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Aprovado Projeto de Lei que prevê
crédito para professores comprarem
computadores e pacotes de internet

Centro de Estudos
da Câmara estabelece
como temas
prioritários Educação
e Retomada Econômica
pós-pandemia

O colegiado é presidido pelo
deputado Da Vitória e conta
com apoio da Consultoria
Legislativa para desenvolver
ações estratégicas para o
desenvolvimento do País
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Sedu libera novo recurso
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meio do Progefe
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Militar forma 36 novos
soldados da Corporação
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Reflexao~

"No amor não existe medo; antes, o perfeito
amor lança fora o medo. Ora, o medo produz
tormento; logo, aquele que teme não é
aperfeiçoado no amor."

Refletindo: Existem vários tipos de medo. Alguns
são legítimos. Outros são imaginários. Ainda
outros são irracionais. Felizmente, como cristãos,
não precisamos ter medo do evento crucial nas
nossas vidas - julgamento. O amor de Deus nos
salva, nos dá poder, nos abençoa, opera em nós, e
toca outros através de nós. Acima de tudo, tendo
experimentado este amor, nós podemos lançar fora
o medo dos nossos corações porque nós sabemos
aonde estamos em relação a Deus. Ele é nosso Pai
amoroso, que anseia nos levar para casa.

Oração: Santo, majestoso, e tremendo Deus, o
Senhor é poderoso! A sua santidade é incompará-
vel. Seus atos para conosco são justos e corretos.
Acima de tudo, querido Pai, eu lhe agradeço porque
o Senhor não me trata segundo os meus pecados
merecem. Ó Senhor, o Senhor me trata com graça,
abençoando-me com redenção e transformação.
Seu amor me dá confiança para viver para o Senhor
e para aguardar o dia em que estarei diante do
Senhor. Até aquele dia, eu lhe ofereço minha
gratidão e louvor. No santo nome de Jesus eu oro.
Amém.
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Aprovado Projeto de Lei que prevê
crédito para professores comprarem
computadores e pacotes de internet

Foi aprovado, na
terça-feira (27), o Pro-
jeto de Lei 134/2021,
enviado pelo governa-
dor do Estado, Renato
Casagrande, à Assem-
bleia Legislativa do
Espírito Santo (Ales),
que prevê um crédito à
vista de R$ 5 mil a cada
professor da Rede Pú-
blica Estadual de Ensi-
no para a aquisição de
computador e mais R$

70,00 para o custeio de
despesas mensais com
plano de internet. A
matéria segue agora
para sanção do gover-
nador.

O secretário de Esta-
do da Educação, Vitor
de Angelo, ressaltou
que os equipamentos
vão proporcionar uma
melhor condição de
trabalho aos professo-
res, em especial, neste
momento da pande-
mia do novo Coronaví-

rus (Covid-19).
“Demoramos um

pouco mais de tempo
do que gostaríamos,
desde o anúncio, por-
que precisamos fazer
alguns ajustes. Dentre
eles, quero registrar
dois: primeiro, o au-
mento do auxílio inter-
net de R$ 50 para R$
70, observando o pre-
ço praticado pelas ope-
radoras. O outro, é
que, na época, anunci-
amos que os professo-

res efetivos receberiam
o crédito em conta e os
em designação tempo-
rária seriam contem-
plados com computa-
dores que estávamos
comprando. Após es-
ses ajustes, nós enten-
demos que seria im-
portante contemplar
todos os professores,
efetivos e em designa-
ção temporária com o
crédito em conta”, ex-
plicou Vitor de Ange-
lo.

Foto: divulgação
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Sedu libera novo recurso para aquisição
de cestas básicas para alunos da Rede
Estadual por meio do Progefe

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria da Educação (Se-
du), publicou, no Diá-
rio Oficial do Espírito
Santo, de quarta-feira
(28), a Portaria Nº 095-
R, que dispõe sobre as
regras para uma nova
remessa de cestas bási-
cas para os alunos da
Rede Estadual de Edu-
cação, durante o perío-
do de aulas não presen-
ciais, em virtude da
suspensão das aulas
presenciais.

O investimento será

de mais de R$ 11 mi-
lhões e beneficiará cer-
ca de 116.730 alunos,
inscritos no CadÚnico.
O benefício equivale
ao período de 19 de
abril a 14 de maio, tota-
lizando 19 dias úteis.

O valor será repas-
sado aos Conselhos de
Escola, por meio do
Programa Estadual de
Gestão Financeira
Escolar (Progefe). As
escolas ficarão respon-
sáveis por comprar os
gêneros alimentícios,
contatar as famílias e
realizar a entrega.

Progefe

Só em 2021, os Con-
selhos de Escola rece-
beram, por meio do
Programa Estadual de
Gestão Financeira
Escolar (Progefe), ma-
is de R$ 75,7 milhões,
para as unidades esco-
lares realizarem manu-
tenções, compras de
notebooks, alimenta-
ção, cestas básicas e
itens de prevenção ao
novo Coronavírus (Co-
vid-19), como másca-
ras, álcool, sabão, afe-
ridor de temperatura,
entre outros.

No Dia Estadual da Floresta de Restinga, Iema
ressalta a importância da preservação do bioma

A restinga é um
ecossistema costeiro,
associado ao bioma da
Mata Atlântica, que
ocorre ao longo de áre-
as litorâneas, e é funda-
mental para o equilí-
brio ambiental e prote-
ção das praias. No dia
28 de abril, data em
que é celebrado o Dia
Estadual da Floresta
de Restinga, o Instituto
Es tadua l de Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos (Iema) ressal-
ta a importância da
preservação das restin-
gas.

Além de ser um
ecossistema rico em
espécies de fauna e flo-
ra endêmicas, as restin-
gas exercem uma série
de funções socioambi-
entais, dentre elas a
fixação de dunas litorâ-
neas, protegendo o lito-
ral de eventos erosivos
das ondas e marés. A
vegetação atua como
barreira física, mas tam-
bém fornece e fixa sedi-
mentos que auxiliam

na recuperação das pra-
ias e na formação das
ondas e dos bancos de
areia. Também possu-
em valor ornamental e
paisagístico, contribu-
indo para o turismo
contemplativo.

O Parque Estadual
Paulo César Vinha
(PEPCV), localizado
em Guarapari, abriga
uma das mais ricas áre-
as de restingas ainda
preservadas no Estado.
Criado em 05 de junho

de 1990, tem como
principal objetivo res-
guardar um exuberan-
te ecossistema de res-
tinga, constituído por
uma variedade de ambi-
entes naturais. A data
de 28 de abril, inclusi-
ve, foi escolhida para
ser o Dia da Restinga
por ser o dia da morte
do ativista ambiental
Paulo César Vinha,
que se destacou na luta
pela preservação da
Mata Atlântica e dá

nome ao parque desde
1994.

O Parque é formado
por 1.500 hectares, sen-
do circundado pela
Área de P ro teçã o
Ambiental (APA) de
Setiba. Com 12.580
hectares, a APA foi cria-
da em 1994, abrigando
uma porção terrestre e
marinha. O PEPCV
tem ambientes como
praias, costões rocho-
sos, lagoas, alagados,
dunas e diferentes fito-

fisionomias da restin-
ga, constituídas por
comunidades herbáce-
as, arbustivas ou arbó-
reas que formam um
mosaico com diferen-
tes formações vegetais.

“Em atenção à flo-
ra, a restinga do Parque
é uma das mais ricas
em espécies de angios-
permas (flora) do Bra-
sil, sendo considerada
uma área prioritária
para a conservação da
biodiversidade”, expli-

ca a gestora do Parque,
Joseany Trarbach.

Segundo a gestora,
em um estudo das angi-
ospermas do PEPCV,
realizado pela pesqui-
sadora Julia Guarnier
em 2019, foram lista-
das 634 espécies, reuni-
das em 367 gêneros e
111 famílias de angios-
permas para o Parque
Estadual Paulo César
Vinha, o que represen-
ta 45,5% das espécies
citadas para as restin-
gas capixabas.

A fauna das restin-
gas é rica em insetos,
anfíbios, répteis, aves e
mamíferos, ocorrendo
no PEPCV espécies
endêmicas e ameaça-
das de extinção. “Co-
mo os demais ambien-
tes costeiros, as restin-
gas vêm sofrendo um
rápido e desordenado
processo de ocupação,
havendo uma redução
gradual de sua área de
ocorrência, cabendo a
todos nós buscarmos
soluções para reverter
esse quadro”, destaca
Joseany Trarbach.

Iema

Foto: divulgação
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ICEPi abre mais de 100 vagas para médicos
atuarem na Atenção Primária do Estado

O Instituto Capixa-
ba de Ensino, Pesquisa
e Inovação em Saúde
(ICEPi), da Secretaria
da Saúde (Sesa), abriu,
nessa terça-feira (27),
mais de 100 vagas para
o processo seletivo sim-
plificado para médicos,
para atuarem na Aten-
ção Primária à Saúde
em 29 municípios capi-

xabas.
As vagas fazem par-

te do componente de
provimento e fixação
de profissionais bolsis-
tas do Programa Esta-
dual de Qualificação da
Atenção Primária à
Saúde, o Qualifica
APS. São 105 vagas
para médicos, de acor-
d o c o m o E d i t a l
I C E P i / S E S A N º
033/2021.

As inscrições po-
dem ser feitas exclusi-
vamente on-line, até as
16 horas do dia 3 de
maio, observando o
fuso-horário de Brasília
(DF), sendo que na pró-
pria ficha de inscrição o
candidato deverá ane-
xar os documentos com-
probatórios. As inscri-
ções serão realizadas
no https:/ /conteudo.-
saude.es.gov.br/ smart-

portalinscricaoicepi/ .
Os profissionais sele-

cionados participarão
do Programa Qualifica-
APS, por meio da reali-
zação do curso de aper-
feiçoamento com três
anos de duração. Além
disso, os profissionais
em formação receberão
uma bolsa-formação,
de até R$ 15.000,00 pa-
ra médicos, de acordo
com o município de
fixação.

Em caso de dúvidas
ou pedido de esclareci-
mentos, o candidato
deverá realizar a solici-
tação pelo e-mail icepi.-
p r o v i m e n-
to@saude.es.gov.br,
informando o número
deste edital

Para acessar o Edi-
tal ICEPi/SESA Nº
033/2021, entre em
https://saude.es.gov.br
/edital-2021

Qualifica-APS

O Programa Esta-

dual de Qualificação da
Atenção Primária à
Saúde, o Qualifica
APS, está em sua quar-
ta edição e já conta com
791 profissionais atuan-
do na Atenção Primá-
ria, em 66 municípios
capixabas.

O programa tem
como objetivos ampliar
a resolutividade da
Atenção Primária à
Saúde, com foco na
Estratégia de Saúde da
Família, e efetivar a Po-
lítica de Educação Per-
manente em Saúde, por
meio da integração ensi-
no-serviço, proporcio-
nando a formação de
profissionais da saúde
para atuação no Siste-
ma Único de Saúde
(SUS).

Atualmente, estima-
se que ao menos 350
Equipes de Saúde da
Família e cerca de 120
Equipes de Saúde Bu-
cal estejam em ativida-
de com profissionais
ligados ao Qualifica-

APS.

ICEPi

O Instituto Capixa-
ba de Ensino, Pesquisa
e Inovação em Saúde
(ICEPi) é responsável
por um conjunto de
políticas de inovação
em saúde. Com ele, a
Sesa passa a investir de
maneira robusta na qua-
lificação e moderniza-
ção das práticas de cui-
dado da rede própria e
no apoio aos municípi-
os, criando um amplo
movimento de forma-
ção de serviço de Médi-
cos de Família e Comu-
nidade e de especialis-
tas.

O Instituto tem co-
mo objetivo reestrutu-
rar a Atenção em Saú-
de no Estado, com for-
talecimento das gestões
municipais, atuando na
resolução e na qualifi-
cação do cuidado em
saúde para ampliar o
acesso da população.

Maior oferta e menos consumo impactam nos preços das hortaliças

Os preços das prin-
cipais hortaliças co-
mercializadas no ata-
cado em março regis-
traram queda. O resul-
tado, em geral, é refle-
xo de uma maior oferta
nos mercados aliado a
uma diminuição no
consumo.

Enquanto o avanço
da colheita resulta nu-
ma maior quantidade
de produto nas Centra-
is de Abastecimento
(Ceasas) analisadas, as
medidas restritivas vi-
sando o combate ao
coronavírus afetam a
demanda. Em abril, o
cenário segue ainda
incerto, como aponta o
4ª Boletim Prohort,
pela Companhia Naci-
onal de Abastecimento
(Conab). A maior que-
da foi verificada nos

preços de comerciali-
zação da batata. Para o
tubérculo as cotações
caíram dois dígitos em
todas as Ceasas pesqui-
sadas.

Com o pico da safra
das águas registrado
entre fevereiro e março,
essa redução era espe-
rada. Já para este mês a
tendência é que ocorra
pressão de alta nos pre-
ços. No entanto, fato-
res que aliviam este
movimento ainda esta-
rão presentes nos mer-
cados, em especial as
medidas para conter o
avanço do coronavírus,
que levam à retração da
demanda, bem como a
incerteza do produtor
quanto ao que vai ser
direcionado ao merca-
do, pela imprevisibili-
dade do comporta-
mento dos comercian-
tes e consumidores.

O mesmo ocorre
com a cenoura. Foi re-
gistrada uma queda
significativa nos preços
da raiz, sendo que nes-
s e a t a c a d o f i c o u
24,84% mais barata.
Mesmo que já seja pos-
sível observar uma re-
versão da tendência de
declínio dos preços da
cenoura, o aumento
registrado no início de
abril ainda é pequeno,
tanto pela demanda
cont inuar retra ída
quanto pela qualidade
do produto ofertada
nos mercados.

Cebola e tomate
também registram com-
portamento semelhan-
te. No caso do bulbo, a
oferta a nível nacional
aumentou cerca de
15%. Mas a tendência
dos preços para abril
será determinada pela
intensificação da co-

lheita nas regiões pro-
dutoras do Nordeste,
uma vez que se registra
o final da safra no Sul
do país.

Em abril, as cota-
ções do tomate, por sua
vez, começam a apre-
sentar alta, pois o ápice
da safra de verão já
ocorreu e a oferta das
áreas produtoras não
deve se sustentar nos
mesmos patamares.

FRUTAS – Desta-
que para a maçã e o
mamão, que tiveram
comportamentos opos-
tos. Enquanto a prime-
ira ficou mais barata
em todas as centrais
analisadas, a segunda
teve elevação das cota-
ções, chegando a quase
triplicar de preço com
alta de 144,85%. A que-
da nos valores comerci-
alizados da maçã segue
os motivos das redu-

ções nas hortaliças,
uma maior oferta nas
regiões produtoras –

principalmente com a
intensificação da varie-
dade fuji – combinada
com a demanda mais
fraca.

Para o mamão, ape-
sar da diminuição pela
procura do produto, a
queda da colheita na

maioria das regiões
produtoras foi determi-
nante para a alta. A
expectativa é que em
abril ocorra um au-
mento no volume do
produto disponível no
atacado, já que há ex-
pectativa de amadure-
cimento precoce de
frutas no oeste baiano,
devido ao calor.

Climatempo/Safra ES

Foto: divulgação
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Corpo de Bombeiros Militar forma
36 novos soldados da Corporação

O Corpo de Bombe-
iros Militar do Estado
do Espí r i to Santo
(CBMES) realizou, na
manhã desta quarta-
feira (28), a solenidade
de formatura da turma
do Curso de Formação
de Soldados 2020. Ao
todo, 36 novos solda-
dos passam a integrar
as fileiras da Corpora-
ção. O evento militar
foi realizado no Centro
de Ensino e Instrução
de Bombeiros (CEIB),
localizado no municí-
pio da Serra, com a pre-
sença do governador
Renato Casagrande e
outras autoridades.

Os novos soldados
iniciaram o curso de
formação no dia 06 de
janeiro de 2020, com
previsão de formatura
para 20 de dezembro
do mesmo ano. No en-
tanto, a pandemia do
novo Coronavírus (Co-
vid-19) provocou a sus-
pensão de aulas por
alguns meses, adiando
a conclusão do curso.
Durante a pandemia,
os alunos foram empe-
nhados em diversas

ações de enfrentamen-
to à doença, somando
forças ao Governo do
Estado neste momento
delicado vivido pela
sociedade capixaba.

O Curso de Forma-
ção de Soldado Bom-
beiro Militar (CFSd
BM) tem carga horária
de 1.700 horas e é a pre-
paração para desempe-
nhar as variadas mis-
sões que podem ser
atribuídas a um bom-
beiro militar. Os novos
soldados participaram
de extensa grade curri-
cular, incluindo módu-
los de disciplinas ope-
racionais, como desas-
tres urbanos, atendi-
mento pré-hospitalar,
incêndio estrutural,
incêndio florestal, sal-
vamento aquático, sal-
vamento terrestre, sal-
vamento em alturas,
resgate em regiões ala-
gadiças, corte de árvo-
res em risco, atendi-
mento a ocorrências de
produtos perigosos e
defesa civil.

Em sua fala, o go-
vernador Renato Casa-
grande destacou o tra-
balho de reestrutura-
ção do Corpo de Bom-

beiros nos últimos
anos, incluindo a for-
mação de novos solda-
dos e outros investi-
mentos. “No ano pas-
sado formamos 186
soldados e agora mais
36. Quando cheguei ao
Governo em 2011,
uma das minhas tare-
fas era recuperar a área
de segurança pública e
recuperamos. Volta-
mos em 2019 e encon-
tramos o mesmo cená-
rio, com a área da segu-
rança destruída. E nós
estamos, de novo, recu-
perando a estrutura da
segurança pública e
entregaremos em 2022
uma estrutura renova-
da e vocês são parte
dessa renovação”, afir-
mou.

Casagrande tam-
bém se dirigiu aos no-
vos soldados, parabe-
nizando-os pela con-
quista e ressaltando a
importância da Corpo-
ração para toda a soci-
edade. “Queria dizer
aos formandos que a
responsabilidade que
vocês têm quando en-
tram em uma institui-
ção de tanto respeito, é
de manter esse respeito

perante a sociedade.
Nos desafios que en-
frentam, como em de-
sastres climáticos ou
numa pandemia como
essa, em que os Bom-
beiros são protagonis-
tas. A exemplo do que
ocorre agora no en-
frentamento à pande-
mia com o importante
trabalho de fiscaliza-
ção e gestão do Mapa
de Risco. A fiscaliza-
ção é um trabalho du-
ro, pois temos uma so-
ciedade tensionada e
vocês - com muito tato
- têm coordenado esse
trabalho”, observou o
governador.

O secretário de Esta-
do da Segurança Públi-
ca e Defesa Social, Ale-
xandre Ramalho, ori-
entou que os alunos
fizessem uma reflexão
sobre o papel que estão
assumindo na socieda-
de: "Você é um servi-
dor público militar, e o
nome diz, você entrou
para servir o cidadão
capixaba. Isso não po-
de ser diferente em mo-
m e n t o n e n h u m .
Então, digo, Deus em
primeiro lugar, sua fa-
mília e a sociedade.

Você honrando essas
três instituições, não
tenho dúvida que você
será um militar de mui-
to sucesso.”

O c o m a n d a n t e -
geral do Corpo de Bom-
beiros, coronel Ale-
xandre Cerqueira, fa-
lou sobre o momento
delicado que o mundo
passa devido à pande-
mia, bem como a im-
portância da contribui-
ção de todos para supe-
rar o momento. “No
meio deste trabalho
está o Corpo de Bom-
beiros, que, com co-
nhecimento técnico,
tem atuado em diver-
sas funções no comba-
te à pandemia. Os alu-
nos soldados tiveram a
oportunidade de inte-
grar equipes e aprender
em campo sobre o nos-
so trabalho”, enfati-
zou.

O comandante do
Centro de Ensino do
C B M E S, t e n e n t e -
coronel Benício Ferra-
ri, parabenizou os no-
vos soldados pela con-
clusão do curso. “Di-
ante de toda a dificul-
dade, vocês chegaram
até aqui, provaram o
seu valor e ingressam
na Corporação, que é
tão respeitada. E quem
é o Corpo de Bombei-
ros? Somos nós, são
vocês agora. Quando
você estiver numa ocor-
rência, para aquela pes-
soa o Corpo de Bom-
beiros é você. Lem-
brem-se disso e pautem

sua conduta nisso",
ressaltou Ferrari.

Histórico da
Profissão

A profissão de bom-
beiro é antiga no País.
Em 2 de julho de 1856,
o Imperador Dom Pe-
dro II assinou o Decre-
to Imperial nº 1.775,
que regulamentava,
pela primeira vez no
Brasil, o serviço de ex-
tinção de incêndios.
Desde então, muitas
vidas foram salvas.

No Estado do Espí-
rito Santo, a profissão
foi regulamentada em
26 de dezembro de
1912, por meio da Lei
nº 874. Na ocasião foi
criada oficialmente
pelo então presidente
do Estado do Espírito
Santo, Marcondes
Alves de Souza, com
um efetivo de 13 inte-
grantes. A data de co-
memoração ao Dia
Nacional dos Bombei-
ros foi instituída pelo
Decreto n.º 35.309, de
02 de abril de 1954, do
então presidente da
República Getúlio Var-
gas.

A Corporação ficou
ligada à Polícia Militar
até 25 de agosto de
1997, quando foi des-
vinculada com efetivo
de, aproximadamente,
500 homens, com in-
cremento na implanta-
ção de unidades em
São Mateus, Guarapa-
ri e Serra.

Fotos: Hélio Filho/Secom

Governo/ Sesp

O evento militar contou om a presença
do governador Renato Casagrande
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Concurso da Qualidade de Amêndoas
de Cacau Capixaba abre inscrições
em maio; saiba como participar

As inscrições para a
5º edição do Concurso
d a Q u a l i d a d e d e
Amêndoas de Cacau
Capixaba estarão aber-
tas a partir do dia 3 de
maio. O concurso visa
a, mais uma vez, reco-
nhecer e incentivar os
produtores de cacau
do Estado do Espírito
Santo, em especial em
Linhares, a produzir
uma amêndoa de ca-
cau de qualidade, vi-
sando a conquista de
um mercado diferenci-
ado. O edital completo
pode ser acessado no
site www.linhares.es.-
gov.br.

Os produtores de
Linhares estão aptos a
participar na “Catego-
ria Linhares”, enquan-
to os de outras cidades
na “Categoria Demais
municípios do Espírito
Santo”. As inscrições
em Linhares serão rea-
lizadas na Secretaria
de Agricultura, local
em que o produtor de-
verá preencher um for-
mulário de inscrição.
Para os demais muni-
cípios, a inscrição deve-
rá ser feita nos escritó-
rios locais do Incaper.
O período vai até o dia

12 de julho e serão con-
sideradas válidas ape-
nas as inscrições que
realizarem as entregas
das amostras dentro do
prazo estabelecido.

O primeiro lugar de
cada categoria recebe-
rá o prêmio de R$
3.000,00; O segundo
de R$ 2.000,00; E o
t e r c e i r o d e R $
1.000,00. “Os produ-
tores de Linhares têm
buscado a qualidade, e
sido reconhecidos por
isso nacionalmente, e
o concurso é um ins-
trumento importante
nessa valorização e no
estímulo para que o
produtor possa melho-
rar o manejo, agregan-
do mais valor à produ-
ção e gerando mais
qualidade de vida às
famílias que vivem no
campo”, disse o secre-
tário Municipal de
Agricultura, Franco
Fiorot.

O concurso é uma
realização da Secreta-
ria de Agricultura,
Aquicultura, Pecuária
e Abastecimento, da
Prefeitura Municipal
de Linhares e da Cho-
colates Garoto, com o
apoio do Incaper, Ce-
plac, Sicoob, Sebrae,
Faes / Senar / SRL,

Centro de Inovação do
Cacau (CIC), Comitê
Nacional de Qualida-
de de Cacau Especial
( C N Q C E ) , A c a u ,
Apropeba, Coopercau
e a organização do
Instituto Ampliê.

Etapas de avaliação

Serão duas etapas
de avaliação. Na pri-
meira, a Secretaria de
Agricultura e os escri-
tórios regionais do
Incaper vão receber as
amostras dos produto-
res inscritos que serão
codificadas, garantin-
do a confidencialidade
durante todo o proces-
so do concurso.

Na segunda etapa,
as amostras serão envi-
adas para o Centro de
Inovação do Cacau
(CIC), em Ilhéus, na
Bahia, e serão avalia-
das por uma comissão
técnica especializada
que fará a seleção das
20 melhores amostras.
A avaliação será por
meio do uso de méto-
dos padronizados na
prova de corte, em con-
formidade com a ISO
2451/2014, observan-
do vários itens: físicos
(peso, tamanho e umi-
dade da amêndoa),

químico (pH), sensori-
al de aroma, índice de
fermentação e percen-
tual de defeitos que
não devem ultrapassar
o total de 3,0% como
mofo interno, ardósia,
ataque de insetos, ger-
minadas, achatadas,
etc.

Classificação e
Destaque Estadual

As amêndoas das
seis melhores amostras
de cada categoria clas-
sificadas na segunda
etapa serão processa-
das nos laboratórios da
sede do CIC e transfor-
madas em chocolate.
Os chocolates serão

avaliados por um Júri
Especializado, segun-
do métodos de avalia-
ção sensorial de licor e
chocolate, conforme
padrões internacionais
do Programa Cacau de
Excelência (CoEx).

A ordem de classifi-
cação em cada catego-
ria com os respectivos
vencedores, após a aná-
lise sensorial na prova
de degustação, será
divulgada no dia 19 de
agosto. O concurso
conta, ainda, com o
“Destaque Estadual” e
o título será concedido
ao produtor que obti-
ver o maior número de
pontos positivos da
prova de degustação

entre os classificados
das duas categorias.

Cronograma:

- Inscrições e entrega
das amostras - 03/05 a
12/07
- Último dia para en-
trega das amostras -
Até 12/07
- Etapas de avaliação
no CIC - 15 a 26/07
- Processamento das
melhores amostras no
CIC - 26/07 a 16/08
- Degustação e Avalia-
ção Sensorial do cho-
colate das amostras -
17/08
- Divulgação do resul-
tado final e evento de
premiação - 19/08

Premiação visa a reconhecer e incentivar os produtores de cacau do Estado do Espírito Santo
Foto: Pixabay

Safra ES
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MPES promove webinar para
debater importância dos
conselhos, controle social
e participação popular

O Ministério Públi-
co do Espírito Santo
(MPES) realiza nesta
quinta-feira (29/04),
um webinar com o te-
ma “A Importância
dos Conselhos, Con-
trole Social e Partici-
pação Popular”. O en-
contro virtual será das
14h às 15h30 e visa de-
bater a importância
dos conselhos no pro-
cesso de controle soci-
al das políticas públi-
cas fomentando a atua-
ção ministerial, bem
como a interlocução
com a sociedade civil e
movimentos sociais.

O evento promovi-
do pelo MPES, por
meio do Centro de
Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional (Ce-
af), do Centro de Apo-
io Operacional Cível e
de Defesa da Cidada-
nia (CACC) e do Cen-
tro de Apoio Operaci-
onal de Defesa Comu-

nitária (Caco), é volta-
do para procuradores e
promotores de Justiça,
servidores da institui-
ção, bem como repre-
sentantes das Secreta-
ria Estadual de Traba-
lho, Assistência e De-
senvolvimento Social
(Setades) e da Secreta-
ria Estadual de Direi-
tos Humano (SEDH).

Também é destina-
do a representantes
das secretarias munici-
pais de Assistência So-
cial; trabalhadores do
Si s tema Único de
Assistência Social (Su-
as); conselheiros esta-
duais e municipais de
Assistência Social,
Direitos Humanos,
dos Direitos da Pessoa
Idosa, Pessoas com
Deficiência; Colegia-
do de Gestores Muni-
cipais da Assistência
Social do Estado do
Espírito Santo (Coge-
mases); usuários do
Suas; e demais interes-
sados.

Mpes

Centro de Estudos da Câmara estabelece
como temas prioritários Educação e
Retomada Econômica pós-pandemia

O Centro de Estu-
dos e Debates Estratégi-
cos da Câmara dos De-
putados (CEDES) defi-
niu em reunião nesta
quarta-feira (28) os te-
mas que serão prioriza-
dos pelo colegiado para
estudo e formulação de
políticas públicas para o
biênio 2021/2022.

Segundo o deputado
Da Vitória (Cidadania-
ES), que preside o cole-
giado, os temas escolhi-
dos foram: retomada da
economia pós pande-
mia, que buscará pro-
postas para impulsionar
a geração de emprego e
renda no país; e trans-
formação digital da
Educação, que também
deverá abordar a forma-
ção, carreira e remune-
ração dos professores.

Para Da Vitória, “es-
ses temas impactam

diretamente a vida de
todos os brasileiros e
precisam de propostas
concretas para o cresci-
mento da economia e
da educação”.

“O País precisa de
propostas para a reto-
mada da economia, que
foi fortemente prejudi-
cada pela pandemia,
haja visto que a renda

média do brasileiro en-
colheu 4,8% no ano
passado e o PIB teve
uma retração de 4,1%.
A transformação digital
na educação é outro
ponto que fica evidenci-
ada a necessidade de
avanço com a suspen-
são temporária das au-
las presenciais em di-
versos estados. Além da

tecnologia, a proposta
terá como foco o docen-
te, valorizando a capa-
citação e carreira”, pon-
tuou Da Vitória.

Outros dois assun-
tos estão com os estu-
dos em andamento des-
de o biênio passado:
Dívida Pública Brasilei-
ra e Atenção Primária à
Saúde no Brasil.

Esportes
Ceni explica queda do Flamengo na volta do
intervalo e celebra goleada: 'Traz alegria e confiança'

Com amplo domí-
nio durante os 90 minu-
tos, o Flamengo goleou
o Unión La Calera por
4 a 1, na terça-feira (27),
e se isolou na liderança
do Grupo G da Liber-
tadores. Após a partida,
Rogério Ceni concedeu
entrevista coletiva no
Maracanã e destacou a
importância da boa atu-
ação para a sequência
na temporada.

- É importantíssimo.
Vitória traz bom ambi-
ente, traz alegria, confi-
ança... Isso é importan-
te para sequência da
competição. Agora,
temos um jogo fora de

casa e precisamos se-
guir bem. Vamos voltar
a atenção para o Cario-
ca e precisamos levar o
Flamengo à final - afir-
mou.

O treinador também
comentou sobre a atua-
ção coletiva da equipe,
destacando a participa-
ção dos jogadores de
frente e também do sis-
tema defensivo.

- Gabriel empatou
comigo em Copa Li-
bertadores e está a dois
gols do Zico. Está evo-
luindo. O Arrascaeta
fez um bom gol e fez o
jogo fluir. Mas num
time que você tem cora-
gem de botar seu cami-
sa 10 de primeiro vo-

lante, você passa por
isso. Eu opto pelos me-
lhores jogadores que
tenho. Gabriel foi eleito
o melhor em campo?
Merecido. Se fosse o
Arrascaeta também,
Gérson, Diego fez um
grande jogo - comen-
tou.

- Honestamente, os
últimos dois jogos que
jogamos, na Argentina
e hoje, são jogos com-
plicados. Sempre é pre-
ciso melhorar, mas so-
fremos três finalizações
em 98 minutos de jogo.
Cometemos um erro
que preciso ver melhor
a jogada. Acho que o
Bruno tentou antecipar
e acabou levando a bola

nas costas. Achei uma
boa atuação da defesa.
Na volta do intervalo,
foi natural que o adver-
sário arriscasse um pou-
co mais, mas depois
voltamos a jogar bem.
Fizemos uma boa atua-
ção defensiva - anali-

sou.
Líder do Grupo G

com seis pontos, o Fla-
mengo agora volta as
atenções para a disputa
da semifinal do Cario-
ca. No sábado, às
21h05, o Rubro-Negro
enfrenta o Volta Re-

donda, pela partida de
ida. Em seguida, a equi-
pe terá pela frente a via-
gem para Quito, no
Equador, onde medirá
forças contra a LDU na
próxima terça-feira,
pela terceira rodada da
Libertadores.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Assessoria

Lance

Ceni cumprimenta Gabigol durante a partida

O colegiado é presidido pelo deputado Da Vitória e conta com apoio da Consultoria
Legislativa para desenvolver ações estratégicas para o desenvolvimento do País
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Fapes abre Edital Taxa de Pesquisa com
investimento de mais de R$ 1 milhão
para 40 auxílios financeiros

A Fundação de
Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito
Santo (Fapes) abriu o
Edital 04/2021 – Taxa
de Pesquisa, com in-
ve s t i m e n t o d e R $
1.152 milhão para os
bolsistas de Produtivi-
dade em Pesquisa (PQ)
ou Produtividade em
Desenvolvimento Tec-
nológico e Extensão
Inovadora (DT), do
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico
(CNPq) de nível dois,
vinculados a institui-
ções de ensino ou pes-
quisa, pública ou priva-
da sem fins lucrativos,
no Espírito Santo. O
recurso é oriundo do
Fundo Estadual de
Ciência e Tecnologia

do Espírito Santo (Fun-
citec) e será distribuído
em 40 auxílios finance-
iros referentes às taxas
de pesquisa, com dura-
ção de até 36 meses.

O secretário de Esta-
do de Inovação e De-
senvolvimento Econô-
mico, Tyago Hoff-
mann, comentou sobre
os objetivos do investi-
mento. “Com a con-
cessão da Taxa de Pes-
quisa da Fapes, o Go-
verno do Estado busca
fomentar a pesquisa e a
inovação capixaba,
projetando em um futu-
ro próximo ótimos re-
sultados. O aumento
da visibilidade e repre-
sentatividade da comu-
nidade científica capi-
xaba no País e no exte-
rior será uma das con-
sequências do edital e,
com isso, o reconheci-

mento de que o Espíri-
to Santo é um Estado
que investe no desen-
volvimento cientifi-
co”, destacou Hoff-
mann.

As propostas po-
dem ser submetidas até
as 17h59 do dia 28 de
maio, pelo sistema de
cadastro de pesquisa-
dores e pesquisas da
Fapes, o SigFapes
(www.s ig fapes.es.-
gov.br). Os recursos do
edital poderão ser utili-
zados para despesas de
capital e custeio relaci-
onadas às atividades
de pesquisa, exceto
para pagamento de
bolsas, de acordo com
a Resolução 217/2018
do Conselho Científi-
co-Administrativo da
Fapes (CCAF).

“Para um pesquisa-
dor dedicado a uma

atividade de pesquisa,
como é o bolsista de
p r o d u t i v i d a d e d o
CNPq, o Edital Taxa
de Pesquisa representa
muito. O edital permi-
te que se cubra peque-
nas despesas do dia a
dia que, normalmente,
os recursos destinados
à pesquisa não admi-
tem e também permite
usar o recurso com um
pouco mais de liberda-
de. Isso dá um grande
ganho de qualidade
para o pesquisador”,
afirmou a diretora pre-
sidente da Fapes, Cris-
tina Engel.

A diretora presiden-
te também lembrou de
quando foi bolsista con-
templada pelo Edital
Taxa de Pesquisa. “Fui
uma das que usufruiu
da Taxa de Pesquisa
quando a Fapes lançou

o primeiro edital no
segmento, em 2012, e
para mim foi muito
importante. Esse é um
dos motivos que nós
mantivemos esse edi-
tal, mesmo em perío-
dos tão difíceis para
financiamento de pes-
quisa. Consideramos
que esse recurso é fun-
damental para incenti-
var as atividades de
pesquisa no Espírito
Santo”, disse.

Serviço:

O que é o Edital Taxa
de Pesquisa?

Auxílio financeiro
para contribuir para a
excelência dos pesqui-
sadores nível dois em
p r o d u t i v i d a d e n o
CNPq, para que alcan-
cem o nível um (máxi-
mo). Os recursos são

para despesas de capi-
tal e custeio relaciona-
dos às atividades de
pesquisa.

Quem pode partici-
par?

Bolsistas em nível
dois de Produtividade
em Pesquisa (PQ) ou
Produtividade em De-
senvolvimento Tecno-
lógico e Extensão Ino-
vadora (DT) do CNPq,
que estejam vincula-
dos à instituição de en-
sino ou pesquisa, pú-
blica ou privada, loca-
lizadas no Espírito San-
to.

Total de investimen-
to?
R$ 1.152.000,00

Total de auxílios fi-
nanceiros?
40

CccccccccFapes
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RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº

000002/2021 - PROCESSO Nº
000450/2021

O município de Vila Valério/ES, torna
público o resultado do referido Pregão
Presencial. OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS para Contratação de empresa
p a r a e v e n t u a l a q u i s i ç ã o d e
medicamentos constantes da tabela
ABCFARMA, compostos de ÉTICOS,
GENÉRICOS e SIMILARES, para serem
distr ibuídos gratuitamente pela
Secretaria Municipal de Saúde para a
população carente do Município de Vila
Valério. EMPRESA VENCEDORA A TER OS
SEUS PREÇOS REGISTRADOS:
FARMACIA MYRURGIA LTDA, com
desconto de 10,50% (dez virgula
cinquenta por cento). HOMOLOGAÇÃO:
Em 22 de abril de 2021.
MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027)
3728-1000.
Vila Valério/ES, 28 de abril de 2021.

JAIME JULIÃO VIEIRA
Pregoeiro Oficial da PMViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

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

Faço saber que pretendem casar-se:

BRUNO FLORINDO DE FREITAS e JULIAPEISINO

BRUNO FLORINDO DE FREITAS, nacionalidade brasileira, profissão vigilante,

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

Ibatiba-ES, residente na Rua Jose Tiago dos Santos, s/n, Residencial Por do Sol

em São Gabriel da Palha-ES e JULIA PEISINO, nacionalidade brasileira,

profissão operador de caixa, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil

anterior solteira, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Jose Tiago

dos Santos, s/n, Residencial Por do Sol em São Gabriel da Palha-ES.

28 de abril de 2021.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil


