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Vacinas de Oxford/AstraZeneca já
estão com Ministério da Saúde
O avião com o imunizante vindo do Instituto Serum chegou na terça-feira Pág. 03

Pecuaristas ampliam em seis
vezes produção leiteira

Aderes apoia
empreendedores
na criação do
próprio negócio

Sistema Estadual de Meio Ambiente
reúne secretários e diretores
municipais da área

Inscrições para o Pré-Enem Digital
terminam hoje (25)
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Reflexao~

"Ora, sem fé é impossível agradar-lhe;
porque é necessário que aquele que se aproxi-
ma de Deus creia que ele existe, e que é
galardoador dos que o buscam."

Refletindo: Por que você serve a Deus? Medo?
Obrigação? Porque seus pais fizeram a mesma
coisa? Que tal por causa da sua fé naquilo que
Deus tem feito e fará por nós? Deus enviou seu
Filho Jesus para morrer por nossos pecados
para que eu pudesse ser perdoado, purificado e
adotado como Seu filho, para podermos
habitar na Sua presença para sempre no céu.
Além do mais, ele anseia por compartilhar
suas bênçãos e recompensar aqueles que
acreditam na sua graça e amor.

Oração: Querido Pai, obrigado por minha fé e
todos aqueles que me ajudaram a conhecer o
Senhor e Sua graça. Por favor, abençoe-me na
minha busca de compartilhar esta fé com a
minha família e amigos. Obrigado pela
confiança que tenho de que a minha vida está
segura no seu amor e vitoriosa por causa do seu
poder. No nome de Jesus eu ofereço minha
gratidão, meu louvor e meu coração. Amém.
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EJA Profissional: confira
as vagas remanescentes

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) ofertou
na Chamada Pública
Escolar 2021 a Educa-
ção de Jovens e Adul-
tos (EJA) Profissional
– Ensino Médio. Para
os estudantes que ain-
da não optaram por
essa modalidade, ain-
da está em tempo: é só
procurar a escola onde
o curso desejado é ofer-
tado e efetivar a matrí-

cula. São 12 cursos dife-
rentes, distribuídos em
19 municípios do Esta-
do. Confira AQUI.

Os cursos ofertados
são: Assistente Admi-
nistrativo, Cuidador de
Idosos, Administra-
ção, Eletricista Instala-
dor Predial de Baixa
Tensão, Assistente de
Crédito e Cobrança,
Assistente Financeiro,
Assistente de Logísti-
ca, Auxiliar de Agroe-
cologia, Assistente de

Logística, Agente de
Desenvolvimento Coo-
perativista, Assistente
de Recursos Humanos,
Eixo Controle e Pro-
cessos Industriais.

O objetivo da pro-
posta é oferecer a opor-
tunidade de cursar a
EJA com um curso de
qualificação profissio-
nal, concluindo, assim,
o Ensino Médio prepa-
rado para o mercado
de trabalho.

Os municípios onde

as escolas ofertam a
EJA Profissional Ensi-
no Médio são: Afonso
Cláudio, Apiacá, Ara-
cruz, Baixo Guandu,
Cachoeiro de Itapemi-
rim, Cariacica, Colati-
na, Divino de São Lou-
renço, Dores do Rio
Preto, Ibatiba, Irupi,
Linhares, Ponto Belo,
Santa Maria de Jetibá,
São Gabriel da Palha,
São José do Calçado,
Serra, Vila Velha e Vitó-
ria.

Foto: divulgação
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Sistema Estadual de Meio Ambiente reúne
secretários e diretores municipais da área

Nesta terça-feira
(23), secretários e dire-
tores municipais de
meio ambiente se reu-
niram, remotamente,
para se conhecerem e
alinharem os próxi-
mos passos para suas
respectivas secretarias
municipais, tendo o
Sistema Estadual de
Meio Ambiente – for-
mado pela Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos (Seama), pelo
Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos (Iema)
e pela Agência Estadu-
al de Recursos Hídri-
cos (Agerh) – como
parceiro técnico e es-
tratégico.

Esta aproximação
inicial teve como obje-
tivo alinhar informa-
ções sobre ações e pro-
gramas em execução,
numa espécie de rede
de comunicação estra-
tégica, para estabelece-
rem as futuras pautas
prioritárias da pasta
ambiental, desenhan-
do uma perspectiva
para 2021, em nível
local, mas também pro-
jetando soluções para

todo o Espírito Santo.
O secretário de Esta-

do de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos,
Fabricio Machado,
deu as boas-vindas ao
grupo e apresentou os
novos projetos e pro-
gramas que estão em
andamento e que con-
tribuirão para alavan-
car ainda mais o de-
sempenho das secreta-
rias municipais. Ele
também lembrou que o
Espirito Santo está em
vias de se tornar o pri-
meiro Estado brasilei-
ro a ter 100% dos muni-
cípios executando seus

próprios licenciamen-
tos ambientais.

“É um feito inédito
no Brasil e estamos a
frente nesta conquista,
faltando apenas os mu-
nicípios de Piúma e
Governador Lindem-
berg, que já estão fina-
lizando e adequando
suas secretarias. Todos
os 78 municípios, além
de alavancarem os em-
preendimentos antigos
que precisam do licen-
ciamento ambiental
aprovado, vão poder
também gerar novos
recursos financeiros
para suas próprias pas-

tas, em decorrência
desta atividade ambi-
ental”, afirmou.

O d i r e t o r -
presidente do Iema,
Alaimar Fiuza, sau-
dou os participantes e
destacou a importân-
cia do diálogo e da co-
municação entre os
gestores municipais e o
sistema de Meio Ambi-
ente do Estado. “Tam-
bém gostaria de desta-
car alguns pontos im-
portantes. O primeiro
é que estamos em pro-
cesso de revisão para
atualizar e expandir a
tipologia do licencia-

mento ambiental muni-
cipal e, com isso, dar
mais agilidade e auto-
nomia aos municípios
para licenciar e atuar
localmente”, disse.

Fiuza prosseguiu:
“o outro ponto impor-
tante é a transferência
de processos de licen-
ciamento que, daqui
para f rente, se rão
acompanhados pelos
municípios. Estamos
construindo um termo
de referência que ga-
ranta aos municípios o
acesso do histórico e
dê segurança ao Iema
quanto ao cuidado

com o processo. E por
último, pedimos aos
gestores atenção com a
questão do tratamento
de resíduos sólidos ur-
banos.”

O d i r e t o r -
presidente do Iema
também ressaltou que
o instituto está à dispo-
sição para auxiliar e
esclarecer dúvidas das
secretarias municipais
de Meio Ambiente.

O d i r e t o r -
presidente da Agerh,
Fábio Ahnert, falou da
importância da partici-
pação ativa dos muni-
cípios na gestão da
água.

“A administração
ambiental municipal
tem papel importante
na gestão do uso do
solo que, quando bem
feita, reflete direta-
mente na melhora das
condições da água dos
rios e aquíferos. Por
isso, a Agerh incentiva
o poder público muni-
cipal a conhecer os Pla-
nos de Recursos Hídri-
cos da região ou bacia
em que o município
está inserido e a parti-
cipar ativamente dos
Comitês de bacias hi-
drográficas”, ponde-
rou o Fábio.

Vacinas de Oxford/AstraZeneca já estão com Ministério da Saúde

A remessa de 2 mi-
lhões de doses da vaci-
na Oxford/ AstraZene-
ca contra a covid-19
que chegou -na terça
feira (23) da Índia já
está com o Ministério
da Saúde após ter pas-
sado por conferência de
temperatura e integri-
dade da carga e receber
etiquetas com informa-
ções em português no
Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/ Fio-
cruz).

Segundo a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fio-

cruz), o último cami-
nhão com lotes do imu-
nizante saiu às 00h20
de quarta-feira (24) do
p r é d i o d e B i o -
Manguinhos.

O avião com o imu-
nizante vindo do Insti-
tuto Serum, na Índia,
aterrissou na terça-feira
(23) no Aeropor to
Internacional de Gua-
rulhos, na Grande São
Paulo, e depois os lotes
foram encaminhados
para a Fiocruz no Rio
de Janeiro.

O material já veio
pronto para ser aplica-
do e foi apenas rotula-
do na Fiocruz. A im-

portação de doses pron-
tas é uma estratégia pa-
ralela à produção de
imunizantes a partir da
chegada do Ingrediente
Farmacêutico Ativo
(IFA), para acelerar o
Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vaci-
nação contra a Covid-
19.

Não há data previs-
ta para o recebimento
de mais 8 milhões de
doses pelo acordo com
os parceiros AstraZe-
neca e Instituto Serum.
Em janeiro deste ano, a
Fiocruz já havia recebi-
do 2 milhões de doses
da vacina.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Governo ES

Agencia Brasil



0425 de fevereiro de 2021

Pecuaristas ampliam em
seis vezes produção leiteira

O casal de produto-
res José João Júnior e
Eduarda Paulino de
Andrade, do municí-
pio de Unaí, em Minas
Gerais, é um exemplo
de como a Assistência
Técnica e Gerencial
(ATeG) do Serviço Na-
cional de Aprendiza-
gem Rural (Senar)
transforma a vida de
quem vive no campo.

Desde nova, Eduar-
da aprendeu com os
pais a tirar leite de vaca
e cuidar das tarefas da
fazenda. Júnior mora-
va em São Paulo e tra-
balhava em uma usina.
O destino do casal se
cruzou há sete anos,
quando a família de
Júnior decidiu sair da
metrópole e tentar
uma vida nova.

O local escolhido
foi a área rural de
Unaí, na propriedade
vizinha à família de
Eduarda. “Quase fui
um bacharel em quími-
ca tecnológica na mi-
nha cidade. Mas quan-
do surgiu a oportuni-
dade do meu pai ad-
quirir a propriedade,
eu desisti de tudo e vim
para a roça”, disse Júni-

or.
A família de Júnior

não tinha nenhum co-
nhecimento de agrope-
cuária, então decidiu
buscar conhecimento e
informações sobre a
pecuária de leite na
internet. “O nosso co-
nhecimento era da teo-
ria, não da prática. Qu-
ando a gente iniciou a
produção, eu nem sa-
bia tirar o leite na mão.
Hoje em dia aprender
não é tão difícil, o difí-
cil é ter o gosto mes-
mo”, afirmou o produ-
tor.

A família começou
o trabalho devagar,
com duas vacas e
aprendendo com os
erros. Alguns anos de-
pois, Eduarda e Júnior
casaram e assumiram a
fazenda. Hoje contam
com ordenha mecâni-
ca, 17 vacas nos 15 hec-
tares e passaram a fa-
zer recria pra garantir
uma renda extra. Des-
de o início, Eduarda
sempre teve preocupa-
ção com o capim, por
já ter visto a dificulda-
de dos pais no passado.

“A gente não sobre-
vive sem comida e os
animais são do mesmo
jeito. Então não é prio-

rizar a estrutura, não é
ter um curral e um tan-
que de leite de primeira
linha, mas ter o ali-
mento para as vacas”,
destacou Eduarda.

O casal de produto-
res sempre teve a cabe-
ça aberta para receber
orientações e novos
conhecimentos. O pri-
meiro passo foi fazer
os cursos do Senar. De-
pois veio a Assistência
Técnica e Gerencial.
Assim, eles passaram a
receber as visitas do
técnico de campo to-
dos os meses e em qua-
se dois anos viram o
trabalho dar resultado.

Antes, eram 40 li-
tros de leite por dia,
hoje são 240 litros com
os mesmos animais.
Transformação vinda
principalmente da pas-
tagem de alta qualida-
de. Onde faltava ca-
pim, hoje sobra.

O técnico de Cam-
po do Senar Minas,
Frederico Reis, expli-
cou que a nutrição das
vacas foi o primeiro
ponto do processo de
atendimento. “O custo
mais viável e barato
que a gente encontrou
foi fazendo a reforma
dos piquetes que eles já

tinham, mas que não
eram intensificados.
Fizemos a adubação e,
principalmente, o tra-
balho de manejo de
entrada e saída dos pi-
quetes”.

E não foi só o mane-
jo que melhorou, mas a
gestão também. Júnior
e Eduarda não sabiam
o real custo do traba-
lho. Somando todos os
custos com produtos,
depreciações de equi-
pamentos e mão de
obra, o prejuízo soma-
va 18 centavos por litro
de leite.

“A maioria dos pro-
dutores, infelizmente,
ainda não têm essa faci-
lidade em descobrir

qual é o real custo de
produção do litro de
leite. Então eu sempre
digo para se preocupa-
rem da porteira para
dentro. Porque da por-
teira para fora não tem
como a gente traba-
lhar. Aumentando pro-
dutividade por área, o
lucro é garantido”, dis-
se Frederico Reis.

Com a gestão apri-
morada, eles deixaram
o prejuízo de 18 centa-
vos e começaram a lu-
crar 23 centavos por
litro de leite, um ganho
efetivo de 41 centavos.
Na avaliação do casal,
se adaptar às novida-
des do mercado e ter
disciplina são essencia-

is para sobreviver no
campo.

“Tudo aqui gera
custo e a gente tem
uma forma de traba-
lhar, de tirar o leite em
u m m e n o r p r e ç o.
Então tudo aqui em
casa, como energia e
gasolina, a gente colo-
ca na ponta da caneta
para saber o que está
gerando gasto e o que
está dando lucro li-
vre”, concluiu Eduar-
da Paulino.

Com o conheci-
mento técnico aprendi-
do, o casal está feliz em
viver no campo com
dignidade e obtendo
renda com a produção
de leite.

Negocio Rural

Aderes apoia empreendedores na criação do próprio negócio

A Agência de De-
senvolvimento das
Micro e Pequenas
Empresas e Empreen-
dedorismo do Estado
do Estado (Aderes) vai
contar histórias de do-
nos de pequenos negó-
cios que venceram as
adversidades e os desa-
fios do dia a dia e con-
seguiram avançar com
o negócio. Esse é o ca-
so de Heyd Teixeira,
empreendedor da área
da beleza.

O empreendedor
de 34 anos conseguiu
superar as dificulda-
des provocadas pela
pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19).
Por meio da Aderes,
em plena pandemia,
ele teve acesso ao pro-
grama de crédito bati-
zado de Linha de Mi-
crocrédito Emergenci-
al (Juro Zero), que con-
tribuiu para que abris-
se a Heyd TEX, um
empreendimento que
conta com três tipos de
negócios: a TEX Pro-

duções, TEX Cama-
rim, que é um espaço
de beleza e a TEX bou-
tique de fantasias.

Para falar de sua
trajetória, Heyd Teixe-
ira recebeu a visita téc-
nica da diretora de Pro-
jetos Especiais da Ade-
res, Sandra Aragão, e,
em meio a um bate-
papo descontraído,
contou o que tem feito
para expandir o pe-
queno negócio e man-
ter os clientes conquis-
tados. Para ele, um dos
fatores imprescindíve-

is para o sucesso do
negócio é o tratamen-
to do cliente.

“Com a pandemia
que estamos enfren-
tando, aliada a outras
crises recentes, nasce-
ram muitos profissio-
nais da beleza. Tanto o
Microempreendedor
I n d i v i d u a l ( M E I )
quanto o informal, são
profissionais bons e
com preços justos. O
que diferencia um do
outro? O tratamento
que é oferecido ao cli-
ente, o respeito que

tenho por ele e a rela-
ção que faz com que se
sinta único no meu
empreendimento. O
tratamento ao cliente,
hoje, está falando mais
alto do que o serviço
oferecido”, ponderou
Heyd Teixeira.

Para Sandra Ara-
gão, o empreendedor
precisa planejar o seu
negócio, mas isso não
é tudo. É preciso ter
paixão pelo que faz e
praticar para melhorar
a cada dia, sem esque-
cer de ser persistente

para, dessa forma, ven-
cer os desafios que
irão surgir pelo cami-
nho.

“Não dá para cru-
zar os braços diante de
um negócio. É preciso
trabalhar muito, sem
perder o foco. Por isso,
é preciso planejar, ter
paixão, praticar e ser
persistente. Quando se
aprende os 4Ps do em-
preendedorismo, o
sucesso vem”, disse
Sandra Aragão. Confi-
ra o que o empreende-
dor falou no encontro.

Governo ES
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Batata enfrenta desafios no campo
Frita, assada, cozi-

da, sozinha ou acom-
panhada, natural ou
industrializada: a ver-
satilidade torna a bata-
ta um dos alimentos
preferidos do brasilei-
ro. Aliás, não apenas
dos brasileiros, pois é
um dos alimentos mais
consumidos no mun-
do. Anualmente, o Bra-
sil produz 3,7 milhões
de toneladas, quantida-
de suficiente para aten-
der à demanda de uma
população apaixonada
por batatas, que conso-
me 16,6 quilos per capi-
ta ao ano. Mas essa deli-
ciosa hortaliça está
constantemente amea-
çada por ataques de
pragas e doenças, o que
pode reduzir sensivel-
mente a produção e a
qualidade.

“A batata é a horta-
liça mais importante
do Brasil. Porém, suas
características de culti-
vo e desenvolvimento
representam desafio
constante para os agri-
cultores. Sem cuidados
especiais, pode-se per-
der até 100% da produ-
ção. Os inimigos são
vários e devastadores

como doenças, insetos
e plantas daninhas”,
explica Julio Borges,
presidente do Sindica-
to Nacional da Indús-
tria de Produtos para
Defesa Vegetal (Sindi-
veg).

O desafio dos agri-
cultores é grande. Afi-
nal, a redução da oferta
de batata causaria não
apenas redução dos
lucros do campo, mas
especialmente aumen-
to expressivo nos pre-
ços ao consumidor,
tanto da hortaliça in
natura quanto industri-
alizada. Como a cadeia
de consumo da batata é
imensa, a quebra da
produção resultaria até
mesmo na elevação do
preço dos combos de
hamburguerias, cujo
protagonista tem sem-
pre a batata como prin-
cipal (e essencial) acom-
panhamento.

“Alguns inimigos
em especial tiram o so-
no dos batateiros. A
requeima, a pinta-preta
e a canela-preta são
doenças altamente da-
nosas causadas por fun-
gos. Já a larva-alfinete,
ou sua fase adulta co-
nhecida como vaqui-
nha, a traça da batata e

a mosca branca são
insetos que também
prejudicam a produti-
vidade, assim como
diversas plantas dani-
nhas, a exemplo do ca-
ruru, da corda-de-viola
e de algumas espécies
de capim. Há, porém,
um grande empenho e
esforço da indústria de
proteção de cultivos e
dos agricultores nessa
batalha, em benefício
da segurança alimentar
do nosso país”, reforça
Julio.

Cerca de 60% do
consumo per capita é
de batata fresca e 14%
de pré-frita nacional,
de acordo com a Asso-
ciação Brasileira da
Batata (ABBA). “Hoje,
18% do consumo indi-
vidual são de batatas
pré-fritas importadas.
O Brasil tem condições
para substituir o produ-
to internacional, mais
caro, pelo local, que
ajuda a melhorar a eco-
nomia nacional, gera
mais empregos e renda
e resulta em preços ma-
is acessíveis à popula-
ção. Só que para isso é
necessário produzir
mais”, diz o presidente
do Sindiveg.

Para produzir mais,

entretanto, é necessá-
rio proteger a produ-
ção, controlando os
seus inimigos naturais.
“A ciência oferece o
que há de mais avança-
do em defensivos agrí-
colas eficientes contra
pragas, doenças e plan-
tas daninhas. Usadas
de forma correta e segu-
ra, essas tecnologias
protegem a batata man-
tendo sua qualidade e
segurança”, comple-
menta Eliane Kay, dire-
tora executiva do Sin-
diveg.

Eliane explica que,
antes de ser lançadas,
essas soluções são tes-
tadas cientificamente e
submetidas a um longo
e rigoroso processo de
avaliação, que demora

vários anos até a auto-
rização de uso e passa
por três ministérios:
Agricultura, Saúde e
Meio Ambiente. “Esse
cuidado extremo ga-
rante o benefício desses
insumos para os agri-
cultores, o comércio e
os consumidores. Essa
é a contribuição da in-
dústria de saúde vege-
tal para a produção sus-
tentável de alimentos
no território brasilei-
ro”, finaliza Eliane.

P R O D U Ç Ã O
REGIONAL – Dez
estados, além do Dis-
trito Federal, são res-
ponsáveis pela quase
totalidade da produção
de batatas no país. Essa
cultura movimenta R$
5,4 bilhões, informa o

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Cerca de 83%
da colheita da hortaliça
está concentrada em
quatro estados, lidera-
dos por Minas Gerais
que produz 1,2 milhão
de toneladas (32% do
total). Em segundo lu-
gar, aparecem o Para-
ná, com 748 mil tonela-
das (20%), São Paulo
(18%) e Rio Grande do
Sul (12%).

O Sindiveg repre-
senta a indústria de pro-
dutos para defesa vege-
tal no Brasil há 79
anos. Reúne 26 associ-
adas, distribuídas pelos
diversos Estados do
país, o que representa
a p r ox i m a d a m e n t e
40% do setor.

Hemocentros ampliam horário para doação de sangue

A partir do dia 1º de
março os hemocentros
regionais de Linhares,
Colatina e São Mateus
irão ampliar o horário
para atendimento aos
doadores de sangue,
em virtude das baixas
doações que têm rece-
bido desde o início da
pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19).

De acordo com a
diretora geral do Cen-
tro Estadual de Hemo-
terapia e Hematologia
Marcos Daniel Santos
(Hemoes), Marcela
Gonçalves Murad, a
ampliação se dá pela
queda do estoque diá-

rio, que pode ter como
consequência a falta
de hemocomponentes
para atender à deman-
da hospitalar da rede
do Sistema Único de
Saúde (SUS).

O novo horário pa-
ra atendimento aos
doadores será das 7h
às 15h20, de segunda-
feira a sexta-feira. Já o
atendimento à popula-
ção será até as 16h.

Quem pode doar

Antes de efetiva-
mente doar sangue, os
voluntários passam
por uma triagem para
avaliar a condição de
saúde e verificar se es-

tão aptos a realizar a
doação. Quem tem
entre 16 e 69 anos pode
se candidatar como
voluntário. Para os
mais velhos, uma res-
salva: só pode doar
quem tiver feito a pri-
meira doação até os 60
anos. Já os menores de
18 anos precisam de
autorização de um res-
ponsável legal.

Os interessados em
doar sangue devem ir
até uma unidade do
Hemoes, apresentar
um documento oficial
com foto e responder a
um questionário. Caso
tenham almoçado,
devem aguardar três
horas após a refeição

para fazer a doação.

Doações de sangue
na pandemia

Durante o período
de enfrentamento ao
novo Coronavírus (Co-
vid-19), os atendimen-
tos em todas as unida-

des estão acontecen-
do, preferencialmente,
por meio de agenda-
mento. A medida visa
a reduzir a circulação
de pessoas nos locais
para evitar aglomera-
ções e reduzir a possi-
bilidade de transmis-
são do vírus. As pesso-

as que tiveram diag-
nóstico positivo para
Covid-19 podem reali-
zar a doação após 30
dias, sem apresentar
sintomas. Já as pesso-
as que estiverem com
sintomas gripais não
devem comparecer
para doação.

Foto: divulgação
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Inscrições para o Pré-Enem
Digital terminam hoje (25)

Os alunos que dese-
jam participar do pro-
cesso seletivo para o
Pré-Enem Digital têm
até hoje, quinta-feira
(25) para fazer a inscri-
ção por meio deste
l i n k : h t t p s : / /
forms.gle/3hGprJwX
9DRidRuc6. Podem se
inscrever os estudantes
da 3ª série do Ensino
Médio, matriculados
no Ensino Regular; no
Integrado à Educação
Profissional (EMI);
nas 2ª e 3ª etapas da
Educação de Jovens e
Adultos (EJA); nos
Centros e Núcleos
Estaduais da Educa-
ção de Jovens e Adul-
tos (CEEJA/NEEJA),
no ano de 2021; e os
concludentes da 3ª eta-
pa da EJA do ano de
2020.

O curso estará dis-
ponível em formato
on-line, por meio do
programa EscoLAR,
com aulas transmiti-
das ao vivo de forma
síncrona, permitindo a
interação entre alunos
e professores. Os estu-
dantes poderão optar

por assistir às aulas pre-
sencialmente na esco-
la, ou em suas casas na
modalidade on-line.

Para a classificação
do candidato serão
considerados os se-
guintes critérios: ter
cursado os anos finais
do Ensino Fundamen-

tal (6º ao 9º ano), ou
equivalente, em escola
pública; ter cursado
todo o Ensino Médio,
ou equivalente, em es-
cola pública; ter inscri-
ção no Cadastro Único
para Programas Socia-
is (CADúnico); e resi-
dir em região atendida

pelo Programa Estado
Presente em Defesa da
Vida.

Também será con-
siderada a reserva de
vagas que obedecerá à
distribuição de 30%
para pretos, pardos e
indígenas (PPI), 10%
para pessoas com defi-

ciência (PcD) e 10%
para concludentes da
EJA Ensino Médio
2020.

O resultado será
divulgado após as 17
horas do dia 05 de mar-
ço, no site da Secreta-
ria da Educação (Se-
du).

CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

COMUNICADO

A A PA C O D - A S S O C I Ç Ã O D O S
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
CÓRREGO DUMER, inscrito no CNPJ:
36.348.696/0001-99, torna público que
OBTEVE junto a SEMMA de São Domingos
do Norte/ES, através do Processo Nº
002007/2019, a Licença 07/2019- LAR, para a
atividade de Secagem Mecânica de Grãos asso-
ciada a pilagem, localizado no Córrego Bom
Destino - Zona rural do mesmo município.

CLUBE VALE DO RIO SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma contida nos artigos 32- artigos 33 II, III, IV, V, e dentro do prazo

estabelecido no artigo 34 – II-C parágrafo 1º e 2º, todos do estatuto do CLUBE

VALE DO RIO SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, ficam convocados os senhores(as)

associados(as) para participarem daASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA,

a realizar-se no dia 18 (dezoito) de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um),

às 19:00 (dezenove horas), na sede do CLUBE VALE DO RIO SÃO GABRIEL DA

PALHA-ES, CNPJ: 27.452.036/0001-62, localizada na Rua Luiz Wesphal, s/n,

Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha- ES, CEP 29780-000, em

primeira convocação em a presença da maioria absoluta dos associados

fundadores e patrimoniais, em pleno gozo de seus direitos estatutários e, em

segunda convocação, respeitando-se o intervalo de 30 (trinta) minutos, com a

presença de qualquer número de associados patrimoniais e fundadores em pleno

gozo de seus direitos estatutários, para o fim de tomarem conhecimento de

deliberarem sobre a seguinte pauta:

1) Eleição da nova diretoria biênio 2021/2022.

ARILDO LUIZ TONETTO

PRESIDENTE DO CLUBE VALE DO RIO SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030

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

Faço saber que pretendem casar-se:

1.GUILHERME AFONSO TREVIZANI ALMEIDA, nacionalidade brasileira,

profissão auxiliar de escritório, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil

solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Pedro Alvares

Cabral, 46, Centro em São Gabriel da Palha-ES e LARACORRÊA, nacionalidade

brasileira, profissãoAdvogada, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil

solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Adolfo Buzette,

352, Santa Helena em São Gabriel da Palha-ES.

2JOSÉ SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão repositor, com

trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Alcobaça-BA,

residente na Rua Manoel Francisco de Oliveira, 53, Nova Comboni em São

Gabriel da Palha-ES e MARTINHA AGUIAR DOS SANTOS, nacionalidade

brasileira, profissão do lar, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil

divorciada, natural de São Mateus-ES, residente na Rua Manoel Francisco de

Oliveira, 53, Nova Comboni em São Gabriel da Palha-ES.

24 de fevereiro de 2021.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

Compre, venda
e troque! NO

CURTA A NOSSA
PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

Governo ES

Foto: divulgação
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Gabarito de provas do Enem reaplicadas
será liberado na segunda-feira

O Inep, Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisa Educacionais
Anísio Teixeira, encer-
rou na quarta-feira (24)
a reaplicação do Exa-
me Nacional do Ensino
Médio, o Enem, 2020.
Neste segundo dia de
provas, os participantes

responderam questões
de ciências da natureza
e suas tecnologias, e
também de matemática
e suas tecnologias.

Nos dois dias de pro-
vas, o exame foi aplica-
do para estudantes que
faltaram em janeiro por
motivo de doença; para
os inscritos do Amazo-
nas e também dos muni-

c íp ios de Espigão
D’Oeste e Rolim de
Moura, em Rondônia,
as duas únicas cidades
do estado em que a pro-
va não foi aplicada no
mês passado, por causa
da crise sanitária provo-
cada pelo coronavírus.
O Inep também aplicou
o Enem para adultos
privados de liberdade e

jovens sob medidas soci-
oeducativas que inclua
privação de liberdade.

Assim como nas
outras aplicações do
exame, os candidatos
tiveram que seguir pro-
tocolos contra a covid-
19, como uso de másca-
ras de proteção e higie-
ne das mãos com álcool
em gel. Foram 276 mil

candidatos inscritos.
Os gabaritos das

provas objetivas estarão
disponíveis na próxima
segunda-feira, dia 1º de
março, junto com os
Cadernos de Questões.
Já os resultados do
Enem 2020 serão divul-
gados no dia 29 de mar-
ço.

Realizado anual-

mente pelo Inep desde
1998, o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio
avalia o desempenho
escolar ao final da edu-
cação básica, e é usado
para ingresso nas prin-
cipais universidades
federais do país e tam-
bém para inscrição no
Programa de Bolsas, o
Prouni.

EBC Educação

Rede de Líderes faz reunião para tratar de
oportunidades de captação de recursos

A Rede de Líderes
públicos promoverá,
na próxima terça-feira
(02), às 15 horas, um
encontro com a Direto-
ria de Transferências
Voluntárias do Minis-
tério da Economia pa-
ra tratar de oportunida-
des de recursos de
transferências voluntá-
rias do Governo Fede-
ral para a administra-
ção pública municipal
e Estadual.

O evento contará
com a participação da
diretora do Departa-
mento de Transferênci-
as da União do Minis-
tério da Economia, Re-
gina Lemos. Além de
gestores estaduais, par-
ticiparão cerca de 120
servidores públicos de
órgãos municipais que
foram indicados por
prefeitos municipais
para fazer parte da Re-
de de Líderes.

A programação tam-
bém prevê uma apre-

sentação do Tesouro
Estadual, com um diag-
nóstico das transferên-
cias da União e dicas
para gestores munici-
pais terem maior êxito
na obtenção de recur-
sos em 2021.

"A Secretaria de
Fazenda está manten-
do contato permanente
com gestores munici-
pais para apresentar
oportunidades de cap-
tação de recursos. Essa
iniciativa, coordenada
por consultores do Te-

souro Estadual, é fun-
damental para estimu-
lar a cooperação entre
órgãos municipais e
estaduais e, com isso,
ajudar no financiamen-
to de projetos e na me-
lhoria de serviço públi-
co para capixabas",
comenta o secretário
de Estado da Fazenda,
Rogelio Pegoretti.

"Estamos com uma
agenda repleta de reu-
niões para aproximar
os novos gestores muni-
cipais dos órgãos fede-

rais e também de parla-
mentares, já que as
emendas têm sido uma
das principais fontes
para financiamento de
projetos do setor públi-
co no Estado", comen-
ta o consultor do Te-
souro Estadual e coor-
denador do projeto,
Eduardo Araujo.

Saiba mais

A Rede de Líderes
Públicos é uma inicia-
tiva para estimular a

cooperação-técnica e a
troca de conhecimen-
tos de gestores munici-
pais e estaduais, com
foco na captação de
recursos não-onerosos
para financiamento de
projetos e, consecuti-
vamente, na melhoria
do serviço público no
Espírito Santo. A Rede
conta com a participa-
ção de mais de 120 ser-
vidores, incluindo se-
cretários e profissiona-
is que atuam com con-
vênios.

internet sefaz

Resultados do exame serão divulgados em 29 de março
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