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Reflexao~

"E disse o SENHOR a Gideão: Muito é o
povo que está contigo, para eu dar aos
midianitas em sua mão; a fim de que Israel
não se glorie contra mim, dizendo: A minha
mão me livrou."

Refletindo: Depois de reunir o seu exército para
enfrentar os midianitas, Deus resolve mudar os
planos e diz a Gideão que tinha gente demais.
Então Gideão em obediência ao Senhor, faz
uma seleção e ficam apenas 300 homens. Mas o
exército dos midianitas era muito maior, e a
probabilidade de uma derrota era real. Gideão
não tinha dúvida que aquele número não era
suficiente e sabia que humanamente seria
impossível lutar com esse número reduzido,
mas o que Deus faz é tirar tudo em que ele
poderia se apoiar. Para firmar o coração de
Gideão, Deus queria que ele apenas confiasse e
deixasse-O fazer. Para conseguirmos crescer em
nossa fé é necessário aprendermos a obedecer a
Deus, mesmo sem entender quais são os Seus
planos.
Oração: Senhor Deus, ensina-me a ser
obediente, a confiar completamente no Senhor,
a entregar toda minha ansiedade a Ti, ensina-me
a entender que o Senhor quer agir na minha
vida, e nos meus problemas, que o Senhor é o
meu socorro bem presente, e que o Senhor tem
sempre a resposta para nossas orações. Perdoa
minha falta de fé, pelas vezes que eu duvidei que
o Senhor fosse capaz de fazer um milagre em
minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Sedu abre inscrições para formação
em audiovisual Minuto Escola – turma 2

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu), por meio
do Centro de Forma-
ção dos Profissionais
da Educação (Cefope),
em parceria com a Um
Minuto Produções
(Festival do Minuto),
oferece uma nova tur-
ma para a formação
em Audiovisual. A
ação é uma oportuni-
dade para que os pro-
fessores da Rede Esta-
dual de Ensino desen-
volvam e ampliem co-
nhecimentos sobre re-
cepção e produção de

vídeos. As inscrições
estão abertas e seguem
até a próxima quarta-
feira (15), por meio do
l i n k : h t t p s : / /
forms.gle/mydQUBX
pWyN2iFk88

O curso Minuto
Escola é voltado à for-
mação de professores
na linguagem audiovi-
sual, entendendo que o
domínio da tecnologia
de vídeos é muito mais
do que saber operar um
equipamento eletrôni-
co que registra ima-
gens em movimento. A
formação tem a coor-

denação do professor
Marcelo Masagão, cria-
dor do Festival do Mi-
nuto, iniciativa pionei-
ra, nacional e interna-
cionalmente, de propa-
gação e difusão do au-
diovisual.

Sobre a formação:

Nome: Minuto Escola
Período de inscrições:
08 a 15 de setembro de
2021
Período da formação:
21 de setembro a 03 de
novembro de 2021
Carga Horária: 45 ho-
ras

Número de vagas: 600
Modalidade: 100% on-
line
Público-alvo: professo-
res da Rede Estadual
de Ensino
Certificação: Centro
de Formação dos Pro-
fissionais da Educação
do Espírito Santo (Ce-
fope).
Mais informações so-
bre a formação com os
técnicos pedagógicos:
Felipe Nascimento Ga-
z e - f n g a-
ze@sedu.es.gov.br
Wo l m y r A i m b e r ê
Alcantara Filho - waa-
filho@sedu.es.gov.br

Recursos do Funcafé estão disponíveis
para produtores a partir desta semana

Na semana passa-
da, o Mapa assinou os
primeiros 14 contratos
com os agentes finan-
ceiros que irão aplicar
os recursos do Funcafé
(Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira).
Os documentos foram
assinados pela minis-
tra Tereza Cristina.
Desta forma, a partir
desta próxima sema-
na, produtores, coope-
rativas. indústrias e
exportadores poderão
procurar os bancos e
cooperativas de crédi-
to aptos a operar os

recursos.
No total, 34 bancos

e cooperativas de cré-
dito irão operar com o
Funcafé, com a partici-
pação das principais
instituições financei-
ras que atuam com cré-
dito rural. Os novos
parceiros são a Caixa
Econômica Federal,
Banco de Brasília e Cre-
sol.

Orçamento do
Funcafé

O orçamento desta
temporada está distri-
buído da seguinte for-
ma: R$ 1,28 bilhão em

custeio, R$ 1,77 bilhão
em comercialização,
R$ 1,08 bilhão em aqui-
sição de café e R$
504,4 milhões em capi-
tal de giro para indús-
trias e cooperativas. O
montante resulta em
R$ 4,64 bilhões.

O Conselho Mone-
tário Nacional, por
recomendação do Mi-
nistério da Agricultu-
ra, reservou no último
dia 17 de agosto, R$
1,32 bilhão do Fundo
para apoiar os cafeicul-
tores que tiveram per-
das com as geadas. A
medida foi aprovada
pelo Conselho Delibe-

rativo da Política do
Café (CDPC) em reu-
nião em 10 de agosto.

“Estamos aguar-
dando o resultado do
levantamento das efe-
tivas perdas no cafezal,
que está sendo realiza-
do pela Conab [Com-
panhia Nacional de
Abastecimento], o que
deve acontecer até o
final do mês. Iremos
tratar do assunto em
reunião com os repre-
sentantes do CDPC",
destaca o diretor do
Departamento de Co-
mercialização e Abas-
tecimento do Mapa,
Silvio Farnese.

Ministério da Agricultura

Sedu
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7 de Setembro: Comemoração e
manifestações por São Gabriel

Nesta terça-feira
(7), em comemoração
ao Dia da Independên-
cia do Brasil, Tiago
Rocha, prefeito de São
Gabriel realizou a sole-
nidade de hasteamento
formal da Bandeira do
Brasil no Tiro de Guer-
ra 01-015.

Além do ato de has-
teamento, os convida-
dos também tiveram a
oportunidade de con-
templar o desfile feito
pelos militares em con-
tinência ao Pavilhão
Nacional e as autorida-
des presentes, e uma
demonstração de Con-

trole de Distúrbio de
Civis (CDC).

O evento contou
com a presença do pre-
feito Tiago Rocha, pri-
meira-dama Marcella
Rossoni, presidente da
Câmara Municipal
Dayson Marcelo, Se-
cretários Municipais,
Desbravadores repre-
sen tando a Ig re ja
Adventista, Diretores
das escolas municipa-
is, familiares, dentre
outros.

Segundo informa-
ções, pela cidade de
São Gabriel foram re-
gistradas manifesta-
ções, que tiveram co-
mo pautas principais

críticas ao STF, pedir
liberdade de expres-
são, e apoio ao Presi-
dente da República
Jair Messias Bolsona-
ro. As manifestações
pelo município tive-
ram a participação de
cerca de 2000 pessoas,
400 automóveis, 20
motocicletas, 35 cami-
nhões e 30 cavaleiros
montados.

As ações pelas ruas
de São Gabriel conta-
ram com carreatas,
carros de sons e exposi-
ção de bandeiras do
Brasil. Tudo transcor-
reu de maneira pacífi-
ca e sem intercorrênci-
as.

Fotos: /Divulgação/PMSGPFacebook/O Relator

Editora Hoje
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Antiga sede do Saldanha da Gama
será a Casa do Turismo Capixaba

A antiga sede do
Clube Saldanha da Ga-
ma, no Centro de Vitó-
ria, será a Casa do Tu-
rismo Capixaba. O
anúncio foi feito pelo
governador Renato
Casagrande nesta quar-
ta-feira (08), dia em
que a Capital do Espí-
rito Santo completou
470 anos. O espaço,
que atualmente está
passando por obras de
reforma, será a sede da
Secretaria de Turismo
(Setur). Além disso,
haverá um espaço gas-
tronômico e um local
para apresentações
culturais.

“O turismo vai se
encaixar muito bem
nesse prédio histórico.
Vamos recuperar o For-
te São João. Assim, os
moradores e turistas
poderão desfrutar des-
ta bela paisagem. Qu-
em vier tomar um café,
um chope ou fazer
uma refeição vai ener-
gizar o Centro de Vitó-
ria, trazendo mais mo-
vimento e desenvolvi-
mento para essa re-
gião. Monumentos
como esse jamais pode-
riam ter sido abando-
nados. Esse é mais um
trabalho nosso em prol
do resgate do Centro
de Vitória e de boa par-
te da história do Espíri-
to Santo”, afirmou o
governador.

Casagrande citou
ainda outras importan-
tes obras que estão sen-
do feitas pelo Governo
do Estado na capital.
“Em breve teremos o
barco do Aquaviário
passando aqui na fren-
te, na Baía de Vitória,
transportando as pes-
soas pela Região Me-
tropolitana. São 470
anos de Vitória e o dia
é todo voltado para
ela. Já fomos ao Portal
do Príncipe, já estive-

mos na missa na Cate-
dral, vamos na Rodo-
via das Paneleiras e
visitar as obras da Ci-
clovia da Vida na Ter-
ceira Ponte. Também
iremos entregar a nova
sede do Procon Esta-
dual, no Centro de Vi-
tória”, declarou o go-
vernador, que estava
acompanhado da pri-
meira-dama Maria Vir-
ginia Casagrande.

A ocupação de ma-
is este espaço, que é
parte da história e da
paisagem capixaba,
integra as ações de revi-
talização do Centro
Administrativo da Ca-
pital, projeto prioritá-
rio do Governo do
Estado. As obras estão
sendo realizadas pelo
Departamento de Edi-
ficações e de Rodovias
do Espí r i to Santo
(DER/ES). A previsão
é de que o espaço seja
aberto com a transfe-
rência da sede da Setur
e a abertura dos espa-
ços comerciais no pri-
meiro semestre de
2022.

A secretária de Esta-
do de Turismo, Lenise
Loureiro, afirmou que
o local voltará a ter o
merecido destaque no
cotidiano da cidade,
fortalecendo a história
capixaba e permitindo
o fluxo de moradores e
turistas, contribuindo
para o dinamismo eco-

nômico do Centro His-
tórico da Capital. “A
Casa do Turismo Capi-
xaba será um espaço
de convivência da cida-
de com espaços comer-
ciais e de exposição,
além de palco de mani-
festações culturais”,
completou.

Também estiveram
p r e s e n t e s a v i c e -
governadora Jacqueli-
ne Moraes; os secretá-
rios de Estado, Vitor de
Angelo (Educação),
Tyago Hoffmann (Ino-
vação e Desenvolvi-
mento), Nara Borgo
(Direitos Humanos) e
Marcelo Calmon (Ges-
tão e Recursos Huma-
nos); os deputados esta-
duais José Esmeraldo,
Marcelo Santos e Emi-
lio Mameri; o coman-
dante-geral do Corpo
de Bombeiros, coronel
Alexandre Cerqueira;
além de dirigentes de
órgãos e autarquias,
secretários municipais,
vereadores e lideran-
ças locais.

Uso do espaço

Além de ser a sede
da Secretaria de Turis-
mo (Setur), o espaço
abrigará um restauran-
te e uma cervejaria. No
próximo mês, o Gover-
no do Estado publicará
os editais para locação
dos espaços comercia-
is. Uma das principais

exigências será um car-
dápio com pratos capi-
xabas, bem como a co-
mercialização de cer-
vejas artesanais produ-
zidas em solo capixa-
ba.

A proposta do pro-
jeto envolve um espaço
cultural de resgate da
memória do Forte e
espaço para eventos.
No Memorial do For-
te, será feita a recupe-
ração visual e restauro
da muralha, dos ca-
nhões e da estátua do
índio Araribóia, que
receberá uma ilumina-
ção cênica para tornar
o local ainda mais boni-
to. Está prevista ainda
a instalação de totens
com a história do espa-
ço.

O acesso ao local
também será reformu-
lado com a instalação
de uma faixa de desa-

celeração possibilitan-
do mais segurança pa-
ra uso do estaciona-
mento. O imóvel já es-
tá recebendo obras de
manutenção nas áreas
internas e externas.
Além disso, estão sen-
do contratados proje-
tos e a execução de no-
vas estruturas de cli-
matização, rede lógi-
ca, sistema de combate
a incêndio, elevador e
equipamentos de cir-
culação vertical.

História

O espaço conheci-
do hoje como “Salda-
nha” foi construído no
período colonial para
abrigar o Forte São
João com a finalidade
de proteger a cidade
dos invasores e se tor-
nou o símbolo de resis-
tência do povo capixa-

ba. Tudo começou em
1592, quando o pirata
inglês Thomas Caven-
dish se aproximou
com sua esquadra da
ilha de Vitória, depois
de um saque bem-
sucedido a Santos,
Estado de São Paulo.

Para se defenderem
dos invasores, os habi-
tantes da Vila de Vitó-
ria utilizaram madei-
ra, pedras e areia para
improvisar dois fortes
na baía: um na base do
Morro do Penedo e
outro no Morro do Vi-
gia. Depois da expul-
são dos piratas, o forte
do Penedo foi gradati-
vamente desativado.
Já a construção ergui-
da do outro lado da
baía foi mantida e deu
origem ao Forte São
João.

Em 1931 o Clube
Saldanha da Gama
comprou a antiga sede
do Forte. Além de ser
referência em várias
modalidades esporti-
vas, o clube passou a
investir em festas e con-
cursos tornando-se o
principal clube social
da cidade o que permi-
tiu a realização de
obras de reparos e re-
formas na edificação.
Em 1984 o imóvel foi
tombado pela Prefeitu-
ra de Vitória. Já a mura-
lha do clube é tombada
pelo Estado.

Secom/Setur

Fotos: Hélio Filho/Secom

O espaço, que atualmente está passando por obras de reforma, será a sede da Secretaria
de Turismo e haverá um espaço gastronômico e um local para apresentações culturais
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Feira em Vitória terá espaço com
exposição de flores e orquídeas

A 16ª Feira da Agri-
cultura Familiar e Re-
forma Agrária do Espí-
rito Santo (Feafes), que
acontece entre os dias
16 e 19 de setembro,
das 16h às 22h, na Pra-
ça do Papa, em Vitória,
contará com o “Espaço
Garden” para exposi-
ção de flores e orquíde-
as de diversas espécies
vindas do interior do
estado. O evento terá
entrada gratuita.

O destaque do seg-
mento de produção de
flores no ES é potenci-
alizado pelo trabalho
desenvolvido pelo Se-
brae, há mais de 15
anos, com forte incen-
tivo aos agricultores, o
que tem resultado em

diversas famílias capi-
xabas que têm nas flo-
res a principal fonte de
renda.

Julio Mendel, presi-
dente da Federação
dos Trabalhadores Ru-
rais e Agricultores e
Agricultoras Familia-
res do Estado do Espí-
rito Santo (Fetaes) e
organizador do evento,
destaca que um dos
objetivos da Feira é pro-
mover interação entre
campo e cidade. “Dis-
ponibilizar um setor
para flores e plantas, de
diversas espécies, é
uma grande oportuni-
dade para quem expõe
e para os visitantes, que
terão a oportunidade
de comprar as belezas
que são produzidas nas
diversas regiões do esta-

do”, destaca.

Orquídeas capixabas

Entre as diversas
opções disponíveis no
Espaço Garden da
FEAFES 2021, as or-
quídeas prometem rou-
bar a cena. Com diver-
sidade de espécies, co-
res e tamanhos, os visi-
tantes poderão conhe-
cer e adquirir as famo-
sas flores das monta-
nhas capixabas, sem
sair da capital.

Atrações e protocolos
de segurança

Artesanato, cafés,
bebidas, queijos, embu-
tidos, cachaças e outras
centenas de produtos
do interior marcarão

presença nos quatro
dias de evento, que con-
tará com protocolos
sanitários para garantir
a segurança dos visi-
tantes e evitar o contá-
gio pelo vírus causador

da Covid-19. A entra-
da no evento será per-
mitida somente com
uso correto de máscara
e mediante aferição de
temperatura. Além
disso, estações para

lavagem das mãos e
álcool gel serão dispo-
nibilizadas e o número
de visitantes será con-
trolado para que se
mantenha o distancia-
mento.

Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo terá espaço destinado a diversas
espécies de flores, arranjos, enfeites e as famosas orquídeas das regiões das montanhas capixabas

Iniciativa prevê lata de bebida com lacre

Preocupado com a
saúde da população

capixaba, o deputado
Dr. Rafael Favatto (Pa-
tri) protocolou o Pro-
j e t o d e L e i ( P L )

429/2021, que obriga
fabricantes de cerve-
jas, refrigerantes, su-
cos e outros gêneros

alimentícios envasa-
dos em latas de alumí-
nio a aplicarem um
“selo higiênico” no
local de contato da
boca com o recipiente.

Na justificativa da
matéria, o parlamen-
tar explica que o obje-
tivo é evitar a conta-
minação das latas e
embalagens em geral
após já terem sido en-
vasadas. “O processo
de industrialização
desses produtos obe-
dece às normas de higi-
ene e esterilização,
porém, após serem
distribuídos ficam ex-
postos nas prateleiras,
armazéns e estoques
de supermercados,
portanto, vulneráveis
à contaminação”, res-
salta.

De acordo com a
proposição, o selo po-
de ser uma película de

papel alumínio, plás-
tico ou material equi-
valente disposta na
parte superior da lata
com o intuito de pro-
teger o local de conta-
to com a boca. Produ-
tos oriundos de outros
Estados ou importa-
dos somente poderão
ser comercializados
no Espírito Santo com
a devida aplicação do
selo higiênico.

Favat to des taca
que pesquisa realiza-
da pela Universidade
de São Paulo (USP)
com latas de bebidas
coletadas em bares,
restaurantes e super-
mercados da capital
paulista apontou a
presença de fungos e
bactérias prejudiciais
à saúde em 40% delas,
além de bactérias co-
mo coliformes totais e
fecais, que podem cau-

sar vômito, dor de ca-
beça e diarreia.

“Outra constata-
ção importante e que
reforça a necessária
aprovação do projeto
foi que aproximada-
mente 80% das unida-
des formadoras de co-
lônias e microorganis-
mos diminuíram con-
sideravelmente nas
latas que continham o
‘selo higiênico’”, com-
pleta. Ele lembra que
algumas indústrias
vêm adotando o dis-
positivo como medida
de proteção, mas afir-
ma que a maior parte
ainda não utiliza.

Segundo informa-
ções do Ales Digital, a
matéria via tramitar
nas comissões de Jus-
tiça, Mobilidade Urba-
na, Ciência e Tecnolo-
gia, Meio Ambiente e
Finanças.

Ales

Cervejas, refrigerantes, sucos e afins poderão ter dispositivo como medida de prevenção a contaminações

Conexão Safra ES

Foto: divulgação

Foto: Lucas S. Costa

As orquídeas prometem roubar a cena com
diversidade de espécies, cores e tamanhos

Objetivo é proteger local de contato da boca com a lata
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Solenidade restrita marca
celebração do dia 7 de Setembro

O Governo do Estado
realizou na manhã de ter-
ça-feira (07), o evento de
Independência, em soleni-
dade restrita no 38º Bata-
lhão de Infantaria do Exér-
cito, na Prainha, em Vila
Velha. Em decorrência da
pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19), a festi-
vidade não contou com a
presença do público.

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande; a
vice-governadora Jaqueli-
ne Moraes; e o prefeito de
Vila Velha, Arnaldinho
Borgo, hastearam as ban-
deiras do Brasil, do Espíri-
to Santo e do município,
respectivamente. Durante
a solenidade, foi feito um
minuto de silêncio em ho-
menagem às vítimas da
Covid-19.

Helicópteros do Nú-
cleo de Operações e Trans-
porte Aéreo (Notaer), da
Secretaria da Casa Militar
(SCM), sobrevoaram o 38°
BI e um militar do Corpo
de Bombeiros desceu de
rapel até uma embarcação,
simulando um atendimen-
to de resgate e acessou o
local da cerimônia trazen-

do uma faixa com os dize-
res: "Obrigado aos profissi-
onais da saúde". Nesse
momento, duas enfermei-
ras do Hospital da Polícia
Militar (HPM) se posicio-
naram ao lado da faixa.

Na sequência, os repre-
sentantes do Exército Bra-
sileiro, da Marinha do Bra-
sil e do Corpo de Bombeiro
conduziram a tocha com o
Fogo da Independência,
que foi entregue ao gover-
nador Casagrande para o
acendimento da Pira da
Independência. Em segui-
da, quatro helicópteros do
Notaer, com as bandeiras
do Brasil e do Espírito San-
to, se posicionaram à fren-
te das autoridades e presta-
ram continência ao gover-
nador. Os helicópteros
sobrevoaram as orlas de
Vila Velha e Vitória.

Casagrande falou so-
bre a importância do 7 de
setembro e disse que acre-
dita no retorno do desfile
aberto ao público no próxi-
mo ano.

"É o segundo 7 de se-
tembro que a gente faz de
forma mais rápida e con-
trolada, mas é importante
lembrar essa data e tudo o
que conquistamos e ainda

vamos conquistar. Quere-
mos um País com equilí-
brio, com cultura de paz e
um projeto para toda a
população. Hoje é um dia
para refletirmos em busca
de um país mais igual para
todos. Se Deus quiser e
tenho confiança nisso, ano
que vem teremos um 7 de
setembro com nossas esco-
las nas ruas, alimentando o
amor que temos com a
nossa Nação", destacou o
governador.

Responsável pela orga-
nização da solenidade de 7
de setembro, o secretário-
chefe da Casa Militar, Co-
ronel Aguiar, lembrou da
importância da data no
contexto em que vivemos.
“A Independência se res-
significa na priorização
pelo direito à vida, repre-
sentado pelo necessário
avanço da cobertura vaci-
nal, a consequente diminu-
ição do número de casos
da Covid-19 considerados
graves, e, também, a cada
vez mais acentuada reto-
mada de nossas atividades
em sociedade”, declarou.

Também estiveram
presentes na solenidade, os
secretários de Estado, Co-
ronel Alexandre Ramalho

(Segurança Pública e Defe-
sa Social), Tyago Hoff-
mann (Inovação e Desen-
volvimento), Marcelo Pai-
va (Justiça) e Vitor de Ange-
lo (Educação); o coman-
dante do 38° BI, o tenente
coronel Rodrigo Penalva;
o comandante da Capita-
nia dos Portos, capitão de

Mar e Guerra, Washing-
ton Luiz de Paula Santos;
o comandante da Escola
de Aprendizes de Mari-
nheiro, capitão de Fragata,
Marcio Hecksher Stallone;
o superintendente da Polí-
cia Rodoviária Federal no
Espírito Santo, Amarilio
Luiz Boni; o comandante-

geral da Polícia Militar,
coronel Douglas Caus; o
comandante-geral do Cor-
po de Bombeiros, coronel
Alexandre Cerqueira; o
senador Marcos Do Val; o
deputado estadual Coro-
nel Alexandre Quintino; e
o prefeito de Cariacica,
Euclério Sampaio.

Congresso Capixaba de Pesquisa Agropecuária abre inscrições gratuitas

O Congresso Capixaba
de Pesquisa Agropecuária
(CCPA) 2021 está com
inscrições abertas no site
do evento. O CCPA é gra-
tuito e acontecerá em for-
mato virtual entre os dias
17 e 19 de novembro, tem
como público-alvo pesqui-
sadores, extensionistas,
estudantes, produtores
rurais, secretários munici-
pais de Agricultura e Meio
Ambiente, além de empre-
sários ligados ao setor da
agropecuária do Espírito
Santo.

A iniciativa promoverá
a divulgação da produção
científica e tecnológica das
pesquisas do Edital de Pes-
quisa Aplicada a Políticas
Públicas Estaduais Agro-
pecuárias no Estado do
Espír i to Santo (PPE-
Agro) 06/2015. O Con-
gresso tem o objetivo de
fomentar a integração en-
tre pesquisadores, extensi-
onistas, produtores rurais,

profissionais liberais, em-
presários e estudantes que
atuam na cadeia produtiva
da Agropecuária, Silvicul-
tura, Aquicultura e Pesca
do Estado.

A programação dos
três dias de Congresso é
organizada em painéis
com as seguintes temáti-
cas: silvicultura, agricultu-
ra de baixo carbono, pipe-
ricultura, fruticultura,
agroecologia, produção
animal, entre outros. Em
cada painel serão apresen-
tados os resultados de três
projetos de pesquisa, os
demais projetos que con-
templam a temática do
painel poderão ser consul-
tados no site do evento. O
Congresso também conta
com uma mesa redonda
sobre Pesquisa em Rede,
em que serão debatidos
Oportunidades e Desafios
dessa modalidade. O for-
mato on-line do CCPA
permitirá que os internau-
tas interajam e façam per-
guntas por meio de chat.

O CPPA é realizado

pela Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag);
pelo Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural
(Incaper); e pela Fundação
de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito San-
to (Fapes); com o apoio de
diversas instituições públi-
cas e privadas.

Dentre os 90 projetos
submetidos no Edital
PPE-Agro, 32 foram exe-
cutados pelo Incaper. Du-
rante a realização do Con-
gresso, os pesquisadores
do Instituto vão apresentar
os resultados das pesqui-
sas em todos os dias de
programação, conforme
temática dos painéis. A
diretora-técnica do Inca-
per, Sheila Posse, será mo-
deradora do debate sobre
as conferências do CCPA.
Entre os participantes tam-
bém está o pesquisador do
Instituto, José Aires Ven-
tura, que será moderador
do painel de pipericultura
e também apresentará

uma palestra com o tema
“Pesquisa Agropecuária
Capixaba – 65 anos de
inovação”.

“O Congresso é uma
vitrine dos resultados das
nossas pesquisas que apre-
sentam contribuições para
o desenvolvimento da agro-
pecuária capixaba. Faze-
mos o convite a estudan-
tes, profissionais da área,
acadêmicos, agricultores e
demais interessados para
participarem desse mo-
mento de compartilha-
mento de conhecimento e
ciência. Parabenizamos
também todos os servido-
res do Incaper que realiza-
ram as pesquisas e vão
apresentar seus resultados
em prol dos nossos agricul-
tores”, disse Sheila Posse.

"Estamos muito em-
polgados com o Congres-
so Capixaba de Pesquisa e
Agropecuária. Nós apre-
sentaremos os resultados
de 90 projetos de pesquisa
que foram contratados em
2015, que já estão todos
concluídos e estamos co-

lhendo os resultados fina-
is. No edital PPE-Agro,
tivemos a participação de
várias instituições como o
Incaper, Idaf, UVV, Ufes,
Ifes e outras instituições.
Os resultados são muito
interessantes e abarcam
diferentes temas. Nós va-
mos fazer os painéis de
cada tema desse e teremos
também conferências com
palestrantes renomados já
confirmados. O CCPA faz
parte da programação da
Jornada Capixaba de Ciên-
cia e Tecnologia, sendo
um importante destaque”,
ressaltou Pedro Carvalho,
coordenador de Silvicultu-
ra da Seag, idealizador e
membro do comitê de orga-
nização do Congresso.

Cristina Engel também
comentou a importância
da parceria da Fapes, com
a Seag e o Incaper, para
promoção do evento: “Eu
acho fundamental dois
aspectos: o primeiro é o
fato de a gente promover
um evento para avaliar o
que aconteceu e quais re-

sultados efetivos foram
alcançados com o recurso
público investido no Edital
PPE-Agro, no valor de R$
14 milhões. Eu fico muito
feliz que tenha um evento
que possa avaliar se a polí-
tica adotada foi correta ou
não. O segundo aspecto, é
que o PPE-Agro incenti-
vou o trabalho da pesquisa
em rede e essa é uma for-
ma da gente tornar a apli-
cação do recurso público
mais eficiente, pois, em
vez de existirem diversos
pesquisadores trabalhan-
do nos mesmos projetos,
em rede os grupos de pes-
quisa se associam e cada
um usa o seu potencial
para um resultado comum
e por vezes mais eficaz.
Tenho certeza que o even-
to será de excelência e com
a apresentação de ótimos
resultados para o desen-
volvimento da agropecuá-
ria capixaba”, salientou.

Confira a programa-
ção completa no site do
CCPA e se inscreva no
Congresso!

Secom/Governo-ES

Incaper

Fotos: Hélio Filho/Secom
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Equipe Garra Running de São Gabriel
brilha na 1º Meia Maratona da Fronteira

A corrida é uma for-
ma de cuidar da mente
e do corpo. Correr, por
si só, é libertador. É por
isso que tantas pessoas
encontram brechas em
suas agendas para colo-
car os tênis esportivos e
passar alguns minutos
correndo.

A corrida ainda é
um esporte pouco co-
nhecido na nossa re-
gião, mas isso aos pou-
cos vem mudando, pro-
va disso é a Equipe Gar-
ra Running de São Ga-
briel da Palha, que fez
bonito em sua partici-
pação na 1º Meia Mara-
tona da Fronteira, que
liga Barra de São Fran-
cisco a Mantena, no
domingo, dia 29 de
agosto.

Uma van saiu de
são Gabriel com 15
atletas, no qual a gran-
de maioria ganhou tro-
féu na premiação por
faixa etária. Além dos
prêmios individuais, a
equipe ganhou o troféu
de 3ª maior equipe do

evento.
A corrida teve início

às 08:30h da manhã,
com percursos de 5km
e 21km. A largada foi
em Barra de São Fran-
cisco com chegada em
Mantena. O organiza-
dor do evento, Toninho

Maratonista, o plane-
jou da melhor forma
possível devido a pan-
demia, pois teve o limi-
te de 250 atletas e as
saídas tiveram o inter-
valo de 2 minutos para
cada pelotão.

Jonathan Pratti fala

da emoção em partici-
par da maratona: "Vi-
ver aquele momento
foi incrível, saber que
há 2 anos e meio nada
daquilo que eu estava
vivendo seria possível
se eu não tivesse toma-
do atitude de me levan-

tar e buscar o meu má-
ximo pra que a mudan-
ça acontecesse, é o que
me motivava a cada
passo que eu dava, 21
km a meia maratona
tão almejada pra mim
tinha chegado, e com
gosto especial, nem só

pelo troféu e a meda-
lha, mais em saber que
eu estava bem fisica-
mente! Foi uma prova
bem puxada, 21km de
muito morro, estrada
de chão e um sol terrí-
vel, mais resistirmos
até o final, e pra melho-
rar veio o pódio, classi-
fiquei em 3º lugar da
categoria de 20 a 24
anos! Além disso, depo-
is de tantos anos sem as
corridas, poder voltar a
competir foi incrível, é
uma experiência com
uma certeza que dias
melhores virão!"

Lais Aparecida dos
Santos declara sua feli-
cidade e realização em
viver o momento: "Um
marco na vida de um
corredor, poder partici-
par de uma meia mara-
tona, momento único
que exige muito prepa-
ro físico e psicológico.
Me sinto feliz por ter
conseguido completar
esse desafio e alcança-
do o 4º lugar geral na
classificação feminina.
Ansiosa pelos próxi-
mos desafios!"

Editora Hoje

Lisca pede demissão e não é mais o técnico do Vasco
Treinador comandou o Cruz-Maltino por 12 partidas e não conseguiu fazer a equipe evoluir

O sonho de Lisca
acabou. Apresentado
dizendo dar um passo
que sempre sonhou na
carreira, o técnico pe-
diu demissão e não é
mais técnico do Vasco.
Foram 12 jogos à fren-
te do time de São Ja-
nuário, com quatro
vitórias, um empate e
sete derrotas. Aprovei-
tamento de pouco ma-
is de 36%.

Lisca pediu refor-
ços, mas não chegou a
utilizar nem os primei-
ros a serem anuncia-
dos: o zagueiro Wal-

ber, emprestado pelo
Cuiabá, e o ponta Jhon
Sánchez, cedido pelo
Independiente del Val-
le, do Equador.

Confira a nota pu-
blicada pelo site oficial
do clube:

"O Club de Regatas
Vasco da Gama infor-
ma que Lisca não é ma-
is o treinador do Clube.
O profissional solici-
tou seu desligamento
ao Departamento de
Futebol nesta quarta-
feira (08), antes do pri-
meiro treinamento da
equipe visando o duelo
contra o CRB (AL),
pelo Campeonato Bra-

sileiro.
O Vasco da Gama

agradece ao técnico,
assim como aos auxili-
ares Márcio Hahn e
Cauan de Almeida,
por todo empenho e
dedicação ao longo do
período à frente do Clu-
be.

O auxiliar técnico
Fábio Cortez e o pre-
parador físico Daniel
Félix, que fazem parte
da comissão perma-
nente do Vasco, co-
mandarão os treina-
mentos até a definição
do novo treinador para
a sequência da tempo-
rada."

Lance

Foto: divulgação

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Lisca chegou empolgado, mas não conseguiu fazer muito no Vasco
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