
nadora do Programa
Estadual de Imuniza-
ções e Vigilância das
Doenças Imunopreve-
níveis, Danielle Grillo,
o Ministério da Saúde
autorizou que os Esta-
dos optassem pela pror-
rogação ou não das
campanhas. “Avalia-
mos que para o Espírito
Santo, em virtude ain-
da da baixa cobertura

alcançada, será uma
oportunidade para me-
lhorarmos esse cenário,
por isso prorrogamos
até o final de novem-

bro”, informou a coor-
denadora.

Ainda de acordo
com Danielle Grillo, a
Campanha de Multiva-

cinação, para a atuali-
zação da caderneta de
vacinação das crianças
e adolescentes menores
de 15 anos de idade será

encerrada nesta sexta-
feira (30) e incorporada
à rotina de vacinação.

Para a Vacinação
contra a Poliomielite a

meta preconizada pelo
Ministério da Saúde é
de 95%, com estimativa
de imunizar cerca de
204.269 crianças no
Espírito Santo. Já para
a vacinação contra o
Sarampo, para adultos
de 20 a 49 anos, a meta
do Estado é vacinar o
maior número de pes-
soas, das 1.707.734 que
estão nesta faixa etária.
A imunização ocorre
nas 493 salas de vacina-
ção dos 78 municípios
do Estado.

Dados Sarampo

A coordenação do
Programa Estadual de
Imunizações e Vigilân-
cia das Doenças Imu-
nopreveníveis informa
que, até o dia 17 de ou-
tubro deste ano, o Espí-
rito Santo tinha 40 ca-
sos suspeitos de Saram-
po notificados, 39 des-
cartados, um caso em
investigação e nenhum
caso confirmado.

Sesa

Foto: Agência Brasil
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Faço saber que pretendem casar-se:

[CARLOS HENRIQUE GRIGOLETO e YARAGRONER]

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 16 de março de 1988, estado

civil solteiro, profissão atendente de comercio, residente na Rua Geovan Gronner,

118, Centro em Vila Valério-ES, filho de JAIR GRIGOLETO e GODOLA

SCALFONI GRIGOLETO.

Nome a adotar após o casamento: CARLOS HENRIQUE GRIGOLETO.

Ela, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 14 de dezembro de 1993,

estado civil solteira, profissão gerente de loja, residente na Rua Geovan Groner ,

118, Centro em Vila Valério-ES, filha de ARMANDO ABRAÃO GRONER e IRENE

BULIANI GRONER.

Nome a adotar após o casamento: YARAGRONER.

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, 28/10/2020

__________________________________________

Fabricia Sodré de Souza- Escrevente

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/

Escola Estadual em Águia
Branca monta ‘Cortina do
Abraço’ para receber os alunos

A Escola Estadual
de Ensino Fundamen-
tal e Médio (EEEFM)
Professora Ana Maria
Carlleti Quiuqui, loca-
lizada em Águia Bran-
ca, montou uma estru-
tura para que os alunos
pudessem se abraçar
com segurança na volta
às aulas presenciais, a
chamada “Cortina do
Abraço”.

O diretor Vinicius
Corteletti Rocha con-
tou que enquanto orga-
nizava a escola para o
retorno presencial das
aulas ficou pensando
em algo que pudesse
proporcionar aos alu-
nos um acolhimento e
uma aproximação segu-
ra, já que muitos alunos
não se viam há mais de
sete meses.

“Foi nesse momen-
to que tive a ideia de
construir a cortina do
abraço. Então utilizei
uma armação de metal
que a escola tinha, lixei,
pintei e pedi a uma pro-

fessora aposentada pa-
ra fazer a parte da cos-
tura e ela aceitou ajudar
nesse projeto”, contou
o diretor Vinicius.

“Após um abraço e
outro a cortina é toda
higienizada com álco-
ol”, completou o dire-
tor.

Foto: divulgação

Sedu

BID aprova US$ 30 milhões para
apoiar MPE capixabas via Bandes

Como iniciativa de
apoio no momento
econômico de retoma-
da gradual da econo-
mia, o Banco de De-
s e nvo l v i m e n t o d o
Espírito Santo (Ban-
des) expandirá recur-
sos de sua linha de cré-
dito para capital de
giro emergencial des-
tinado a micro, peque-
nas e médias Empre-
sas (MPMEs) capixa-
bas. Os recursos que
serão utilizados pelo
Bandes provêm da cap-
tação de US$ 30 mi-
lhões, aprovada pelo
Banco Interamerica-
no de Desenvolvimen-
to (BID), na última
sexta-feira (23).

A operação faz par-
te de um programa
desenvolv ido pe lo
BID com objetivo de
proporcionar a manu-
tenção da capacidade
produtiva às MPMEs
por meio de crédito
para capital de giro
concedido pelo Ban-
des. A próxima etapa
será a assinatura de

contrato entre os dois
bancos para oficiali-
zar o aporte financei-
ro dos US$ 30 mi-
lhões, cerca de R$ 170
milhões, na cotação
do dólar desta segun-
da (26). A expectativa
do BID é proporcio-
nar, por meio de linha
de crédito para giro
oferecida pelo Ban-
des, que se possa pre-
servar a atividade pro-
dutiva e os empregos
c r i a d o s p e l a s
MPMEs, particular-
mente nos setores ma-
is afetados pela pan-
demia, como a indús-
tria, o comércio vare-
jista e o setor de servi-
ços.

Empreendedorismo
feminino

A operação com o
banco mult i lateral
aprovada na sexta-
feira (23) é um marco
importante na histó-
ria do banco capixa-
ba: é a primeira capta-
ção de recursos com
uma instituição finan-
ceira internacional. O

Bandes está buscando
alternativas de recur-
sos para reforçar a sua
capacidade de dar su-
porte financeiro às
empresas do Estado
neste momento de re-
tração econômica. E
para reforçar o papel
de instituição com-
promissada com o de-
senvolvimento susten-
tável do Espírito San-
to, o Bandes deverá
investir, no mínimo,
20% das operações de
financiamentos para
empresas lideradas
por mulheres.

A captação tem
também o objetivo de
impulsionar a inclu-
são de gênero por me-
io da coleta e do moni-
toramento de dados
desagregados por se-
xo dos líderes ou pro-
p r i e t á r i o s d a s
MPMEs, segundo as
melhores prát icas.
Com isso, espera-se
aumentar a participa-
ção efetiva de créditos
de capital de giro para
MPMEs lideradas por
mulheres na carteira
do Bandes.

Bandes
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Seleção feminina encerra em Portugal
período de treinos para Olimpíada de Tóquio

As 21 jogadoras da
seleção brasileira con-
vocadas pela técnica
Pia Sundhage encerra-
ram, nesta terça-feira,
em Portimão, Portu-
gal, mais um período
de preparação visando
os Jogos Olímpicos de
Tóquio do ano que
vem.

Atletas que atuam
nos Estados Unidos,
China e países da Euro-
pa se apresentaram em
dia 19 de outubro, e
realizaram atividades
durante a Data Fifa. O
planejamento foi igual
ao período na Granja

Comary, em Teresó-
polis, em setembro,
que contou apenas
com atletas que atua-
vam no Brasil. O obje-
tivo era a avaliação das
convocadas em traba-
lhos similares.

Para este período,
Pia apostou também
em jovens atletas que
atuam na Europa. As
meias Giovanna, Laís
e Ana Vitória, além da
atacante Mylena, es-
trearam na seleção.
Com esta convocação,
Pia soma 62 convoca-
das.

" A e x p e r i ê n c i a
com as jogadoras mais
jovens e experientes

tem sido fantástica.
Dá para imaginar co-
mo vai ser Formiga e
Giovanna atuando no
mesmo campo, jogan-
do na mesma época e
trocando passes? Para
mim, isso é muito le-
gal e mostra o futuro
do Brasil", disse Pia,
em entrevista à CBF
TV.

Esta foi a terceira
convocação deste ano.
Em março, antes da
paralisação por conta
da pandemia da covid-
19, a equipe participou
do Torneio Internacio-
nal da França, enfren-
tando Canadá, Holan-
da e as donas da casa.

Cruzeiro tem 1% de chance de voltar à Série A

Com 17 pontos em
18 jogos e na zona do
rebaixamento, ocu-
pando a 18ª posição a
um jogo do fim do tur-
no, o Cruzeiro tem
uma dura realidade
pela frente para ainda
sonhar com o acesso à
Série A em 2021. O
time celeste tem pri-

meiro de pensar em
evitar a queda para ter-
ceira divisão antes de
se imaginar no G4 do
acesso. E, os dados
estão contra o time mi-
neiro.

Sem uma reação
efetiva em campo, o
Cruzeiro mostra a ca-
da rodada que o objeti-
vo do clube será per-
manecer na Série B do

Campeonato Brasilei-
ro. Enquanto a proba-
bilidade de acesso é
mínima, o risco de que-
da ainda é considerá-
vel.

De acordo com o
Departamento de Ma-
temática da UFMG, o
Cruzeiro tem apenas
1,1% de chance de vol-
tar à elite nacional.
Esse número assusta-

dor para o torcedor
azul indica que somen-
te uma performance
avassaladora do time
cruzeirense poderia
levá-lo à primeira divi-
são.

Os matemáticos da
UFMG dizem que o
clube que fizer 63 pon-
tos tem 99% de proba-
bilidade de conseguir
o acesso. Com esse pa-

râmetro, o Cruzeiro
tem de marcar 46 pon-
tos nos próximos 20
jogos, o que dá um
aproveitamento perto
dos 70%.

Risco de queda é
maior

Enquanto a chance
de subir é pequena, o
risco de rebaixamento

do Cruzeiro elevado.
Segundo a UFMG, o
time azul tem 44% de
chances de cair para a
Série C do Brasileirão.

Para evitar nova
degola, os matemáti-
cos indicam que o time
que fizer 47 pontos es-
tará a salvo da queda.
Logo, o Cruzeiro tem
de anotar pelo menos
30 pontos em 20 jogos.

Site Terra

Estimativa é do engenheiro e matemático Tristão Garcia

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Jogadores do Cruzeiro comemoram o gol da vitória contra o Operário

Pia Sundahage comanda treino da seleção
feminina Granja Comary, em Portimão (Portugal)

Site terra
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