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Reflexao~

"E, assim como aos homens está ordenado
morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o
juízo."

Refletindo: O que vem após a morte? A
resposta da Bíblia resume-se em uma só
palavra: julgamento. Quando o corpo retorna
ao pó de onde veio, o espírito volta a Deus
(Eclesiastes 12:7) para ouvir o veredito divino
acerca da vida que foi vivida. A vida nesse
mundo, um prólogo de nossa história na
eternidade. É nosso tempo de experiência!
Como temos usado nossa liberdade, tempo,
saúde e oportunidades? E, acima de tudo, que
lugar tem Jesus Cristo em nossa vida? Tudo
depende disso.

Oração: Faze-me, Senhor, conhecer os teus
caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me
na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus
da minha salvação, em quem espero todo o dia.
Quero após a morte, no meu julgamento, que
se encontre virtude em minha vida, para que eu
possa habitar com o Senhor toda eternidade.
Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Estado inicia vacinação contra a
Covid-19 dos trabalhadores industriais

Em mais uma estraté-
gia para a vacinação con-
tra o Coronavírus no Esta-
do, o Governo iniciou
ontem (15), a antecipação
do grupo prioritário for-
mado por trabalhadores
industriais, em ato simbó-
lico com a presença do
governador do Estado,
Renato Casagrande. A
solenidade aconteceu na
sede do Serviço Social da
Indústria (Sesi), em Vitó-
ria.

No Estado, segundo a
estimativa do Ministério
da Saúde, cerca de 135 mil
trabalhadores da indústria
serão imunizados. Os in-
dustriais fazem parte dos
28 grupos prioritários defi-
nidos no Plano Nacional

de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-
19 e terão a vacinação an-
tecipada com uso da reser-
va técnica das doses desti-
nadas à Campanha.

“A estratégia que esta-
mos usando no Governo é
avançar sempre na faixa
etária e dentro do Plano
Nacional, vacinando os
grupos prioritários e che-
gou a vez da indústria.
Vocês não pararam ne-
nhum dia e temos que
avançar a vacinação nes-
ses grupos que deram uma
contribuição maior nessa
pandemia. Gostaria de
dizer ‘parabéns e muito
obrigado’, pois estamos
passando por um momen-
to que jamais pensávamos
atravessar”, afirmou o
governador.

Definições e
operacionalização

da vacina

De acordo com a Reso-
lução da Comissão Inter-
gestora Bipartite (CIB) Nº
116/2021, são empregados
registrados nos seguintes
setores industriais:

- Produção, transfor-
mação e extração florestal,
de petróleo, gás e minerais;
- Fabricação de alimentos,
bebidas, calçados e acessó-
rios, derivados do petróleo
e biocombustível, fumo,
máquinas e equipamentos,
móveis, papel e celulose,
produtos de metal, de mine-
rais não metálicos e meta-
lurgia, produtos químicos,
farmoquímicos, e farma-
cêuticos, roupas e tecidos;
- Produção e manutenção

de veículos e outros equi-
pamentos de transporte,
bem como atividades auxi-
liares dos transportes;
- Coleta, produção e trata-
mento de energia, gás,
água, esgoto, resíduos;
- Atividades de correio e
entregas, de telecomunica-
ções, de impressão, grava-
ção e reprodução;
- Construção civil;
- Atividades de educação,
saúde e segurança dos tra-
balhadores da indústria.

Em relação à operacio-
nalização, a vacinação será
feita nos serviços de saúde
de cada município seguin-
do a estratégia adotada
pela cidade de residência
do trabalhador.

Para mais informações,
acesse a Resolução CIB Nº
116/2021.

Sesa

Ação da PM e PC resulta em prisão e apreensão
de grande quantidade de droga em São Gabriel

Na tarde de quarta-
feira (14), policiais mi-
litares e civis detive-
ram dois indivíduos e
apreenderam grande
quantidade de droga,
além de uma arma de
fogo, munições e di-
nheiro, no município
de São Gabriel da Pa-
lha. A ação foi realiza-
da pelos militares da
Força Tática, Radio-
patrulha e do Serviço
de Inteligência do 2°
Batalhão e também
contou com policiais
civis.

Após levantamen-

tos do Serviço Reser-
vado da PM e da PC,
foi constatado que
uma residência no bair-
ro João Colombi esta-
ria sendo usada como
esconderijo por um
foragido da justiça e
seu comparsa. Os poli-
ciais cercaram o local e
renderam os indivídu-
os. Durante as buscas
foi encontrada uma
arma longa calibre 12,
6,5 kg de maconha,
165 buchas de maco-
nha, 44 pedras de
crack, 27 munições de
diversos calibres, uma
balança de precisão,
três aparelhos celula-

res, R$1159,00 em es-
pécie e material para
embalo da droga.

Os detidos e todos

os objetos apreendidos
foram entregues na
Delegacia de Polícia
Civil da cidade.

PMES

Foto: divulgação
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Estado vai ofertar 50 mil cirurgias
eletivas a partir deste segundo semestre

O Governo do Espíri-
to Santo inicia mais uma
importante etapa para a
Rede de Atenção Hospi-
talar, com o lançamento
do “Mutirão de Cirurgias
Eletivas”. Em solenidade
no Palácio Anchieta, em
Vitória, na quarta-feira
(14), o governador Rena-
to Casagrande, anunciou
a oferta de 50 mil cirurgi-
as, entre procedimentos
oftalmológicos, geral,
ortopédico, vascular, gine-
cológico, urológico, entre
outras, para o segundo
semestre deste ano.

A medida vai ao en-
contro do cenário de recu-
peração da pandemia do
Coronavírus no Estado e
a consolidação na dimi-
nuição de internações
pela doença, que permite
a reversão dos leitos para
as cirurgias eletivas. Com
o Plano de Gestão de filas
na garantia ao acesso hos-
pitalar para procedimen-
tos eletivos, denominado
“Mutirão de Cirurgias
Eletivas”, pretende-se
organizar e garantir o
atendimento necessário
de modo a suprir a oferta
anterior e aquela decor-
rente do último ano de
pandemia no Estado.

“Fizemos ampliação
na área de saúde que ja-
mais esperávamos fazer
em tão pouco tempo e
que ficará de legado para
a população capixaba.

Estou muito feliz, pois as
cirurgias eletivas foram
uma das primeiras coisas
afetadas no início da pan-
demia. Elas foram sus-
pensas para que pudésse-
mos ter mais leitos e pro-
fissionais de saúde para
atender à população. Ho-
je, quando conseguimos
anunciar mais de 50 mil
cirurgias eletivas, come-
çamos a pensar que pode-
mos voltar à certa norma-
lidade. A gestão de pan-
demia e as cirurgias eleti-
vas vão caminhar junto.
Assim, vamos dar digni-
dade a todos”, afirmou o
governador.

O secretário de Esta-
do da Saúde, Nésio Fer-
nandes, destacou a im-
portância da estratégia
estadual no enfrentamen-
to à pandemia para o for-
talecimento do Sistema
Único de Saúde (SUS)
capixaba no momento
atual, com o lançamento
do mutirão. “A pandemia
nos obrigou a paralisar as
cirurgias, chegamos em
um momento aonde esta-
mos muito seguros em
garantir um ambiente
hospitalar seguro para
atender os trabalhadores
e a população. Hoje, con-
solidamos esta fase de
recuperação, depois da
terceira grande onda de
casos, revertendo leitos e
garantindo esse legado
da expansão hospitalar, o
qual foi a aposta do Esta-
do, anunciando as 50 mil

cirurgias”, disse.
Nésio ressaltou ainda

a importância do papel
dos hospitais estaduais
nesse novo processo e do
compromisso de cada
um. “É a primeira vez
que a rede própria estadu-
al está fortemente mobili-
zada na oferta de mais de
23 mil cirurgias eletivas
nesse mutirão. Nossos
diretores de hospital vão
assinar um termo de com-
promisso com as metas
que estão sendo pactua-
das no lançamento do
mutirão, onde mês a mês
iremos acompanhar a
evolução do alcance das
metas”, informou o se-
cretário.

A ação ocorre em par-
ceria entre o Governo do
Estado, por meio da Se-
cretaria da Saúde, junto
às Secretarias municipais
de Saúde dos 78 municí-
pios capixabas, as unida-

des hospitalares estadua-
is e contratualizadas, as
Unidades da Rede Cui-
dar, os Centros de Refe-
rência de Especialidades
e as Superintendências
Regionais de Saúde.

Estiveram presentes
na solenidade, a vice-
governadora Jacqueline
Moraes; os deputados
estaduais Bruno Lamas,
José Esmeraldo, Dr. Hér-
cules, Freitas e Luciano
Machado; diretores de
hospitais; além de verea-
dores, secretários munici-
pais e lideranças locais.

Cirurgias, consultas
e exames

especializados

Serão ofertadas 50
mil cirurgias que ocorre-
rão de norte a sul do Esta-
do, em 26 unidades hos-
pitalares, sendo 13 hospi-
tais da rede própria e 13

hospitais contratualiza-
dos.

As especialidades
médicas para as cirurgias
são: oftalmologia, cirur-
gia geral, ortopédica,
vascular, ginecológica,
urológica, otorrinolarin-
gologia, proctologia, on-
cológica, cardíaca, cirur-
gia do aparelho digestivo,
cirurgia torácica, cabeça
e pescoço, bucomaxilofa-
cial, neurocirúrgico, ci-
rurgia plástica reparado-
ra, bariátrica, mastologia
e a de fenda palatina.

Durante o atendi-
mento do paciente cirúr-
gico, serão disponibiliza-
das 150.000 consultas
especializadas. A previ-
são é de que cada pacien-
te tenha em média três
consultas, como as pré-
cirurgias, pós-cirúrgicas,
consulta cardiológica e
anestésica.

Quanto aos exames

especializados, são ofere-
c i d o s u m t o t a l d e
250.000. Serão disponibi-
lizados todos os exames
pré-operatórios relacio-
nados ao tipo de procedi-
mento cirúrgico, sendo
em média cinco exames
por paciente cirúrgico.

Ofertas Região
Central e Norte

de Saúde

Para as regiões Cen-
tral e Norte de Saúde se-
rão disponibi l izadas
10.563 cirurgias que ocor-
rerão em quatro unida-
des hospitalares estadua-
is: Hospital Estadual Ro-
berto Arnizaut Silvares,
em São Mateus; Dr
Alceu Melgaço Filho, em
Barra de São Francisco;
Dr João dos Santos Ne-
ves, em Baixo Guandu; e
Sílvio Avidos, em Colati-
na.

Câmara aprova PL que suspende prova de vida durante pandemia

A Câmara dos De-
putados aprovou na
quarta-feira (14) o pro-
jeto que suspende até
31 de dezembro de
2021 a comprovação
de vida dos beneficiári-
os junto ao Instituto
Nacional do Seguro
Social (INSS). A maté-
ria retorna para análise
do Senado. “A prova de
vida presencial, num
contexto de pandemia,
serve como fio condu-
tor que pode acarretar a
morte daqueles que se

submetem ao risco de
contágio para não com-
prometer sua renda”,
argumentou o relator
da matéria, deputado
Danilo Cabral (PSB-
PE).

A prova de vida é
realizada anualmente
nas agências do INSS
ou nos bancos onde o
segurado recebe o bene-
fício. “Não há justifica-
tiva para que, em um
momento tão grave de
crise sanitária, a pre-
venção a possíveis frau-
des esteja acima da pre-
servação da vida de

milhões de brasileiros
com o risco de corte do
benefício”, disse o de-
putado.

O texto estabelece o
uso preferencial de bio-
metria para a realiza-
ção da prova de vida
pelos beneficiários. A
prova de vida continua
sendo feito no mês do
aniversário do benefi-
ciário, ainda que por
procuradores. Benefi-
ciários acima de 80
anos ou com dificulda-
des de locomoção de-
vem ter máxima prefe-
rência no atendimento

bancário para evitar
demoras e exposição
do idoso a aglomera-
ções. Além disso, O
INSS deverá informar
ao cidadão outros mei-
os remotos de realizar a
prova de vida para evi-
tar deslocamentos.

Em casos de frau-
des, o texto prevê a de-
volução ao INSS de
valores pagos indevida-
mente após o óbito do
titular do benefício ou a
pessoa não autorizada.
Segundo Cabral, dados
do INSS apontam que,
até meados do mês de

junho, dos 36 milhões
de segurados, 23,6 mi-
lhões haviam realizado
a prova de vida, faltan-
do 12,3 milhões de pes-
soas, que correm o ris-
co de terem seus benefí-
cios bloqueados nos
próximos meses.

“Com o retorno do
procedimento presen-
cial da prova de vida,
aposentados e pensio-
nistas vêm se subme-
tendo a aglomerações
em transportes públi-
cos e principalmente
nas agências bancárias
responsáveis pela che-

cagem, quando não
logram êxito no proce-
dimento remoto, para
que não tenham o paga-
mento do benefício blo-
queado. Convocados
às agências por vezes
lotadas, em razão da
redução de pessoal pa-
ra que se cumpram as
medidas sanitárias nes-
sas instituições, perma-
necem por horas ex-
postos a um vírus po-
tencialmente mais mor-
tal para idosos, repito,
os mais atingidos pela
medida”, argumentou
o relator.

Agência Brasil

Foto: Helio Filho/Secom

Sesa

O Secretário de Saúde Nésio Fernandes anuncia o “Mutirão de Cirurgias Eletivas”, que terá
procedimentos oftalmológicos, geral, ortopédico, vascular, ginecológico, urológico, entre outros
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Prefeitura de São Gabriel inicia curso
de preparação de alimentos escolares

Desde o início do
ano letivo, a Secretaria
Municipal de Educa-
ção tem realizado pla-
nejamentos para me-
lhorar a qualidade não
só dos equipamentos e
do ensino, mas tam-
bém da alimentação
oferecida aos alunos
de São Gabriel. Na se-
gunda-feira (12), em
parceria com o Serviço
Nacional de Aprendi-
zagem Rural do Espíri-
to Santo (SENAR-ES),
a prefeitura de São Ga-
briel da Palha deu iní-
cio ao curso de prepa-

radores de alimentos
escolares.

A importância des-

ta capacitação é verifi-
cada no desenvolvi-
mento de novas recei-

tas, com novos alimen-
tos que estão sendo
disponibilizados pela

Secretaria de Educa-
ção, para fornecer uma
dieta mais saudável e

balanceada aos alunos.
Além disso, a capacita-
ção técnica oferecida
pelas profissionais do
SENAR irá somar ao
currículo das prepara-
doras.

O início do curso
contou com a presença
do prefeito Tiago Ro-
cha que na oportuni-
dade enfatizou: “Fico
muito satisfeito em
poder ver que vocês
estão contentes com a
oportunidade de capa-
citação. Além disso, é
gratificante poder ofe-
recer um alimento de
qualidade para nossos
alunos.”

A capacitação técnica irá somar ao currículo das preparadoras

Sancionada lei que estadualiza estrada municipal
entre São Gabriel da Palha e Águia Branca

O governador Casa-
grande sancionou na
quarta-feira (14) o Pro-
jeto de Lei 238/2021,
que estadualiza o tre-
cho de estrada entre a
sede de São Gabriel da
Palha e Águia Branca,
incluindo-o ao Plano
Rodoviário Estadual.
O projeto é de autoria
da deputada estadual
Raquel Lessa.

A assinatura da san-
ção da lei no Palácio
Anchieta contou com a
presença de Raquel
Lessa, do prefeito de

Águia Branca, Jailson
Quiuqui, e dos verea-
dores de São Gabriel
da Palha Leo Bragato,
Tiago dos Santos e Ge-
tinho.

O trecho de 25 km
passa pela Fazenda
Ferreira, seguindo pelo
Córrego São Pedro até
a Rodovia ES-080, em
Águia Branca. A esta-
dualização desta rodo-
via vai viabilizar obras
de pavimentação pelo
Estado, trazendo segu-
rança, conforto e eco-
nomia para as comuni-
dades de toda região.

Segundo a deputa-

da estadual Raquel Les-
sa, esse é um trecho de
estrada com muito flu-
xo de veículos, princi-
palmente voltado para
o transporte da produ-
ção agrícola e de ro-
chas.

Com a estadualiza-
ção, o Governo do Esta-
do assume todas as des-
pesas de construção e
manutenção (investi-
mentos e custeio) reali-
zadas no segmento, a
partir da data efetiva da
incorporação do tre-
cho à malha estadual.

A população dessa
região terá menos tem-

po nas estradas, econo-
mia e redução dos ris-
cos de acidentes, além

da garantia de um trân-
sito digno e seguro pa-
ra toda a população

que hoje utiliza a estra-
da desprovida de pavi-
mentação.

A estadualização desta rodovia vai viabilizar obras de pavimentação pelo Estado,
trazendo segurança, conforto e economia para as comunidades de toda região

Foto: divulgação

Editora Hoje
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Governador Casagrande sanciona
Lei do Refis para empresas capixabas

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
sancionou na quarta-feira
(14), a Lei do Programa de
Parcelamento de Débitos
Fiscais (Refis). A sanção,
assim como a regulamen-
tação da Lei, foi publicada
no Diário Oficial do Esta-
do de quinta-feira (15). As
empresas com dívidas de
ICMS já podem começar a
solicitar o parcelamento.

A sanção do texto ocor-
reu no Palácio Anchieta e
contou com a participação
de representantes da Fede-
ração das Indústrias do
Espírito Santo (Findes),
do Conselho Regional de
Contabilidade do Espírito
Santo, do Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Se-
brae) e demais atores do
setor produtivo capixaba.

O governador desta-
cou a importância da ação
que faz parte do Plano
Espírito Santo – Convi-
vência Consciente, que é
um grande pacto construí-
do com a colaboração en-
tre setor público e privado.
“A economia mundial,
brasileira e capixaba ainda
sofre com os efeitos da
pandemia. O Refis visa

dar mais condições de so-
brevivência às empresas
que estão passando por
dificuldades. Reconhece-
mos isso e precisamos tra-
balhar juntos para superar
este momento”, afirmou.

Casagrande lembrou
que alguns setores ainda
estão sendo afetados pela
crise decorrente da pande-
mia, como o setor de even-
tos. “Precisamos dar con-
dições para que essas em-
presas e setores possam
seguir em frente. O Refis é
uma decisão que tomamos
em decorrência dessa difi-
culdade”, pontuou o go-
vernador.

“Mais que um progra-
ma de refinanciamento de
dívidas, o Refis é uma opor-

tunidade que os empresá-
rios têm para se reorgani-
zar, já que ele permite a
redução de juros e multas
em até 100% do valor do
débito. É importante des-
tacar que só conseguimos
fazer isso, porque o Espíri-
to Santo tem uma excelen-
te gestão fiscal e esse é um
exemplo de como o nosso
equilíbrio financeiro se
reverte em benefícios para
a sociedade”, destacou o
secretário de Estado da
Fazenda, Rogelio Pegoret-
ti.

O texto aprovado por
unanimidade na Assem-
bleia Legislativa do Espíri-
to Santo (Ales) e agora
sancionado pelo governa-
dor prevê que as dívidas

das empresas com ICMS
possam ser pagas em até
60 parcelas mensais e su-
cessivas e com redução de
até 100% das multas. Pode-
rão se inscrever no Refis
empresas com débitos fis-
cais cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 2020.

Os interessados deve-
rão solicitar o parcelamen-
to das dívidas pela Agên-
cia Virtual, no site da Se-
faz, ou fazer o envio pelo
sistema e-Docs, do Gover-
no do Estado – encami-
nhando os documentos
para a agência da Receita
Estadual de sua circunscri-
ção ou para o Protocolo
Geral.

Redução de ICMS

No mesmo evento, o
governador enviou para a
avaliação dos deputados
estaduais um Projeto de
Lei que prevê a isenção
total do ICMS cobrado
nas operações com o medi-
camento “Zolgensma”,
considerado um dos mais
caros do mundo, para o
tratamento da Atrofia
M u s c u l a r E s p i n h a l
(AME).

A isenção vai facilitar
o tratamento dos pacientes
com AME, proporcionan-
do uma melhor qualidade
de vida para os acometi-
dos pela doença. A grande
vantagem do Zolgensma é
que ele é dose única, en-

quanto os outros dois me-
dicamentos o paciente tem
que fazer uso pelo resto da
vida.

“Queria falar para os
pais dos 35 capixabas que
têm AME e estão receben-
do um ato singelo nosso de
redução de ICMS sobre o
remédio necessário para
combater essa doença.
Gostaria de manifestar
nossa empatia. Não muda
a realidade dessas pessoas,
já que a missão continua,
mas me coloco à disposi-
ção”, declarou o governa-
dor Casagrande.

O mesmo texto, caso
aprovado, também prevê a
redução em até 75% do
ICMS cobrado em produ-
tos utilizados pelo setor de
Telecomunicações, desde
que atendam a algumas
contrapartidas como a
expansão da oferta do ser-
viço em cidades de peque-
no porte.

Estiveram presentes no
e v e n t o , a v i c e -
governadora do Estado,
Jacqueline Moraes; os
deputados estaduais Mar-
cos Madureira, Luciano
Machado, Dr. Hércules e
Freitas; além de represen-
tantes dos setores empre-
sariais e da Associação
Nacional da AME.

Governo do Estado vai investir 5,5
milhões em aceleração de startups

O Governo do Espírito
Santo dá mais um passo
na direção do crescimento
do ecossistema de inova-
ção capixaba. O programa
Startups e Empreendedo-
rismo Estadual em Desen-
volvimento no Espírito
Santo (SEEDES) pretende
acelerar até 30 startups no
Estado, com investimento
de R$ 5,5 milhões em capi-
tal semente para as empre-
sas participantes e recur-
sos para a execução do
programa de aceleração.

O o b j e t i v o d o
SEEDES, que é executado
pela Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa e Inovação
do Espírito Santo (Fapes),
é fomentar o desenvolvi-

mento de empresas e idei-
as inovadoras, seguindo
exemplos como o de Mi-
nas Gerais e Santa Catari-
na, estados que, por meio
de políticas de investimen-
to em inovação e empre-
endedorismo, alcançaram
resultados positivos de
crescimento econômico e
impacto social.

"O SEEDES supre
uma lacuna importante
no ecossistema de inova-
ção do Espírito Santo, que
é este apoio que chama-
mos de 'semente'. Com
este projeto, o governador
Renato Casagrande dá
mais uma demonstração
de comprometimento
com a inovação, afinal,
esse incentivo voltado à
aceleração de negócios,

nunca havia sido aporta-
do, aqui no Estado, pelo
setor público. Além de ser
o primeiro programa pú-
blico de aceleração do
E s p í r i t o S a n t o , o
SEEDES oferece acelera-
ção para as empresas des-
de que estas se fixem - ain-
da que temporariamente -
no Estado, o que contribui
para o fortalecimento do
ecossistema de inovação
local, trazendo expertise e
conhecimento da área
para o nosso território",
destaca o secretário de
Estado de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago
Hoffmann.

Uma das inspirações
do SEEDES é o Seed-
MG, programa de acelera-
ção executado na capital

mineira e que já está em
sua 6ª edição. Em 2013, a
capital mineira, Belo Hori-
zonte, contava com cerca
de 100 startups e três insti-
tuições de apoio envolvi-
das no ecossistema. Hoje,
a cidade conta com mais
de 500 startups e mais de
30 instituições envolvidas
no ecossistema de inova-
ção.

Além do impacto eco-
nômico, programas de
inovação e aceleração in-
fluenciam diretamente a
cultura empreendedora do
local onde atuam, apoian-
do a comunidade de diver-
sas maneiras - com pales-
tras, eventos, mentorias, e
disseminando o conheci-
mento adquirido durante
a aceleração.

P a r a a d i r e t o r a -
presidente da Fundação
de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito San-
to (Fapes), Cristina Engel,
o SEEDES representa a
confiança do Governo do
Estado na grande vocação
do Espírito Santo em rela-
ção à inovação.

“Termos o primeiro
programa de aceleração
pública do Estado signifi-
ca desenvolvimento para
o ecossistema de inovação
e para a economia, além
da ampliação da visibili-
dade desse potencial. A
forma como o programa
será implementado vai
permitir que as empresas
inovadoras sejam alavan-
cadas e o sucesso delas
significa, além de movi-

mentação na economia, a
geração de emprego e ren-
da. Acreditamos que o
SEEDS será um multipli-
cador de oportunidades e
que novos negócios surgi-
rão a partir desse investi-
mento inicial”, afirma.

O edital de seleção
para as startups que dese-
j a m p a r t i c i p a r d o
SEEDES será lançado no
segundo semestre de
2021, com o início da ace-
leração previsto para mar-
ço de 2022! Os detalhes
sobre o programa, etapas
da aceleração e próximos
passos serão divulgados
nos próximos meses por
meio do site www.seedes-
.es.gov.br e pelas redes
sociais (@seedes.inova-
cao).

Secom/Governo-ES

Sefaz

Foto: Helio Filho/Secom

"O Refis visa dar mais condições de sobrevivência às empresas que estão passando
por dificuldades", destacou o governador durante sanção do texto no PalácioAnchieta
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Nova espécie de planta é descoberta no ES
Por se tratar de uma espécie que não era conhecida anteriormente,
essa descoberta acresce à diversidade brasileira e à da Mata Atlântica

A Reserva Biológica
Duas Bocas é uma im-
portante Unidade de Con-
servação (UC) sob gestão
do Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (Iema). O
local protege um relevan-
te fragmento florestal de
vegetação primária de
Mata Atlântica e abriga
uma rica e diversificada
fauna, com espécies raras
e ameaçadas de extinção.
Agora, foi palco da des-
coberta de uma nova espé-

cie de planta: a Peritassa
formidolosa.

A Peritassa formido-
losa foi encontrada em
uma árvore caída e cha-
mou a atenção de Julio
Lombardi, pesquisador
do Departamento de Bio-
diversidade da Universi-
dade Estadual Paulista
(Unesp). “A planta é uma
trepadeira com flores
pequenas, brancas e tem
frutos, ainda desconheci-
dos, mas que devem ser
pequenos e carnosos”,
descreve o pesquisador.

“Por se tratar de uma

espécie que não era des-
crita, nem conhecida an-
teriormente, essa desco-
berta acresce à diversida-
de brasileira e à da Mata
Atlântica”, explica Julio
Lumbardi. O pesquisa-
dor aproveita a descober-
ta para fazer ainda um
alerta: “preservar a Mata
Atlântica é de extrema
importância, visto que se
trata do bioma brasileiro
mais ameaçado no mo-
mento.”

A Reserva Biológica
Duas Bocas tem 3 mil
hectares, que abrangem

os municípios de Cariaci-
ca, Viana e Santa Leopol-
dina. Nela, está localiza-
da a represa de Duas Bo-
cas, inaugurada pelo pre-
sidente Getúlio Vargas, e
abastecida pelos rios Ser-
tão Velho, Pau Amarelo,
Panelas e Naia-Assú,
sendo que a desemboca-
dura desses dois últimos
originou o nome da UC.
A unidade faz parte do
Corredor Ecológico Du-
as Bocas – Mestre Álvaro
e é utilizada para fins edu-
cativos e científicos, sem
visitação aberta ao públi-

co

Atendimento on-line ao agricultor capixaba ganha força

Iema

Técnicos do Incaper estão produzindo vídeos metodológicos para difundir técnicas agronômicas e ter um bom alcance aos agricultores

O atendimento on-
line ao agricultor ganhou
ainda mais força com a
pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19). Com
essa tendência de trabalho
no ambiente virtual, os
extensionistas e técnicos
do Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural
(Incaper) estão produzin-
do vídeos técnicos e meto-
dológicos para difundir
técnicas agronômicas e
ter um bom alcance aos
agricultores.

A grande demanda
dos agricultores por infor-
mações de pré e pós-
colheitas levou a equipe
do Escritório Local de
Desenvolvimento Rural
(ELDR) de Mantenópolis
a produzir vídeos com
informações de Assistên-
cia Técnica e Extensão
Rural (Ater), com o objeti-
vo de despertar o interesse
do cafeicultor de se apro-
fundar em novos conheci-

mentos. O conteúdo dos
vídeos contempla orienta-
ções sobre manejo da la-
voura, novas tecnologias
e destaca ainda o trabalho
desenvolvido com os pro-
dutores de cafés especiais
do município.

“Com os teasers meto-
dológicos, conseguimos
chegar a muitos produto-
res de café e a população
em geral do município de
Mantenópolis. Nos sur-
preendemos com o enga-
jamento dos produtores,
que tinham interesse em
serem informados e tam-
bém em criar demandas
para novos vídeos de in-
formações técnica”, disse
o coordenador do ELDR
Mantenópolis, Rodrigo
Fernandes.

Os vídeos já estão sen-
do veiculados há cerca de
três meses, por meio das
redes sociais dos extensio-
nistas do Escritório Local
de Desenvolvimento Ru-
ral e da Prefeitura de Man-
tenópolis. O conteúdo
virtual também é enviado

diretamente aos agricul-
t o r e s p o r m e i o d o
WhatsApp. “É uma meto-
dologia de trabalho que
promove o atendimento
aos produtores, mesmo de
longe. O desenvolvimento
desse serviço valoriza o
produtor e destaca a im-
portância da Ater”, com-
pletou Fernandes.

Para o gerente da Ater
do Incaper, Fabiano Tris-
tão, o futuro da Assistên-
cia Técnica e Extensão
Rural tem como caminho
o atendimento on-line,
que possibilita um alcan-
ce maior e eficiente. Di-
versos escritórios do Inca-
per já estão desenvolven-
do ações de Ater on-line.
No primeiro semestre
deste ano, já foram reali-
zados 3.422 atendimentos
remotos, entre chamadas
de vídeo, reuniões virtua-
i s, a tendimentos por
WhatsApp, entre outros,
desenvolvidos pelos técni-
cos e extensionistas do
Instituto.

“Está cada vez mais

crescente o número de
agricultores com acesso à
internet e à rede social.
Essa metodologia deve
ganhar cada vez mais espa-
ço no Incaper, pois permi-
te levar o técnico para
qualquer lugar do Estado,
possibilitando maior inte-
gração entre Ater e Pes-
quisa, e a conexão com o
agricultor. É importante
que nossos servidores
comprem cada vez mais
essa ideia”, ressaltou Tris-
tão.

Em Pedro Canário, a
equipe do Escritório Lo-

cal de Desenvolvimento
Rural do Incaper está pro-
duzindo vídeos com in-
formações técnicas há
cerca de um mês. O prime-
iro conteúdo abordou o
preparo de cova e aduba-
ção de plantio, seguido do
segundo vídeo sobre cui-
dados com as mudas no
plantio. As orientações
sobre cultivo de pimenta-
do-reino em tutor vivo de
gliricídia serão apresenta-
das no terceiro vídeo a ser
divulgado.

“A metodologia de
Ater on-line é importante

porque muitos agriculto-
res já têm acesso às redes
sociais e conseguem ter
essa comunicação mais
direta conosco. Ainda que
a pandemia tenha se
abrandado, nossa preten-
são é continuar com esse
serviço. Para pequenas
dicas e orientações, é uma
excelente fonte de infor-
mação segura para o agri-
cultor que pode nos pro-
curar para se aprofundar
no tema”, destacou o coor-
denador do ELDR de Pe-
dro Canário, Thiago Car-
valho.

Incaper

A Peritassa formidolosa é uma trepadeira
com flores pequenas, brancas e tem frutos

Está cada vez mais crescente o número de agricultores com acesso à internet e à rede social,
e essa metodologia de trabalho promove o atendimento aos produtores, mesmo de longe

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Escola de Governador Lindenberg
promove diferente formato de festa julina

A s f e s t a s j u n i-
nas/julinas são uma tra-
dicional festividade popu-
lar que acontecem duran-
te os meses de junho e
julho — comemoração
comum em todas as re-
giões do Brasil. As esco-
las da Rede Estadual de
Educação não deixam de
celebrar, cada uma em
seu estilo.

A Escola Estadual de
Ensino Fundamental
(EEEF) Doutor Moacir
Avidos, de Governador
Lindenberg, promoveu a
atividade denominada
“Recriando obras de arte
com temáticas juninas”.
A ação foi proposta com
o objetivo de resgatar a
cultura junina, que é mui-
to presente na comunida-
de local, além de levar os

alunos a refletir e reco-
nhecer traços importan-
tes, registrados pelos ar-
tistas em suas obras.

Foram realizadas a
análise e a releitura da
obra de Alfredo Volpi —
“Barco e Bandeirinhas e

Pássaros”, com os alunos
dos Anos Iniciais do Ensi-
no Fundamental, e da
obra de José Francisco
Borges — “Festa Juni-
na”, com os alunos dos
Anos Finais.

A iniciativa foi da

professora de Arte Emili-
ana Simão dos Santos,
que contou com o apoio
da diretora Sandra Lucia
Zoppi Pola: “o trabalho
trouxe um sentimento de
pertencimento à comuni-
dade escolar, uma vez

que não conseguimos
realizar festas juninas
como de costume, devido
à pandemia, fazendo
com que esse tema fosse
celebrado”, disse.

A pedagoga Ghane
Kelly Gianizelli Pimenta

disse: “foi gratificante
acompanhar as produ-
ções dos alunos, que se
mostraram motivados e
criativos durante o pro-
cesso. O trabalho signifi-
cou que a escola continua
em movimento”.

A ação teve o objetivo de resgatar a cultura junina, além de levar os alunos a
refletir e reconhecer traços importantes registrados pelos artistas em suas obras

Sedu

Atuação do 'novo Fla' assusta e
acende alerta sobre mudanças

A estreia de Renato
Gaúcho pelo Flamengo
foi marcada por uma
série de sentimentos
opostos. De um lado, a
alegria e o alívio por ter
vencido o Defensa y Jus-
ticia na Argentina e saí-
do na frente no confron-
to de oitavas da Liberta-
dores. Do outro, o susto
e a preocupação de ver o
time rubro-negro alterar
a forma de jogar e apre-
sentar uma péssima atua-
ção.

Acostumado a ver
uma equipe ofensiva e
que consegue se impor à
maioria dos adversários,
o torcedor do Flamengo
testemunhou uma nova
realidade. Mesmo com
Everton Ribeiro, Arras-
caeta e Gabigol em cam-
po, o time teve menos
posse de bola e passou
grande parte do jogo

atuando de forma mais
reativa do que propositi-
va.

Muitos mecanismos
que eram vistos desde o
início da 'Era Jesus', dei-
xaram de aparecer na
primeira partida sob co-
mando de Renato. A
saída de três, por exem-
plo, foi usada em poucas
ocasiões. A pressão pós-
perda no campo de ata-
que deu lugar às linhas
baixas, enquanto a mar-
cação em zona nas bolas
paradas virou marcação
quase exclusivamente
individual. Tantas mu-
danças de uma hora pa-
ra outra assustam e cau-
sam preocupação. O
Flamengo que usava a
posse de bola como uma
forma de não sofrer de-
fensivamente passou a
ser pressionado como
não era há mais de dois
anos. No fim das contas,
o gol de Michael garan-

tiu a vitória e a vantagem
na luta por uma vaga nas
quartas de final.

É preciso levar em
consideração que Rena-
to Gaúcho está apenas
no início de trabalho no
Flamengo. Para o co-
mandante a falta de en-
trosamento de alguns
jogadores e os desfal-
ques influenciaram no
rendimento da equipe. O
Flamengo não teve qua-
tro atletas à disposição:
o zagueiro Rodrigo Ca-
io, o volante Willian
Arão, o meia Diego e o
atacante Bruno Henri-
que.

O Flamengo reen-
contra o Defensa y Justi-
cia na próxima quarta-
feira, às 21h30 no Brasil,
mas antes volta a campo
no domingo, contra o
Bahia, às 18h15, no está-
dio Pituaçu, pela 12ª
rodada no Campeonato
Brasileiro.

Luiz Henrique se recupera após queda e
reforça importância de Xerém para o Flu

Os quatro jogos de
invencibilidade do Flu-
minense são explicados
por diversos fatores de-
pois da virada de chave
no Fla-Flu, no início do
mês. No entanto, o tri-
unfo sobre o Cerro Por-
teño, na última terça,
por 2 a 0, pelas oitavas
de final da Libertadores
teve dois pontos funda-
mentais: a noite inspira-
da de Nene e a qualida-
de dos garotos de Xe-
rém, especialmente Lu-
iz Henrique, que entrou
e ajudou a mudar o con-
fronto de ida.

Titular no início da
temporada, Luiz Henri-
que perdeu espaço ao
lado de Kayky com a
asceção de Caio Paulis-
ta e Gabriel Teixeira.
Depois de uma queda
técnica, ele chegou a ser
barrado da lista de rela-

cionados no duelo com
o Athletico-PR, quando
o Flu foi goleado por 4 a
1 em Volta Redonda.
No clássico com o Fla-
mengo, retornou e des-
de então tem sido im-
portante. No Fla-Flu ele
e os outros jogadores
que entraram na segun-
da etapa foram os res-
ponsáveis pela vitória
por 1 a 0. Foi do jovem a
assistência para André
marcar. Diante do Cea-
rá, no empate por 0 a 0,
ganhou a chance como
titular e recuperou a
confiança. Diante do
Sport, não chegou a
comprometer no time
de reservas do Flu que
acabou tendo atuação
abaixo do esperado.
Mas, na Libertadores, o
garoto entrou e logo no
primeiro lance fez a jo-
gada que resultou no
gol de Nene.

Luiz Henrique, que

está no Fluminense des-
de os 11 anos de idade, é
só mais um dos jovens
de Xerém que são im-
portantes para a equipe
na temporada. André
supriu bem a ausência
de Martinelli no meio.
Kayky vem tentando
reencontrar a confian-
ça, mas segue tendo es-
paço. Matheus Martins,
João Neto e até Jefté
estão sendo elogiados
por Roger, apesar de o
último ainda não ter
tido chances.

Pode ser que Roger
busque alguns de seus
reservas para o confron-
to com o Grêmio, no
sábado, pela 12ª rodada
do Campeonato Brasi-
leiro. As equipes se en-
frentam no Maracanã
às 21h. O duelo de volta
das oitavas de final da
Libertadores é na terça-
feira, também no Rio de
Janeiro, às 19h15.

Lance

AEEEF Doutor MoacirAvidos promoveu a atividade denominada “Recriando obras de arte com temáticas juninas”

Foto: divulgação

Lance
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População de São Gabriel e Vila Valério já pode registrar
ocorrência de trânsito sem vítimas de forma on-line

A Polícia Militar em
conjunto com o Depar-
tamento Estadual de
Trânsito do Espírito San-
to (Detran-ES) disponi-
bilizou nesta quinta-
feira (15), uma ferra-
menta para registro on-
line de acidentes de trân-
sito sem vítimas, ou seja,
que não tenha causado
qualquer dano físico aos
envolvidos, por meio da
declaração do próprio
cidadão. O sistema fun-
ciona para todos os mu-
nicípios do Estado.

A iniciativa é mais

um avanço tecnológico,
otimizando o tempo do
condutor que não preci-
sará se deslocar para
realizar o registro. Por
isso, os cidadãos que se
envolverem em aciden-
tes de trânsito sem víti-
mas em São Gabriel e
Vila Valério poderão
registrar de forma on-
line e gratuita.

O condutor terá um
prazo de 3 dias a partir
do acidente para fazer
esse registro e para reali-
zação da ocorrência bas-
ta acessar o s i te da
pm.es.gov.br e no site da
Polícia Militar acessar

BPTRAN – Online e
realizar o registro de
ocorrência de trânsito
sem vítima ou acessar o
site do detran.es.gov.br e
ter acesso a realização
do registro.

A ocorrência assim
que registrada, passará
por uma análise e em 5
dias úteis ela estará dis-
ponível ao cidadão e se
houver indícios de crime
a viatura se deslocará ao
local.

O Detran|ES desta-
ca que o Boletim pode
ser solicitado em diver-
sas situações, como, por
exemplo, para ser apre-

sentado à seguradora,
sempre que houver ne-
cessidade.

Através da parceria
do Detran|ES com a
Polícia Militar, a popu-
lação terá mais agilida-
de no registro das ocor-
rênc ias de t râns i to.
Além disso, também
traz um ganho impor-
tante para a PM, porque
vai proporcionar mais
tempo ao policial para
que ele faça efetivamen-
te a fiscalização de trân-
sito e aplique as medidas
administrativas cabíveis
àqueles condutores que
estejam irregulares.

Editora Hoje/PMES

A ferramenta foi disponibilizada para todos os municípios do Espírito Santo
Foto: Editora Hoje

O cidadão que se envolver em acidente
de trânsito sem vítimas em São Gabriel
pode registrar de forma on-line e gratuita
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA

PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1.ALESSANDRO PAGELE FLAVIANALICURGO BUSS

ELE – Natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, estado civil solteiro, profissão

microempreendedor, residente e domiciliado na Rua Clarindo Inoch, Vila

Comboni, São Gabriel da Palha-ES, filho deAMELIAPAGELBALDELT.

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 21 anos de idade, estado civil

solteira, sem profissão remunerada, residente e domiciliada na Rua Clarindo

Inoch, Vila Comboni, São Gabriel da Palha-ES, filha de VANDERLEY BUSS e

GIOVANI LICURGO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 15 de julho de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

São Gabriel da Palha-ES, 15 de julho de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

Faço saber que pretendem casar-se:

1. REGINALDO BASTOS E VERALUCIACOLOMBI DASILVA

ELE – Natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, estado civil divorciado,

profissão lavrador, residente e domiciliado na Rua Frederico Pisk, 19, Santa

Cecilia, São Gabriel da Palha-ES, filho de JOSÉ BASTOS e MARIA DA PENHA

GARCIABASTOS

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 40 anos de idade, estado civil

divorciada, agricultora, residente e domiciliada na Rua Frederico Pisk, 19, Santa

Cecilia, São Gabriel da Palha-ES, filha de SAMUEL PAULO DA SILVA e MARIA

GORET COLOMBI DASILVA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 15 de julho de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030


