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Reflexao~

"Mais me regozijo com o caminho dos teus
testemunhos do que com todas as riquezas."

Refletindo: Nosso tesouro e nossa verdadeira
riqueza estão nas Escrituras, na Palavra de
Deus, no testemunho que ela contém. A Bíblia
é a direção de Deus para nossas vidas, nos
conduz pelo bom caminho, através dela
podemos evitar as armadilhas do inimigo, e ter
uma vida cheia de conquistas e abençoada por
Deus. Ao invés de ver a Palavra de Deus
apenas como um livro cheio de leis, regras e
limites, devemos vê-la como um presente de
amor e entender que o Senhor deixou Sua
palavra para nós, para que fosse o nosso maior
tesouro, por isso devemos valorizá-la mais do
que riquezas.

Oração: Pai querido obrigado pela Sua
palavra, e pelo cuidado que o Senhor teve em
deixar as Escrituras para que pudéssemos
conhecer mais de Ti, andar nos teus caminhos,
e receber do Seu amor. Ensina-me a manter o
hábito de estudo da Sua palavra, perdoa-me
por não dar o devido valor a leitura bíblica,
quero cada dia mais estar mais próximo de Ti,
com mais fé, e com mais santidade, e eu sei que
para isso eu preciso me dedicar mais às
Escrituras. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Cooabriel investe na
evolução tecnológica dos
setores da cooperativa

A pandemia trouxe
diversas mudanças e uma
delas está relacionada ao
uso da tecnologia nas
empresas. As adapta-
ções para proporcionar
uma metodologia dife-
rente e eficiente de traba-
lho fizeram com que fos-
se necessário criar novas
formas de conectividade
e produção à distância
das suas unidades locais.
Essa mudança, além de
trazer a solução de não
parar a produtividade,
gerou também riscos,
como a segurança de da-
dos.

Diante da expansão
de mercado que a Cooa-
briel vivencia, e também
na necessidade de ade-
quação tecnológica para
autonomia e segurança
da sua rede de dados, sis-
tema e infraestrutura digi-
tal, a cooperativa iniciou
uma renovação tecnoló-
gica, utilizando toda tec-
nologia Cloud da Micro-
soft.

“Toda a rede de dados
e sistema terá um novo
caminho. Ao invés de
guardar e gerenciar nos-
sos dados em servidores
físicos, nós iremos migrar
toda nossa linha de dados
para a nuvem da Micro-
soft, que é um serviço de
armazenagem de dados
altamente seguro que
pode ser acessado através

da internet de qualquer
lugar”, explicou o Geren-
te Corporativo de Tecno-
logia e Inovação, Bruno
Luis Silva Miranda.

A implantação come-
çou há dois meses. Seto-
res internos administrati-
vos, lojas, armazéns e
novos negócios da Cooa-
briel também serão en-
volvidos nessa mudança.
Ela será gradativa e com
muita cautela, para que
as operações do dia a dia
sejam impactadas o míni-
mo possível dentro de
uma janela de manuten-
ção.

O processo de migra-
ção dos departamentos
na Sede da Cooabriel já
foi iniciado. Em paralelo
também é realizada a
preparação de algumas
lojas que já se encontram
com a mudança física
pronta. “Após a implan-
tação da nossa sede, va-
mos usar uma loja como

piloto, aplicando a trans-
formação com todas as
premissas de disponibili-
dade, segurança e geren-
ciamento centralizado.
Finalizando essa migra-
ção piloto a mudança das
outras lojas e armazéns
ocorrerão gradativamen-
te sob um planejamento
de mínimo impacto e
máxima eficácia. Todas
estas mudanças são feitas
para melhorar e tornar
mais eficiente o trabalho
dos colaboradores e gerar
uma alta satisfação de

nossos cooperados e cli-
entes”, reforçou o geren-
te.

Segundo o presidente
da Cooabriel, Luiz Car-
los Bastianello, a mudan-
ça é significativa. “O no-
vo sistema é muito mais
atualizado e irá tornar
ainda melhores os con-
troles internos. Isso irá
trazer mais tranquilida-
de, segurança e transpa-
rência. Esse novo passo
demonstra que a coope-
rativa tem evoluído”,
finalizou.

Fotos: Cooabriel

Cooabriel
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Último dia para a vacinação contra febre aftosa
Termina hoje, terça-

feira (15) a campanha
de vacinação contra
febre aftosa, coordena-
da pelo Instituto de De-
fesa Agropecuária e
Florestal do (Idaf). Nes-
ta etapa, os criadores
devem vacinar bovinos
e bubalinos com até
dois anos de idade.

O diretor-presidente
do Idaf, Mário Louza-
da, alerta quanto à im-
portância da imuniza-
ção desses animais.
“Estamos no processo

de retirada da vacina-
ção e os baixos índices
podem refletir direta-
mente nesse trabalho.
Contamos com o com-
prometimento de todos
os envolvidos para que
possamos avançar, cum-
prindo as exigências
sanitárias acordadas no
Plano Estratégico para
F e b r e A f t o s a
2017/2026. Prorroga-
mos o fim da etapa jus-
tamente para que todos
consigam proceder a
vacinação, com respon-
sabilidade e seguran-
ça”, disse Louzada.

O m é d i c o -
veterinário do Idaf José
Dias Porto Júnior, res-
ponsável no Instituto
pelo Programa Nacio-
nal de Vigilância para a
Febre Aftosa, informou
que, até o momento, foi
comprovada a vacina-
ção de 85% do rebanho
e 78% das proprieda-
des.

A vacinação é reali-
zada pelos próprios pro-
dutores e as vacinas po-
dem ser adquiridas ape-
nas em lojas agropecuá-
rias cadastradas no Idaf
e somente no período

da campanha. A com-
provação de que o pro-
cedimento foi realizado
e a atualização cadas-
tral devem ser feitas,
preferencialmente, pelo
Sistema de Integração
Agropecuária (Siapec),
até o final da etapa, mas
também é possível fazer
por e-mail ou nos escri-
tórios do Instituto, até o
dia 25 de junho.

Para mais informa-
ç õ e s , a c e s s e :
https://idaf.es.gov.br/c
a m p a n h a - d e -
vacinacao-contra-febre-
aftosa.

Idaf

MPES e TCE-ES debatem novas ações
contra Covid-19 em Instituições de Idosos

Com o objetivo de
elaborar novas ações de
enfrentamento à pan-
demia de Covid-19 pa-
ra proteção aos idosos e
funcionários das Insti-
tuições de Longa Per-
manência de Idosos
(ILPIs), representantes
do Ministério Público

do Estado do Espírito
Santo (MPES), do Tri-
bunal de Contas do
Estado do Espírito San-
to (TCE-ES) e especia-
listas em saúde pública
participaram de uma
reunião virtual, na quin-
ta-feira (10/06). As dis-
cussões tiveram início
com a análise de dados,
dos relatórios e dos tra-

balhos de monitora-
mento feitos junto às
ILPIs. O MPES e o
TCE-ES uniram forças
e têm atuado de forma
conjunta para adotar
medidas coordenadas
para o enfrentamento
da crise sanitária.

A reunião contou
com as presenças da
epidemiologista e pro-
fessora da Ufes Ethel
Maciel e do coordena-
dor-geral do Laborató-
rio Central de Saúde
Pública do Espírito San-
to (Lacen/ES), Rodri-
go Rodrigues.

No começo do en-
contro, o subprocura-
dor-geral de Justiça
Institucional do MPES,
Alexandre Guimarães,

representando a procu-
radora-geral de Justiça
do MPES, Luciana
Andrade, elogiou a
união de forças e o diá-
logo institucional em
benefício da popula-
ção.

A promotora de Jus-
tiça Elaine Costa de
Lima, dirigente do Cen-
tro de Apoio Cível e de
Defesa da Cidadania
(CACC) do MPES, ex-
plicou como é a fiscali-
zação e o monitora-
mento semanal dos ca-
sos de pessoas contami-
nadas com a Covid-19
nas ILPIs. Destacou
que o acompanhamen-
to, feito desde 16 de
abr i l de 2020 pelo
MPES, ajuda a resguar-

dar a saúde das pessoas
idosas. Ressaltou a im-
portância das parcerias
entre as instituições, os
municípios e o Estado
para o controle da doen-
ça. Desde o começo do
acompanhamento, o
CACC recebeu mais de
7 mil formulários res-
pondidos pelas ILPIs.

As informações rece-
bidas são tabuladas,
armazenadas e analisa-
das pelo CACC, que
emite relatório técnico
às promotoras e promo-
tores de Justiça do
MPES a cada registro
de caso suspeito, confir-
mado ou de óbito de-
corrente da Covid-19.
Os registros de vacina-
ção de idosos das ILPIs

também passaram a ser
coletados por meio do
formulário. Atualmen-
te, são 89 instituições
em funcionamento no
Estado, sendo 2.133
idosos residentes nes-
ses locais. Até maio de
2021, foram registrados
754 casos de Covid-19
em idosos residentes, e
125 óbitos. De acordo
com a promotora de
Justiça, a letalidade de
idosos por Covid-19
dentro das ILPIs preo-
cupa, já que o índice é
de 16,53% ao longo da
pandemia, enquanto a
letalidade da popula-
ção geral capixaba é de
2,2% e a da população
idosa em geral é de
11%.

MPES

Encontro virtual contou com a participação de epidemiologista e diretor do Lacen

Foto: Raquel Perrout/Arquivo Idaf

Foto: divulgação

O acompanhamento, feito desde 16 de abril de 2020 pelo
MPES, ajuda a resguardar a saúde das pessoas idosas
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Detran esclarece sobre o funcionamento
do órgão entre 14 a 18 de junho

O Departamento
Estadual de Trânsito
do Espírito Santo (De-
tran|ES) informa que,
em razão da Portaria
nº 115-R, publicada no
Diário Oficial do Esta-
do, no último sábado
(12), que trata da clas-
sificação dos municípi-
os no Mapa de Risco
Covid-19, o atendi-
mento ao público nas
unidades durante a se-
mana compreendida
entre segunda-feira
(14) e sexta-feira (18)
funcionará da seguinte
maneira:

Municípios em ris-
co alto: atendimento
de segunda a sexta-
feira, das 10h às 17h.

Municípios em ris-
cos moderado e baixo:
atendimento de segun-
da a sexta-feira, de 8h
às 17h.

É possível que al-
guns agendamentos
tenham sido feitos em
data anterior ao início
de vigência da porta-

ria, que é atualizada
semanalmente pelo
Governo do Estado,
precisem ser refeitos
pelo site www.agenda-
mento.es.gov.br. O De-
tran|ES lamenta o
transtorno.

O órgão reforça
que, em atendimento a
uma solicitação feita
pelo Detran|ES, o
Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) au-
torizou a prorrogação
dos prazos de procedi-
mentos de trânsito.
Dessa forma, está pror-
rogado por tempo inde-
terminado o prazo pa-
ra renovação das Car-
teiras Nacionais de
Habilitação (CNH) e
das Autorizações para
Conduzir Ciclomotor
(ACC), vencidas desde
1º de março de 2020 e
com vencimento a par-
tir da data da publica-
ção da Portaria do Con-
tran nº 214/21, em 26
de março de 2021, as-
sim como o prazo de
validade das ACC, Per-
missão para Dirigir

(PPD) e CNH venci-
das no mesmo período.

O Detran|ES rea-
firma que, por meio do
site www.detran.es.-
gov.br, o cidadão pode
realizar cerca de 60 ser-
viços nas áreas de habi-
litação, veículos e in-
frações, que podem ser
feitos de forma on-line,
sem precisar sair de
casa. Dentre os princi-
pais serviços on-line
estão: emissão de bole-
tos, renovação de
CNH, segunda via de
CNH, licenciamento
anual do veículo, comu-
nicado de venda, re-
cursos de multas, de
suspensão, cassação e
indicação do real con-
dutor.

Confira a classifica-
ção de todos os muni-
cípios capixabas:

RISCO BAIXO:
Baixo Guandu, Caste-
lo, Colatina, Concei-
ção do Castelo, Ico-
nha, Itaguaçu, Itarana,
Jerônimo Monteiro,
João Neiva, Marilân-
dia, Mimoso do Sul,

Mucurici, Muqui, Piú-
ma, Santa Maria de
Jetibá, São Roque do
Canaã, Viana e Vila
Pavão.

R I S C O
MODERADO: Afon-
so Cláudio, Água Do-
ce do Norte, Águia
Branca, Alegre, Alto
Rio Novo, Anchieta,
Apiacá, Aracruz, Atí-
lio Vivácqua, Barra de
São Francisco, Boa
Esperança, Bom Jesus
do Norte, Brejetuba,
Cariacica, Conceição

da Barra, Divino de
São Lourenço, Dores
do Rio Preto, Fundão,
Governador Linden-
berg, Guaçuí, Guara-
pari, Ibiraçu, Ibitira-
ma, Irupi, Itapemirim,
Jaguaré, Laranja da
Terra, Linhares, Man-
tenópolis, Marechal
Floriano, Montanha,
Muniz Freire, Nova
Venécia, Pancas, Pe-
dro Canário, Ponto
Belo, Presidente Ken-
nedy, Rio Bananal, Rio
Novo do Sul, Santa

Leopoldina, Santa Te-
resa, São Domingos do
Norte, São Gabriel da
Palha, São José do Cal-
çado, São Mateus, Ser-
ra, Sooretama, Vargem
Alta, Venda Nova do
Imigrante, Vila Valé-
rio, Vila Velha e Vitó-
ria.

R I S C O A LT O :
Alfredo Chaves, Ca-
choeiro de Itapemirim,
Domingos Martins,
Ecoporanga, Ibatiba,
Iúna, Marataízes e Pi-
nheiros.

Covid-19: Butantan entrega mais 1 milhão de doses de vacina ao PNI

O Instituto Butan-
tan entregou ontem
(14) ao Ministério da
Saúde um lote de 1 mi-
lhão de doses da vacina
CoronaVac contra a
covid-19. Essa remessa
é parte dos 5 milhões
de doses previstos para
serem liberados ao lon-
go do mês de junho pa-
ra o Programa Nacio-
nal de Imunizações
(PNI).

O novo lote de 5 mi-
lhões de doses está sen-
do produzido a partir
dos 3 mil litros de in-
grediente farmacêutico
ativo (IFA) recebidos
no último dia 5 de ma-
io. Desse total, já hou-
ve a liberação de 1,8
milhão de vacinas des-
de sexta-feira (11),

quando foram entre-
gues 800 mil doses. As
doses disponibilizadas
hoje contemplam o
segundo contrato fir-
mado com o Ministé-
rio da Saúde, de 54 mi-
lhões de vacinas. O pri-
meiro, de 46 milhões,
foi cumprido no dia 12
de maio.

Envase

Segundo informa-
ções do Instituto Bu-
tantan, o envase da ma-
téria-prima foi iniciado
no dia 27 e terminou
na madrugada do dia
30. Parte das doses já
envasadas está em ou-
tras etapas do processo
produtivo, como inspe-
ção de controle de qua-
lidade. O Butantan in-
formou ainda que até o

fim de junho receberá
um novo lote de 6 mil
litros de IFA para a pro-
dução de mais 10 mi-
lhões de doses.

“Nesse caminhão
que está aqui, nós esta-

mos com a carga de um
milhão de doses da va-
cina do Butantan a ser
entregue, nesta manhã,
ao Ministério da Saú-
de. E na próxima quar-
ta-feira teremos uma

nova remessa sendo
entregue”, informou o
governo paulista.

Ainda de acordo
com o Butantan, com a
entrega de hoje, já fo-
ram fornecidos ao PNI

49 milhões de doses
desde 17 de janeiro,
quando o uso emergen-
cial do imunizante foi
aprovado pela Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

EBC Saúde

Foto: divulgação

Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Detran|ES
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Fundo Soberano é tema de palestra do governador
em webinário sobre royalties de petróleo

O governador do
Estado, Renato Casa-
grande, ministrou pa-
lestra com o tema "Fun-
do Soberano do Espíri-
to Santo" no webinário
“Fundos de Royalties
do Brasil”, promovido
pela Prefeitura de Nite-
rói (RJ), na manhã de
segunda-feira (14). O
evento virtual reuniu
todos os entes que cria-
ram Fundos Sobera-
nos no Brasil: além do
Espírito Santo, os mu-
nicípios de Niterói,
Maricá (RJ) e Ilha Bela
(SP).

Em sua fala, Casa-
grande enfatizou a de-
cisão de todos os gesto-
res, que vislumbraram
a importância da utili-
zação desses recursos
da exploração do pe-
tróleo, que é um recur-
s o f i n i t o e n ã o -
renovável. “Podíamos
usar esse valor em nos-
sos governos, mas pen-
samos nas próximas
gerações. O Fundo So-
berano do Espírito San-
to terá crescimento
p e r m a n e n t e c o m
acréscimo mensal, tor-
nando-o um fundo po-

deroso que gerará um
lastro de confiança na
sociedade capixaba”,
afirmou.

O governador ante-
cipou que o próximo
edital a ser aberto vai
contemplar vários ti-
pos de empreendimen-
tos. “Não queríamos
focar apenas em um
setor e deixamos todas
as possibilidades aber-
tas para que com o tem-
po, possamos direcio-
nar para setores mais
estratégicos. Com cer-
teza, o Fundo Sobera-
no trará frutos para o
Espírito Santo e tam-
bém para as cidades
que o criaram", pontu-
ou Casagrande.

O webinário foi me-
diado pela secretária
de Fazenda de Niterói,
Marília Ortiz, e contou
com ainda com a parti-
cipação dos prefeitos
Axel Grael (Niterói),
Fabiano Horta (Mari-
cá) e Toninho Colucci
(Ilha Bela); além do
reitor da Universidade
Federal Fluminense
(UFF), Antonio Clau-
dio Lucas da Nóbrega;
do representante do
Banco Interamericano
de Desenvolvimento

(BID), André Frits-
cher; e do secretário de
Estado da Fazenda,
Rogelio Pegoretti.

Pegoretti destacou
que o Fundo Soberano
do Espírito Santo já
tem mais de R$ 500
milhões aportados.
“Todo mês aportamos
verbas dos royalties de
petróleo e participa-
ções especiais. Com
isso, a nossa expectati-
va é que, ao final de
2022, tenhamos R$ 1
bilhão disponível nesse
Fundo, sendo utiliza-
do para trazer um de-
senvolvimento econô-
mico sustentável para
a nossa sociedade”,
afirmou o secretário da
Fazenda capixaba.

O prefeito de Nite-
rói também apresen-
tou os valores e proje-
ções do Fundo de
Equalização da Recei-
ta (FER), assim como
a motivação de seu
uso. “Está sendo usado
para a criação de recei-
tas, movimentando a
economia e gerando
emprego aos morado-
res de Niterói. Temos
um saldo de R$ 173
milhões de reais e pro-
jetamos que chegue a

R$ 2,8 bilhões em
2040. O fundo serve
para dar sustentabili-
dade fiscal e estabilida-
de, pois são recursos
que oscilam muito.
Assim como o Espírito
Santo, estamos garan-
tindo investimentos
estratégicos para que
possamos combater as
desigualdades sociais
em nosso município”,
relatou Axel Grael.

A secretária da Fa-
zenda do município
disse que a ideia do
evento é, justamente,
debater as característi-
cas de cada fundo sobe-
rano. “Nosso objetivo
é, futuramente, criar
um fórum qualificado
de discussão sobre a
finalidade dos fundos,
suas políticas de
i nv e s t i m e n t o ,
composição de
carteiras, entre
outros assun-
tos de inte-
r e s s e , n a
t e n t a t i va

de mitigar eventuais
riscos, superar lacunas
e promover boas práti-
cas e experiências de
gestão adequadas des-
ses recursos”, explicou
Marília Ortiz.

Após a abertura do
webinário, outro painel
reuniu responsáveis
técnicos pela
gestão de cada
Fundo para
discutir com-
p a r a t i v a-
m e n t e a
legislação,
os limites
das políti-

cas de investimentos,
as possibilidades de
composição da cartei-
ra, entre outros desafi-
os e experiências. Parti-
cipou pelo Espírito San-
to o subgerente de Ges-
tão do Fundo Sobera-
no, Alexandre Gebara.

Ceasa-ES e Seag assinam convênio com OCB/ES

Um acordo permiti-
rá que a Centrais de
Abastecimento do Espí-
rito Santo (Ceasa-ES)
ceda um espaço para ser
estruturado pela coope-
rativa selecionada por
meio da Organização
das Cooperativas Brasi-
leiras do Estado do Espí-
rito Santo (OCB/ES). O
propósito está relaciona-
do às atividades agríco-
las e busca apoiar as soci-
edades cooperativas.

A OCB/ES irá apoi-
ar a Ceasa-ES em ativi-
dades que envolvam o
cooperativismo em âm-
bito estadual. “A ação
da Cooperativa é uma

realidade necessária,
especialmente para tor-
nar mais fortes peque-
nos produtores rurais.
Para a Ceasa, é um moti-
vo de orgulho efetivar
esse convênio, pois pos-
sibilitará ampliar o le-
que de comércio do pe-

queno produtor, de-
monstrando ainda mais
a força do cooperativis-
mo e a sensibilidade da
Ceasa pelo segmento”,
a f i r m a o d i r e t o r -
presidente da Ceasa-ES,
Guilherme Gomes de
Souza.

O compromisso fir-
mado entre as institui-
ções demonstra a im-
portância de haver
ações que valorizam e
beneficiam não apenas
as companhias agríco-
las, mas também os pro-
dutores rurais. “A cele-

bração desse convênio
faz parte de uma políti-
ca de parcerias, com o
objetivo de criar um es-
paço democrático de
apoio ao produtor rural
junto às cooperativas. A
OCB/ES é referência
quando o assunto é coo-

perativismo e não temos
dúvida que será um su-
cesso”, ressaltou o se-
cretário de Estado da
Agricultura, Paulo Fo-
letto.

CONVÊNIO – Assi-
naram o convênio a Di-
retoria da Centrais de
Abastecimento do Espí-
rito Santo (Ceasa-ES); a
Secretaria da Agricultu-
ra, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (Se-
ag), além do superinten-
dente da Organização
das Cooperativas Brasi-
leiras do Estado do Espí-
rito Santo (OCB/ES) e
o presidente da Coope-
rativa Agropecuária
Centro Serrana (Coope-
avi).

Ceasa-ES

Foto: divulgação

Parceria tem como principal objetivo o estabelecimento de ações conjuntas
e apoio operacional como forma de potencializar o cooperativismo capixaba

Secom/Sefaz
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PM apreende armas de fogo e
munições em municípios da região

Militares do 2º Bata-
lhão apreenderam du-
as armas de fogo, 98
munições e entorpe-
cente durante o patru-
lhamento em municí-
pios do Norte, na últi-
ma quinta-feira (10).

Em Nova Venécia,
a equipe prendeu um
homem de 33 anos por
porte ilegal de arma de
fogo, logo após receber
a informação de que
um grupo criminoso
estaria efetuando dis-
paros nas proximida-
des da quadra do bair-
ro Altoé.

Durante as buscas
os policiais foram ata-

cados por dois crimi-
nosos, que atiraram
contra a equipe e tenta-
ram fugir. Um dos ho-
mens foi alcançado no
interior de sua casa.
Com ele foi apreendi-
da uma pistola PT 938,
calibre 380, carregada
com 15 munições do
mesmo calibre, um car-
regador reserva com 15
munições e mais 68
munições que estavam
dentro de uma meia.
Seu comparsa não foi
localizado.

Na cidade de Boa
Esperança, os policiais
deslocaram ao distrito
de Santo Antônio de
Pouso Alegre para veri-
ficarem a informação

de que uma mulher
estaria sendo ameaça-
da pelo seu companhe-
iro. No local, a equipe
confirmou a denúncia
e apreendeu com o acu-
sado uma pistola cali-
bre 22 de fabricação
caseira e uma pistola
do tipo airsoft. O ho-
mem foi preso.

Já em Montanha,
policiais da 4ª Compa-
nhia realizavam o pa-
trulhamento no bairro
Pelourinho quando
avistaram um motoci-
clista em atitude suspe-
ita, que fugiu em alta
velocidade ao perceber
a aproximação da equi-
pe. No local onde o sus-
peito estava foi encon-

trado uma sacola con-
tendo cerca de 50 gra-
mas de maconha, um
dichavador, além de

materiais para embalo
de entorpecentes.

O s d e t i d o s n a s
ações e os materiais

apreendidos foram en-
caminhados aos plan-
tões policiais dos muni-
cípios.

Viana Vacinada: 14 mil voluntários
participam do primeiro dia D de vacinação

14 mil vianenses
voluntários de 18 a 49
anos receberam a meia
dose da vacina Astra-
Zeneca, no domingo
(13), durante o primei-
ro Dia D de vacinação
do Projeto Viana Vaci-
nada. A vacinação con-
tinuará ao longo desta
semana a fim de alcan-
çar mais munícipes que
não puderam compare-
cer aos locais de vacina-
ção neste dia.

O sistema vianava-
cinada.saude.es.gov.br
para o projeto Viana
Vacinada estará dispo-
nível para agendamen-
to até o próximo sába-
do (19), com vagas na
Central É Pra Já, no

bairro Marcílio de No-
ronha.

Durante todo o dia,
o Governo do Estado
organizou equipes, jun-
tamente com o municí-
pio de Viana, contando
com o apoio de mais de
mil voluntários. Des-
ses, cerca de 300 volun-
tários da Secretaria da
Saúde (Sesa) auxilia-
ram as equipes de saú-
de. A Sesa também dis-
ponibilizou insumos e
equipamentos de prote-
ção individual aos par-
ticipantes, assim como
treinamento ao longo
da última semana.

Além disso, a Com-
panhia Estadual de
Transportes Coletivos
de Passageiros do Espí-
rito Santo (Ceturb-ES)

auxiliou o processo
com logística de trans-
porte, disponibilizando
11 linhas às equipes de
trabalho.

Gerações diferentes
se unem pelo mesmo

sentimento, a
esperança

Ao longo de todo o
domingo, 174 seções
das 35 zonas eleitorais,
além de dois pontos de
vacinação extras (para
a população residente
de Viana que não vota
na cidade) receberam
voluntários das mais
diversas profissões, ida-
des, mas que comparti-
lhavam o mesmo senti-
mento: de poder contri-
buir com a ciência jun-

to à esperança em aju-
dar no combate ao no-
vo Coronavírus (Covid-
19).

Entre os 14 mil par-
ticipantes, muitos jo-
vens aproveitaram a
oportunidade para po-
der adiantar a vacina-
ção.

A ansiedade foi ta-
manha que Erika Gon-
çalves, 27 anos, chegou
por volta das 6h da ma-
nhã na Escola Constan-
tino José Vieira, uma
das zonas eleitorais,
para não perder a opor-
tunidade de fazer histó-
ria. “Participar do Via-
na Vacinada renova a
esperança e é motivo de
honra por morar na ci-
dade que está promo-
vendo esse projeto."

SESA

Foto: divulgação

Foto: divulgação

PMES
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Negócios ligados à Saúde têm
opção de crédito no Bandes

De pesquisas em
diagnóstico a big data,
os desafios do setor de
Saúde demandam ca-
da vez mais soluções
para melhorar a presta-
ção de serviços e a aten-
ção e o cuidado ao paci-
ente. Por isso, empresá-
rios do segmento que
estejam interessados
em investir para me-
lhorar a produtividade
e a precisão de seus di-
agnósticos, podem con-
tar com crédito por me-
io do Banco de Desen-
volvimento do Espírito
Santo (Bandes).

O diretor de Negó-
cios do Bandes, Mar-
cos Kneip Navarro,
destaca que esses re-
cursos possibilitam,
inclusive, investir em
tecnologias que auxili-
em no combate à pan-
demia do novo Coro-
navírus (Covid-19). “O
Bandes é parceiro dos
empreendedores e em-

presários capixabas e
esse recurso está ali-
nhado aos anseios de
toda a população, que
quer superar esta pan-
demia, e às ações do
Governo do Estado,
para minimizar os im-
pactos que este mo-
mento crítico vêm im-
putando aos capixa-
bas. O banco permane-
ce atento às demandas
sociais dos capixabas e
em constante diálogo
para atender às neces-
sidades dos empreen-
dedores de forma ágil,
flexível e alinhada com
as políticas de Gover-
no”, afirmou o diretor.

Tecnologia como
aliada da saúde

A adoção de Tecno-
logia permite intervir,
de forma precoce, com
estratégias terapêuticas
menos invasivas, mais
específicas e mais segu-
ras, melhorando o prog-
nóstico clínico e a qua-

lidade de vida do paci-
ente. Pelas característi-
cas do segmento, no
planejamento para o
investimento em solu-
ções tecnológicas para
a Saúde, os ciclos de
inovação devem ser
cada vez mais curtos.
Dessa forma, a aquisi-
ção de máquinas e equi-
pamentos modernos, o
investimento em estru-
tura física e a capacita-
ção da equipe podem
ser feitos com planos
de execução de curto e
médio prazo e contar
com recursos das li-
nhas de financiamento
do Bandes, em especial
a linha Finep Saúde,
desenhada especifica-
mente para apoiar em-
presas que estejam na
linha de frente contra o
Covid-19.

A linha de crédito
oferece apoio a proje-
tos de aquisição de dis-
positivos médicos para
hospitais, clínicas, labo-
ratórios médicos e de-

mais atividades ligadas
ao setor de Saúde. O
objetivo é proporcio-
nar a disponibilidade
de produtos ligados ao
combate direto ao no-
vo Coronavírus (Co-
vid-19). Os recursos
têm origem na Finan-
ciadora de Estudos e
Projetos (Finep) e po-
dem financiar desde
kits de para testes do
Covid-19 a respirado-
res, ventiladores, más-
caras, termômetros e
equipamentos para
exames. No total, são
mais de cem itens fi-

nanciáveis, podendo,
por exemplo, atender
até clínicas de fisiotera-
pia.

No site do Bandes
todas as orientações
sobre documentação e
contatos estão explica-
das em formato de pas-
so a passo. Em caso de
dúvidas, as empresas
interessadas ainda po-
dem enviar um e-mail
para credi toinova-
cao@bandes.com.br

“O Bandes tem à
disposição atendimen-
to especializado e re-
moto para os empresá-

rios, tanto para contra-
tação do crédito ligado
à inovação quanto para
orientação sobre o cré-
dito emergencial. Com
o investimento contra-
tado junto ao Bandes,
os avanços são inúme-
ros para o segmento
produtivo — sistemas
operacionais eficientes
e seguros, equipamen-
tos modernos, adoção
de prontuários eletrô-
nicos, avanços em enge-
nharia e tecnologia bio-
médica, entre outros”,
complementa o diretor
Marcos Kneip.

Governo assina acordos que podem
fechar lixões e despoluir rios

A despoluição de
rios, a logística reversa
de resíduos e a trans-
formação de lixo em
energia são os objeti-
vos de três acordos de
cooperação assinados
na segunda-feira (14)

entre associações seto-
riais e o Ministério do
M e i o A m b i e n t e
(MMA).

Um deles, sobre o
monitoramento da
qualidade da água, foi
assinado com a Asso-
ciação Brasileira de
Empresas de Trata-

mento de Resíduos e
Efluentes (Abetre). O
acordo prevê a criação
de uma plataforma
digital para aprimorar
a gestão da qualidade
da água em todo o Bra-
sil.

“A plataforma ofe-
recerá informações

consolidadas sobre a
qualidade dos efluen-
tes t ra tados, mais
transparência aos usuá-
rios e incentivo a me-
lhorias operacionais,
além de melhor orien-
tação de ações de fisca-
lização pelos órgãos
ambientais e agências
reguladoras, com ins-
trumentos para verifi-
cação das metas de de-
sempenho dos servi-
ços de tratamento de
efluentes”, detalhou a
pasta em nota.

Outro acordo assi-
nado trata da logística
reversa de óleo lubrifi-
cante. Por meio dele, a
expectativa é de que
sejam integradas infor-

mações setoriais sobre
essa logística no Siste-
ma Nacional de Infor-
mações sobre a Gestão
dos Resíduos Sólidos
e, com isso, seja desen-
volvido um aplicativo
online, para permitir a
integração com os de-
mais sistemas de logís-
tica reversa existentes
no país, como eletroe-
letrônicos, embala-
gens e medicamentos.
Nesse caso, além do
MMA e da Abetre, ou-
tra parceira será a Asso-
ciação Ambiental para
Coleta, Gestão e Rer-
refino do Oluc - óleo
lubrificante usado ou
contaminado.

Há ainda a parceria

para elaboração do
Atlas de Recuperação
Energética de Resídu-
os Sólidos. “Esta ferra-
menta digital indicará
as regiões com maior
potencial para investi-
mentos no aproveita-
mento do lixo como
fonte de energia”, ex-
plicou o ministério.

Além disso, está
prevista a integração
de informações setori-
ais e de infraestrutura
sobre recuperação
energética, a moderni-
zação normativa e o
desenvolvimento de
conteúdos para a qua-
lificação de órgãos am-
bientais e consórcios
públicos.

Agência Brasil

Bandes

Foto: divulgação

Foto:  Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Convênio entre Seag e Sebrae beneficia mais de 150 empreendimentos rurais

A Secretaria da Agri-
cultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (Seag)
e o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empre-
sas do Espírito Santo (Se-
brae/ES) firmaram parce-
ria por meio de um convê-
nio para atender pequenas
agroindústrias e os empre-
endimentos rurais e da
pesca do Espírito Santo.
Ao todo, 156 empreendi-
mentos, entre individuais e

coletivos (associações ou
cooperativas) de 49 muni-
cípios do Estado, se inscre-
veram para participar das
ações do projeto Pequena
Agroindústria Rural Mais
Produtiva.

Até o momento, foram
realizadas cinco oficinas
para este público, com a
participação de 131 pesso-
as. Outras quatro estão
previstas para os dias 15,
22, 29 de junho e 06 de
julho, sempre às 14 horas.
É necessário que o empre-

endedor faça a inscrição
pela Loja Sebrae/ES (lo-
ja.sebraees.com.br). No
total, serão disponibiliza-
das 20 oficinas.

“A expectativa é que
estas ações auxiliem as
agroindústrias, melhoran-
do a qualidade e apresen-
tação dos produtos, agre-
gando valor à produção e
tornando os produtos mais
atrativos e competitivos no
mercado”, ressaltou o co-
ordenador de Agroindús-
tria e Empreendedorismo

Rural da Seag, Jackson
Fernandes de Freitas.

A participação em pelo
menos duas oficinas é o
que garante o acesso dos
empreendedores às con-
sultorias tecnológicas Se-
braetec. “O foco das con-
sultorias Sebraetec está na
adequação das instalações
da agroindústria, melhoria
dos rótulos dos produtos,
comunicação visual e posi-
cionamento da marca no
mercado. Tudo isso é im-
portante para que os em-

preendimentos melhorem
o seu desempenho na atra-
ção de clientes e vendas”,
destaca o analista do Se-
brae/ES, Adriano Matos
Rodrigues.

Ao todo, estão previs-
tas 201 consultorias com
recursos do convênio. As
primeiras 15 consultorias
já foram contratadas e a
previsão é de que ainda em
junho outros 30 empreen-
dimentos já sejam benefi-
ciados.

Confira as próximas
oficinas:

15/06 - Formação do
Preço de Venda para o Co-
mércio

22/06 - Como Vender
Mais Através da Presença
Digital

29/06 - Controles Fi-
nanceiros: Melhorando a
Gestão Financeira do seu
Negócio

06/07 - Vendendo Ma-
is em Datas Comemorati-
vas

Seag

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

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

COMUNICADO

Valdemar Zimermann, torna público que reque-
reu da SEMAMA, através do processo n°
7590/2020 e Licença Municipal Simplificada
para atividade de Secagem mecânica de grãos
associada a pilagem, no municipio de Rio Bana-
nal/ES.

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030


