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Reflexao~

‘‘Posso todas as coisas em Cristo que me
fortalece.’’

Refletindo: Sempre declarei este versículo
sobre minha vida. Porem percebi que me
lembro deste, somente quando tudo caminha
bem. E quando chegam algumas provações
esqueço de que eu tudo posso... Ao contrário,
antes de Paulo citar o versículo ele diz que
aprendeu isto não somente nos momentos
bons, mas nos momento de prova também. E
por isso ele declara que pode tudo, porque ele
aprendeu a suportar em todo momento, seja
ele bom ou ruim. E Deus nos ensina que em
tudo devemos dar graça. Tenho passado
muitas provas, e de um tempo pra cá, mudei
algumas atitudes. Hoje agradeço a Deus pelas
provações que tenho passado, pois tenho
aprendido muito com elas. Aprendi que com
Deus eu salto muralhas e também desbarato
exércitos, pois quem é Deus senão o Senhor !!!!
E que a boa obra que ele começa é fiel e justo
pra completar... Glória a Deus... Eu já sabia
tudo isso teoricamente, mas através das lutas
aprendi exercendo a fé !!! Glorifique a Deus
pelas provações pois essas te farão crescer em
muitos aspectos de sua vida...

Oração: Senhor te agradeço por cada luta em
minha vida. Pois elas me aproximam de Ti e da
sua vontade. Não permita que os meus pés
vacilem, me fortaleça para lutar e vencer. Que
venha o teu reino sobre mim... Em nome de
Jesus amém.
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Saiba sobre as mudanças de
Rematrícula e Transferência Interna
da Rede Estadual para 2021

O processo de Re-
matrícula e Transfe-
rência Interna da Rede
Estadual conta com
algumas mudanças na
Chamada Pública para
o ano letivo de 2021. A
Rematrícula poderá
ser feita pela escola,
por meio do perfil da
unidade no Sistema
Estadual de Gestão
Escolar (Seges), após
sondagem do aluno
e/ou responsável. Já a
Transferência Interna
deverá ser feita, exclu-
sivamente, pelo aluno
e/ou responsável no

Seges.
Outra novidade é

que só será possível a
‘Transferência Inter-
na’ de alunos que irão
cursar a modalidade de
ensino que a escola on-
de o aluno está matri-
culado não oferece,
por exemplo: o estu-
dante terminou o Fun-
damental I (1º ao 5º
ano) e a escola onde
está matriculado, não
oferece o Fundamental
II (6º ao 9º ano). Nesse
c a s o , o e s t u d a n-
te/responsável deve
procurar uma unidade
escolar que oferte o
Fundamental II.

Além disso, na fase
da Transferência Inter-
na, os alunos da Rede
terão preferência sobre
o novato. Ou seja, na
disputa por uma vaga,
a preferência é de

quem já está matricula-
do em umas das esco-
las estaduais. É uma
forma de priorizar
quem mora, de fato,
perto da unidade onde
vai estudar.

27 99782-7496

RECEBA DIARIAMENTE NOSSOS

JORNAIS E NOTÍCIAS GRATUITAMENTE NO SEU WHATSAPP
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Contran define prazos dos serviços de
trânsito interrompidos durante a pandemia

O Departamento Esta-
dual de Trânsito do Espí-
rito Santo alerta os condu-
tores e proprietários de
veículos para os novos
prazos dos procedimentos
como renovação de Carte-
ira Nacional de Habilita-
ção (CNH), transferência
e registro de veículos e
envio de notificações de
autuação que passam a
vigorar a partir de 1º de
dezembro.

O cronograma está
disposto na Resolução Nº
805 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran),
publicada no Diário Ofici-
al da União, de terça-feira
(24), que restabelece os
prazos de processos e pro-
cedimentos de Habilita-
ção, Veículos e Infrações
que estavam interrompi-
dos devido à pandemia do
novo Coronavírus.

O diretor geral do De-
tran|ES, Givaldo Vieira,
destaca que, apesar da
interrupção dos prazos, o
órgão continuou ofere-
cendo os serviços durante
a pandemia. “Por meio do
programa Detran 100%
digital ampliamos a quan-
tidade dos nossos serviços
no formato on-line para
garantir a oferta sem a
necessidade de o cidadão
sair de casa. Portanto,
mesmo com os prazos
suspensos, no Espírito
Santo foi possível, por
exemplo, abrir o processo
de renovação da habilita-
ção de forma on-line, re-
correr das multas do ór-
gão diretamente no site e
fazer a transferência do
veículo e primeiro empla-
camento com atendimen-
to agendado e sem aglo-
meração. Com a medida

do Contran, aqueles que
preferiram não realizar os
procedimentos devem
ficar atentos para não per-
derem os prazos”, disse.

Confira abaixo:

INTERRUPÇÃO DE
PRAZOS – os prazos in-
terrompidos para defesa
de autuação, apresenta-
ção de recurso, transferên-
cia de propriedade de veí-
culo, comunicação de
novo endereço, comuni-
cação de venda de veículo
e renovação dos docu-
mentos de habilitação
vencidos desde 19 de feve-
reiro de 2020 serão reto-
mados a partir do dia 1º de
dezembro. Os prazos rela-
tivos a registro e licencia-
mento de veículos novos,
que não tivessem sido expi-
rados em 20 de março de
2020, também voltarão a
contar do zero.

NOTIFICAÇÃO DE
AUTUAÇÃO – O envio
das notificações de autua-
ção (NA) das infrações
cometidas entre 26 de feve-
reiro a 30 de novembro de
2020, deverá seguir um
cronograma de 10 meses,
a partir da data de cometi-
mento da infração e seguir
os dispostos no CTB. Ou
seja, infrações cometidas
em fevereiro e março de
2020, serão enviadas as
NA em janeiro de 2021, e
assim por diante, até se-
tembro de 2021, mês que
serão enviadas as notifica-
ções cometidas em no-
vembro de 2020.

Para as notificações de
autuação e de penalidade
já expedidas, as datas fina-
is de apresentação de defe-
sa prévia e de indicação
do condutor infrator e de
recurso, respectivamente,

posteriores a 20 de março
de 2020, ficam prorroga-
das para 31 de janeiro de
2021.

No Espírito Santo, o
Detran|ES enviou nor-
malmente as Notificações
de Autuação e vai seguir
os novos prazos estabele-
cidos pelo Contran para a
interposição dos recursos.

CNH – O restabeleci-
mento dos prazos para
renovação da CNH, que
engloba todos os conduto-
res que tiveram habilita-
ção vencida no período de
2020, ocorrerá a partir de
1º de janeiro de 2021, se-
guindo os meses de vali-
dade. Ou seja, os docu-
mentos com data de vali-
dade de janeiro de 2020
poderão renovar até 31 de
janeiro de 2021; para as
vencidas em fevereiro de
2020, a renovação poderá
ocorrer até 28 de fevereiro
de 2021; e assim sucessi-
vamente, até 31 de dezem-
bro de 2021 para as habili-
tações com validade em
dezembro de 2020.

É importante destacar
que as habilitações venci-
das a partir de 1º de janei-
ro de 2021 devem ser reno-
vadas em até 30 dias após
o vencimento.

TRANSFERÊNCIA
DE VEÍCULO – Os ór-
gãos de trânsito poderão
estabelecer um cronogra-
ma específico para o pro-
prietário efetivar a transfe-
rência do veículo adquiri-
do entre 19 de fevereiro e
30 de novembro de 2020.
Caso o órgão não estabe-
leça um cronograma, fica
estabelecida a data de 31
de dezembro de 2020 para
a realização do procedi-
mento.

Após o prazo, será
cobrado do proprietário

do veículo a taxa averba-
ção e multa, prevista no
Artigo 233 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB)
como infração grave com
multa de R$195,23, cinco
pontos na carteira e reten-
ção do veículo para regu-
larização.

R E G I S T R O E
LICENCIAMENTO DE
VEÍCULO NOVO – O
proprietário de veículo
adquirido entre 19 de feve-
reiro de 2020 a 30 de no-
vembro de 2020 terá até
31 de janeiro de 2021 para
realizar o esse processo.

O proprietário de veí-
culo que não realizar o
procedimento no prazo
também deverá arcar com
a taxa averbação e multa.

Detran|ES
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Chuva ou sol? Confira a previsão do tempo
para o fim de semana em São Gabriel

Segundo a Clima-
Tempo, o final de se-
mana em São Gabriel
da Palha será de sol,
com possibilidades de
chuva rápida durante
o dia e a noite. Na sex-
ta-feira (27), o sol apa-
receu entre algumas
nuvens.

Confira:

28/10 - Sol com algu-
mas nuvens. Chove rápi-
do durante o dia e à noi-
te. Mínima de 19° C.
Máxima de 28° C.

29/10 - Sol com algu-
mas nuvens e chuva pas-
sageira durante o dia. À
noite o tempo fica firme.
Mínima de 20° C. Máxi-
ma de 27° C.

Aedes aegypti: uma única fêmea pode
produzir de 60 a 120 ovos em cada
ciclo reprodutivo, veja como prevenir

Doenças como den-
gue, zika e chikungun-
ya são transmitidas
pela fêmea do mosqui-
to Aedes aegypti. Com
menos de um centíme-
tro de comprimento, o
mosquito tem listras
brancas no corpo e nas
patas, sendo essa a
principal diferença em
relação aos pernilon-
gos comuns. Circula
durante todo o dia,
mas costuma ser mais
ativo nos horários com
temperaturas mais
amenas, como das 7h
às 10h e das 16h às
19h. Além disso, voa
baixo picando geral-
mente entre os joelhos
e pés.

O Aedes aegypti
leva, em média, dez
dias para se desenvol-
ver e vive durante 30
dias. Uma única fêmea

produz de 60 a 120
ovos em cada ciclo re-
produtivo e pode ter
mais de três ciclos du-
rante sua vida.

A proliferação do
mosquito é intensifica-
da no verão, período
mais quente do ano.
Mas, os cuidados para
eliminar os criadouros
devem ser mantidos
durante todas as esta-
ções, evitando, assim,
o aumento alarmante
de casos.

Ciclo de vida do
Aedes aegypti

O ciclo de vida do
Aedes aegypti é dividi-
do em quatro etapas:
ovo, larva, pupa (está-
gio intermediário en-
tre a larva e o adulto) e
adulto. A fêmea do
mosquito deposita se-
us ovos nas bordas dos
recipientes com água

limpa e parada. Dois
ou três dias após o con-
tato do ovo com o lí-
quido, as larvas nas-
cem e dias depois che-
gam na fase da pupa.
Esse ciclo dura cerca
de 48 horas e, ao térmi-
no, se transformam em
mosquitos adultos.

Como prevenir

Para evitar a proli-
feração do mosquito, é
necessário que cada
cidadão se empenhe
nesse processo, man-
tendo as calhas sempre
limpas e as caixas
d’água bem vedadas;
verificando se não exis-
te água acumulada nas
lajes; escovando as
bordas das vasilhas de
água e comida de ani-
mais; descartando li-
xos, entulhos e pneus
nos locais adequados,
por exemplo.

Editora Hoje

SESA

Inep divulga diretrizes
e procedimentos para
o Encceja 2020

O Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) divul-
gou as diretrizes, os pro-
cedimentos e os prazos
do Exame Nacional
para Certificação de
Competências de Jo-
vens e Adultos (Encce-
ja) 2020. A aplicação da
prova para o ensino fun-
damental e médio será
no dia 25 de abril de
2021 e ocorrerá em to-
dos os estados e no Dis-
trito Federal.

O edital foi publica-
do na quinta-feira (26)
no Diário Oficial da
União e também está
disponível na página do
Inep. As inscrições co-
meçam em 11 de janeiro
de 2021 e vão até o dia
22 do mesmo mês, por
meio da página do
Encceja. Durante o mes-
mo período, os atendi-
mentos especializados e
tratamento pelo nome
social também poderão
ser solicitados.

O Encceja é destina-
do a jovens e adultos
que não concluíram se-
us estudos na idade ade-
quada para cada etapa
de ensino, desde que
tenham, no mínimo, 15
anos completos para o
ensino fundamental e
18 anos completos no
caso do ensino médio,

na data de realização do
exame. Para os adultos
submetidos a penas pri-
vativas de liberdade e
adolescentes sob medi-
das socioeducativas que
incluam privação de
l ibe rdade (Encce ja
PPL) o Inep divulgará
datas específicas e re-
gras complementares.

O exame é constituí-
do por quatro provas
objetivas, por nível de
ensino, cada uma con-
tendo trinta questões de
múltipla escolha e uma
proposta de redação. O
Inep é o responsável
pela realização do exa-
me, que é aplicado des-
de 2002, em colabora-
ção com as secretarias
estaduais e municipais
de Educação. Já a emis-
são do certificado e da
declaração de proficiên-
cia é responsabilidade
das secretarias de Edu-
cação e dos institutos
federais de Educação,
Ciência e Tecnologia
que firmam Termo de
Adesão ao Encceja.

Justificativa de
ausência

De 14 a 20 de dezem-
bro, os participantes
deverão justificar suas
ausências na edição de
2019 do exame, se for o
caso, para poder partici-
par do Encceja 2020. O
Inep destaca que a justi-

ficativa dos inscritos
que não compareceram
à realização das provas
do Encceja 2019 é obri-
gatória para a inscrição
da próxima edição.

Do mesmo modo, o
participante que não
comparecer à aplicação
das provas de todas as
áreas do conhecimento
em que se inscrever para
a edição de 2020 deverá
justificar a ausência, se
quiser fazer nova inscri-
ção na edição de 2021
do exame. Nesse caso, a
justificativa de ausência
deverá ser realizada de
acordo com as regras
estabelecidas no edital
do Encceja 2021.

Caso não justifique a
ausência na edição ante-
rior ou tenha a solicita-
ção de justificativa re-
provada, o inscrito deve-
rá ressarcir ao Inep o
valor de R$ 40, por meio
de GRU Cobrança, que
poderá ser paga em qual-
quer banco, casa lotéri-
ca ou agência dos Cor-
reios, de acordo com os
critérios estabelecidos
por esses corresponden-
tes bancários.

O resultado dos pedi-
dos de justificativa serão
divulgados em 28 de
dezembro. O prazo para
entrar com recurso, se
for o caso, vai de 28 de
dezembro a 4 de janeiro
e o resultado final sai
em 11 de janeiro.

EBC Educação

Foto: divulgação
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Para evitar a proliferação do mosquito, é necessá-
rio que cada cidadão se empenhe nesse processo
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PM realiza Operação Visibilidade em todo o Estado

A Polícia Militar do
Espírito Santo reali-
zou mais uma opera-
ção importante na
quinta-feira (26), em
todo o território capi-
xaba. Com foco em
trazer tranquilidade e
ainda mais segurança
ao cidadão, a Opera-

ção Visibilidade foi
desencadeada nas prin-
cipais vias de circula-
ção e pontos estratégi-
cos dos municípios,
contando com o refor-
ço de 450 policiais mili-
tares a mais nas ruas e
140 viaturas.

As ações tiveram o
apoio da Polícia Civil e
da Guarda Municipal

que, de forma integra-
da, fortificaram as ope-
rações de cerco tático e
blitzen de trânsito,
com abordagem a veí-
culos e pessoas em fun-
dada suspeita. O efeti-
vo administrativo das
Unidades Operaciona-
is reforçou o policia-
mento nas principais
áreas comerciais e de

maior movimentação.
Presente nos pontos

de bloqueio da opera-
ção, o comandante-
geral da Polícia Mili-
tar, coronel Douglas
Caus, juntamente com
o subcomandante-
geral, coronel Marcio
C e l a n t e We o l f f e l ,
acompanharam de per-
to as equipes durante

as ações de policia-
mento. “O reforço da
Polícia Militar, junta-
mente com a Polícia
Civil e a Guarda Muni-
cipal aumenta a segu-
rança do trabalhador
capixaba que circula
por essas vias, evitan-
do crimes e prendendo
os infratores da lei”,
frisou.

O secretário de Se-
gurança Pública, coro-
nel Alexandre Ofranti
Ramalho reafirmou
que o foco é levar tran-
quilidade ao cidadão
de bem com a presença
dos agentes de segu-
rança nas ruas, traba-
lhando conjuntamente
para coibir a criminali-
dade.

Feira Sabores da Terra segue até
amanhã na Praça do Papa em Vitória

A feira Sabores da
Terra, voltada para o
agronegócio, começou
na quinta-feira (26), e
segue até amanhã, do-
mingo (29), na Praça
do Papa, em Vitória. O
evento, que é gratuito,
vai possibilitar ao visi-
tante fazer um tour gas-
tronômico e cultural
pelos sabores e belezas
do Espírito Santo.

Para que isso acon-
teça, a Agência de De-
senvolvimentos das
Micro e Pequenas
Empresas e do Empre-
endedorismo do Esta-
do (Aderes) viabilizou
a participação de cerca
de 600 empreendedo-
res, em sua maioria, da
Agricultura Familiar,
mas também da Eco-
nomia Solidária, Mi-
croempreendedor Indi-
vidual (MEI) e do Arte-

sanato Capixaba.
Entre as novidades

que serão apresentadas
na feira estão: macar-
rão saborizado de cho-
colate, vinho e socol;
café premiado interna-
cionalmente, com no-
tas de frutas amarelas,
caramelo e rosa bran-
ca; filé de tilápia defu-
mado; blend de frutas
vermelhas, cachaça e
vinho, entre outras no-
vidades, com valor a
par tir de R$ 8,00.
Além disso, outros ti-
pos de produtos, como
queijo artesanal, fru-
tas, flores, cachaça,
mel, temperos, artesa-
nato e quadros tam-
bém serão expostos no
evento.

A Feira Sabores da
Terra é uma realização
da Federação dos Tra-
balhadores Rurais,
Agricultores e Agricul-
toras Familiares do

Espírito Santo (Fata-
es), em parceria com a
Agência de Desenvol-
vimento das Micro e
Pequenas Empresas e
do Empreendedoris-
mo (Aderes) e Serviço
Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae-ES).

“A retomada das
feiras comerciais, neste
momento, é de extre-
ma importância para
os empreendedores
dos segmentos que
atendemos, pois vai
oportunizar a comerci-
alização de seus produ-
tos. Porém, a feira não
é importante somente
para a venda, mas tam-
bém uma forma de di-
vulgar os produtos. É
um espaço de comerci-
alização, divulgação e
fortalecimento do pe-
queno negócio”, afir-
mou Tofoli.

Evento seguro para
visitantes

Para garantir a segu-
rança e a proteção dos
empreendedores e dos
visitantes da Feira Sabo-
res da Tarra, todos os
dias, 30 minutos antes
de começar a feira, será
feita a desinfecção de
todo o ambiente, inclu-
sive, em objetos de con-

tato comum, sendo que
o procedimento se repe-
tirá no horário de aten-
dimento da feira, com a
vaporização de produ-
tos sanitizantes em to-
do o trajeto de circula-
ção.

Além disso, outras
ações de biossegurança
serão adotadas, como
tapete sanitizante na
entrada, aferição de

temperatura, dispenser
de álcool em gel 70% e
pia para higienização
das mãos, disponibili-
zados por todo percur-
so do evento. A feira
também vai contar com
percurso em sentido
único, distanciamento
de 1,5 metro, uso de
máscaras e uso de pro-
tetor facial por parte
dos empreendedores.

Aderes

Fotos: divulgação

Foto: divulgação
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MPES participa de lançamento de programa do governo
para promoção do desenvolvimento econômico

A procuradora-geral
de Justiça do Ministério
Público do Estado do Espí-
rito Santo (MPES), Lucia-
na Andrade, participou na
manhã de quinta-feira (26)
do lançamento do Plano
Espírito Santo – Convi-
vência Consciente, um
conjunto de ações envol-
vendo órgãos do poder
público e o setor produtivo
para promover o desenvol-
vimento econômico, prio-
rizando as pessoas, com
objetivo de reduzir os im-
pactos sofridos pela popu-
lação capixaba em decor-

rência da pandemia do
novo coronavírus. Coor-
denado pelo governador
Renato Casagrande, o
evento, seguindo todos os
cuidados de biossegurança
contra a Covid-19, contou
com a participação de se-
cretários de Estado, repre-
sentantes do setor empre-
sarial e dos demais pode-
res. São previstos quase R$
33 bilhões em investimen-
tos dos Governos do Esta-
do e Federal e do setor pri-
vado até o final de 2022. A
estimativa é de que sejam
criadas mais de 100 mil
vagas de emprego.

O Plano é resultado de

um grande pacto selado
entre o poder público e o
setor produtivo para o en-
frentamento dos desafios
impostos pela Covid-19,
exigindo que as ações se-
jam executadas a partir de
uma visão interdisciplinar
e multisetorial, com foco
em respostas inovadoras.
Ao todo, serão sete eixos
de atuação: desburocrati-
zação; medidas tributári-
as; crédito e financiamen-
to; monitoramento dos
impactos na economia;
aceleração dos investimen-
tos públicos e privados;
inovação e tecnologia; e
geração de emprego e ren-
da.

Em discurso na soleni-
dade, a procuradora-geral
de Justiça ressaltou a im-
portância da responsabili-
dade social, da união de
forças, dos poderes consti-
tuídos e do setor produti-
vo, no enfrentamento à
pandemia. “Milhares de
pessoas perdem a vida
todos os dias por conta
desse vírus que não esco-
lhe vítima; ele ataca e ma-
ta. Por mais que o Estado,
o Ministério Público, o
Poder Judiciário, todos os
poderes e segmentos da
sociedade se esforcem,

sozinhos não damos con-
ta. O Ministério Público
parabeniza o Estado pela
escolha corajosa de adotar
leitos definitivos e não hos-
pitais de campanha. Por
mais que nos preocupe-
mos, não é certeza de que
sairemos com vida dos
leitos de UTI. Por isso, o
Ministério Público, desde
o início da pandemia, vem
apostando no Pacto Social
pela Vida. Estar aqui, nes-
te momento, é uma honra
e motivo de satisfação,
pois é quando a gente vê de
fato todos imbuídos de um
mesmo propósito: o Esta-
do e o segmento econômi-
co chamando a população
capixaba para a autodeter-

minação e para a responsa-
bilidade”, destacou.

Luciana Andrade tam-
bém reforçou a importân-
cia de todos continuarem
seguindo os protocolos de
segurança sanitária, como
uso de máscara, a higieni-
zação das mãos e o distan-
ciamento social. “O Mi-
nistério Público agradece
esse espaço de fala e diz
que estamos juntos. Mas,
precisamos que todos
usem o modelo de preven-
ção e autocuidado, pois
juntos podemos ter mais
resultados positivos”.

Casagrande, em seu
discurso, fez um panora-
ma das ações adotadas
pelo Governo do Espírito

Santo no enfrentamento à
pandemia. Além das medi-
das relacionadas à saúde, o
Estado intensificou inicia-
tivas que vão desde o aces-
so ao crédito emergencial
até medidas de ordem tri-
butária.

“Mesmo na pandemia,
não perdemos os pilares
que deixaram o Espírito
Santo em uma posição de
destaque e credibilidade,
com uma gestão fiscal de
referência. Estamos lan-
çando este Plano Espírito
Santo - Convivência Cons-
ciente para que possamos
conviver de forma consci-
ente com a pandemia, en-
frentá-la e vencê-la”, res-
saltou o governador.

Fotos: MPES

A procuradora-geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade, participou
na manhã de quinta-feira (26) do lançamento do Plano Espírito Santo

MPES

Luciana Andrade ao lado da vice-governadora
Jaqueline do governador Renato Casagrande
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO de

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da CPC-ES, COOPERATIVA MISTA DE PRODUCÃO E COMERCIALIZACÃO CAMPONESA

DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO , inscrita no CNPJ sob o nº 16.857.704/0001-15, Dorizete Cosme, no uso

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os cooperados para se reunirem em

Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

localizado na Rua Argeu Rezende, 151 - Centro - São Gabriel da Palha, ES, (por falta de espaço físico

suficiente na sede da cooperativa), no dia 18 de dezembro de 2020. A Assembleia Geral Extraordinária em

primeira convocação realizar-se-á às 08:30 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda

convocação às 09:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de

associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10:30 horas, com a

presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

PAUTADAAGE

I- a)Assuntos gerais referentes o funcionamento e projetos da Cooperativa;

III- b) Apresentação, discussão e votação da proposta de contratação de crédito em instituição financeira na

modalidade pronafe Cotas – Partes;

IV c)Alienação de bens;

Nota: Para efeito de quórum, declara-se o número de cooperados em condições de votar nesta data é de 125

(cento e vinte e cinco).

São Gabriel da Palha - ES, em 27 de novembro  de 2020.

Dorizete Cosme

Diretor Presidente

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

PUBLIQUE AQUI
SEU EDITAL

COMUNICADO

Casa Transportes e Construtora, inscrita no CNPJ: 02.211.705/0001-83, torna público que requereu
da SEMMA de São Domingos do Norte, através do processo n° 4318/2020, a Licença Ambiental
Simplificada – LS/CLASSE Simplificada, para atividade de Disposição Final de Resíduos da Cons-
trução Civil - RCC , localizado(a), Córrego Braço do Sul, Zona Rural, nº S/N, São Domingos do
Norte/ES.
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Seminário debate avaliação de políticas
públicas de desenvolvimento rural e da pesca

A Secretaria da
Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e
Pesca (Seag), em par-
ceria com o Instituto
Jones dos Santos Ne-
ves (IJSN) e a Funda-
ção Getúlio Vargas
(FGV) EESP Clear,
realizaram, na quarta-
feira (25) o seminário
de avaliação de políti-
cas públicas de desen-
volvimento rural e da
pesca. O objetivo foi
debater a importância
da avaliação, além de
apresentar os principa-
is tipos/métodos e res-
pectivas conexões com
exemplos de aplica-
ção.

O evento foi volta-
do para os colaborado-
res do Sistema Agri-
cultura, composto por
servidores da Seag, do
Instituto de Defesa
Agropecuária e Flores-
tal do Espírito Santo

(Idaf) e do Instituto
Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Inca-
per).

A Seag instituiu um
banco de projetos de
pesquisa de avaliação
das tecnologias, técni-
cas e políticas públicas
desenvolvidas nos pro-
jetos selecionados. A
iniciativa recebeu 93
propostas em 15 temas
estratégicos para o de-
senvolvimento rural e
a pesca capixabas. Ain-
da em 2020, serão con-
tratados 34 dos 93 pro-
jetos, que serão lidera-
dos por servidores do
sistema de agricultura.
Portanto, busca-se po-
tencializar os resulta-
dos por meio da quali-
ficação desses líderes.

“A composição do
Banco de Projetos de
Pesquisa é crucial para
a avaliação dos impac-
tos socioeconômicos e
ambientais gerados a

partir da adoção de
tecnologias e do acesso
às políticas públicas
para o desenvolvimen-
to sustentável da agri-
cultura como um todo
no Estado. Esperamos
que esses projetos pos-
sam difundir tecnolo-
gias, melhorando os
conhecimentos aplica-
dos no campo”, ressal-
tou o secretário de Esta-
do da Agricultura, Pau-
lo Foletto.

Entre os temas que
foram debatidos estão
Avaliação de Políticas
Públicas: Importância
e Cenários; Sistemáti-
ca de M&A: o modelo
do Estado do Espírito
Santo; e Estudos de
caso de avaliação de
políticas públicas de
desenvolvimento ru-
ral.

“Sempre me sur-
preendo no Espírito
Santo, com o compro-
metimento do Gover-
no do Estado em gerar

desenvolvimento liga-
do diretamente a polí-
ticas públicas. Sem dú-
vidas, somos exem-
plo”, disse o diretor-
presidente do Instituto
Jones dos Santos Ne-
ves, Daniel Ricardo de
Castro Cerqueira.

“Queria parabeni-

zar pela iniciativa ino-
vadora e ousada de
constituir com esse
Banco de Projetos e
pela promoção desse
seminário, tão rico em
informações. A nossa
parceria com o Gover-
no do Estado é antiga.
O Espírito Santo foi o

primeiro a ter um siste-
ma de monitoramento
de avaliação institucio-
nalizado, um Estado
estruturado e à frente
de muitos outros”, res-
saltou o diretor da
FGV EESP Clear,
André Portela de Sou-
za.

Pedro trabalha com bola no Ninho e
se prepara para volta no Flamengo

Centroavante, recu-
perando-se de uma

lesão muscular na co-
xa direita, sofrida du-
rante passagem pela
Seleção Brasileira, rea-

lizou trabalho de tran-
sição nesta quinta-
feira

Após um dia de fol-

ga, a reapresentação
do Flamengo nesta
quinta, no Ninho do
Urubu, foi de boas notí-
cias para o técnico Ro-
gério Ceni. Além de
Isla não ter lesão cons-
tatada, o centroavante
Pedro foi ao campo do
CT e fez uma ativida-
de, ainda separado do
grupo principal, com
bola. Em recuperação
de lesão muscular na
coxa direita, sofrida
em passagem pela Sele-
ção Brasileira, o cami-
sa 21 realizou "traba-
lho de transição", con-
forme divulgado pelo
clube, e é preparado
para retornar contra o

Racing, na próxima
terça, pela Libertado-
res.

Pedro atuou pelo
Brasil, contra o Peru
no dia 13 de novem-
bro, e retornou ao Fla-
mengo, no dia 15, com
o problema muscular.
Desde então, desfal-
cou o Rubro-Negro
contra Atlético-GO,
São Paulo, Coritiba e
Racing, da Argentina.

Acompanhado pe-
los fisioterapeutas do
Flamengo, Rodrigo
Caio também traba-
lhou no campo no CT,
ainda individualmen-
te. O zagueiro, com
uma sequência de le-

sões e problemas mus-
culares, não atua pelo
Flamengo desde 22 de
setembro.

Até por conta deste
longo período de inati-
vidade, o retorno de
Rodrigo Caio ao time
do Flamengo diante
do Racing é mais in-
certa do que a de Pedro
na próxima terça-
feira, no Maracanã. O
retorno, contudo, ga-
nhou "tom de urgên-
cia" diante dos erros
consecutivos e das ex-
pulsões de Gustavo
Henrique e Natan no
jogo de ida, no empate
em 1 a 1 no El Cilin-
dro, em Buenos Aires.

Lance!

O atacante Pedro durante atividade do Flamengo, no Ninho do Urubu

O evento foi voltado para os colaboradores do Sistema Agricultura,
composto por servidores da Seag, do Idaf e do Incaper

Foto: divulgação
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