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Reflexao~

"Meus irmãos, tende por motivo de toda 
alegria o passardes por várias provações, 
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez 
confirmada, produz perseverança."

Refletindo: O ensino deste versículo é tremen-
do, porque entendemos o significado das 
nossas provações. Provação é diferente de 
tentação. A provação é aquela situação onde 
nossa fé é provada, geralmente a provação 
acontece na forma de adversidades que se 
levantam contra nós, e a tentação é aquela 
situação em que somos seduzidos, e induzidos 
ao pecado. A tentação não leva a nada, mas a 
provação quando vencida, essa sim, ela produz 
a perseverança, promove o nosso crescimento 
humano e espiritual e nos aproxima mais de 
Deus. Somos como o ouro que precisa passar 
pelo fogo para ser refinado e para ser purifica-
do. Então se você estiver passando, mesmo que 
seja por uma prova de fogo, louve ao Senhor, 
espere mais um pouco, mantenha-se firme e 
logo Deus trará o livramento para a tua vida.

Oração: Pai querido, dá-me olhos espirituais 
para eu poder olhar além das circunstâncias, 
ensina-me a olhar com bons olhos as provações 
que eu tenho enfrentado, sei que elas irão 
promover o meu crescimento e me 
aproximarão do Senhor. Perdoa se eu tenho 
murmurado, e ajuda-me a louvar o Senhor, 
mesmo em meio as batalhas. Eu oro em nome 
de Jesus. Amém. 
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Semana Internacional do Café 2021 será 
realizada com evento presencial e digital

Marque na agenda! 
O principal encontro 
nacional do setor e um 
dos cinco maiores do 
mundo,  a  Semana 
Internacional do Café 
(SIC) retoma a realiza-
ção presencial do even-
to no Expominas, em 
Belo Horizonte (MG). 
Atendendo aos mais 
completos protocolos 
de segurança e com 
avanço da vacinação 
no país, os realizado-
res promoverão o even-
to no formato híbrido 
– presencial e digital – 
de 10 a 12 de novem-
bro de 2021.

Conhecida por ofe-
recer extensa progra-
mação de conteúdos 
relevantes, ampla rede 
de conexões e movi-
mentação de milhões 
de reais em negócios 
realizados, a SIC man-
terá seus pilares e pro-
mete ainda mais vigor 
na geração de negóci-
os, através da  exposi-
ção de marcas, pales-
tras e painéis, encon-
tros, reuniões, premia-
ções e cursos, tudo isso 
com acesso também 
através da sua plata-
forma digital.

Produtores, classi-
ficadores, torrefado-
res, traders, exporta-
dores, proprietários de 
cafeterias, baristas e 
especialistas conhece-

rão as novidades do 
mercado e terão aces-
so em primeira mão 
aos melhores cafés bra-
s i l e i r o s  d a  s a f r a 
2021/2022, no con-
curso Coffee of  the 
Year Brasil, e ações 
especiais promovidas 
por expositores e pa-
trocinadores.

Segundo Roberto 
Simões, presidente do 
Sistema FAEMG: “Ao 
longo de oito edições 
já realizadas com mui-
to sucesso, a SIC se 
consolidou como im-
portante ponto de en-
contro, de fomento aos 
negócios e de divulga-
ção da qualidade dos 
cafés do Brasil, para o 
consumidor interno e 
países compradores. É 
de extrema importân-
cia que possamos con-
jugar a realização do 
evento de forma digital 
e presencial este ano, 
aliando a experiência 
sensorial aos resulta-
dos econômicos e soci-
ais que o evento sem-
pre possibilita”.

Em 2020, primeiro 
ano da pandemia, a 
SIC 100% Digital foi 
um grande sucesso. 
Teve 25 mil acessos, de 
58 países e mais de 70 
horas de conteúdo e 
176 palestrantes com 
grande relevância no 
mercado nacional e 
internacional. A pro-
gramação completa e 

os convidados confir-
mados serão informa-
dos através da plata-
forma oficial do even-
to e nas mídias sociais.

Retorno no 
Expominas

Empresas interes-
sadas poderão expor 
em estandes esse ano 
seguindo todos os pro-
tocolos de biossegu-
rança e com o objetivo 
de retomar e acelerar 
seus negócios que fo-
ram impactados pela 
pandemia do novo Co-
ronavírus (Covid-19).

“Acreditamos que a 
SIC precisa ser esse 
ponto de encontro pa-
ra a retomada, recone-
xão e reencontro do 
mercado de café. Os 
expositores e profissio-
nais visitantes estão 
focados em pensar no-
vas soluções para o 
setor e queremos ofe-
recer todas as condi-
ções para que – de for-
ma segura – possamos 
realizar o evento pre-
sencial e digital para 
marcar esse momento 
desafiador mundial-
mente”, afirma Caio 
Alonso Fontes, diretor 
de planejamento da 
Café Editora.

Com o modelo hí-
brido, a visitação con-
trolada no acesso local 
garante a experiência 
presencial, ao mesmo 

tempo em que, na mo-
derna plataforma digi-
tal, deve crescer conti-
nuamente a conexão 
cada vez mais global 
do setor. Dentre as atra-
ções previstas está a 
participação de convi-
dados internacionais 
em cursos e painéis, 
além de renomados 
especialistas nacionais 
que apresentarão con-
teúdos exclusivos e de 
muita relevância.

A Semana Interna-
cional do Café (SIC) é 
uma iniciativa do Sis-
tema FAEMG (Fede-
ração da Agricultura e 
Pecuária do Estado de 
Minas Gerais), da Ca-
fé Editora, do Sebrae e 
do Governo de Minas, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abas-
tecimento de Minas 
Gerais (Seapa). Reali-
zada desde 2013 em 
Belo Horizonte, capi-
tal do maior estado 
produtor do país, a 
SIC tem como foco o 
desenvolvimento do 
mercado brasileiro e a 
divulgação da qualida-
de dos cafés nacionais 
para o consumidor in-
terno e países compra-
dores, além de poten-
cializar o resultado 
econômico e social do 
setor.

Mais informações: 
www.semanainterna-
cionaldocafe.com.br

Cooabriel
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Estradas do interior de Valério recebem
melhorias com aplicação de Revsol

Uma parceria entre 
a Prefeitura de Vila Va-
lério e a empresa side-
rúrgica ArcelorMittal 
Tubarão, beneficiará 
os moradores do interi-
or do município.

O prefeito Davi Ra-
mos assinou na sema-
na passada um contra-
to de parceria com a 
empresa, que vai estar 
doando todos os meses 
2 mil toneladas do pro-
duto Revsol/Revsol 
plus, que será aplicado 
em via públicas nas 
estradas vicinais rurais. 
O contrato tem valida-
de de 4 anos e irá até 
agosto de 2025.

O Revsol é um co-
produto obtido através 
do beneficiamento da 

escória de aciaria, utili-
zado pela empresa na 
fabricação do aço. Qu-
ando misturado com 
argila, molhado e com-
pactado, o material fun-
ciona como uma base 
para o revestimento 
primário do solo, evi-
tando a erosão das es-
tradas e reduzindo a 
formação de poças de 
lama em dias de chuva, 
que dificulta o acesso 
às localidades do inte-
rior.

O revestimento nas 
estradas irá beneficiar a 
vida das pessoas que 
moram no interior me-
lhorando o acesso às 
escolas e principalmen-
te dos agricultores que 
precisam de boas con-
dições de tráfego para 
escoarem seus produ-

tos como café, pimenta 
e outros que são produ-
zidos no município.

O prefeito Davi Ra-
mos vem trabalhando 
para apresentar solu-
ções viáveis aos proble-
mas da cidade e essas 
medidas visam melho-
rar a vida dos valerien-
ses: "Com esse serviço 
de aplicação do Rev-
sol, vamos ter muitos 
benefícios. Além dos 
moradores terem mais 
comodidade e seguran-
ça ao transitar nas es-
tradas, os agricultores 
terão mais condições 
de tráfego para trans-
portar os produtos com 
mais eficiência. É, com 
certeza, um grande 
ganho para nossa co-
munidade”, comen-
tou.

ES participa da principal feira de negócios de turismo

O potencial turístico 
do Espírito Santo será 
apresentado na 48ª edi-
ção da ABAV Expo & 
Collab 2021Expo 2021, 
principal feira nacional 
do setor, que este ano 
acontece entre os dias 
seis e oito de outubro, 
em Fortaleza, no Cea-
rá, de forma híbrida. A 
Setur terá um estande 

na feira onde represen-
tantes dos municípios e 
do setor produtivo regu-
lares no Cadastur pode-
rão apresentar seu des-
tino e serviços.

A Feira ABAV é o 
maior evento de turis-
mo da América Latina 
e reúne agentes de via-
gem e as operadoras de 
turismo, profissionais 
responsáveis pela for-
matação dos produtos 

turísticos. “A Setur ma-
is uma vez estará pre-
sente disponibilizando 
espaço promocional 
para os municípios e 
empresários capixabas 
estarem neste evento, 
importante vitrine de 
nossos atrativos e servi-
ços”, destaca a secretá-
ria de Estado de Turis-
mo, Lenise Loureiro.

A secretária afirma 
ainda que, buscando 

colaborar com a parti-
cipação das empresas 
do setor, foi viabilizado 
com o Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
(Sebrae), o programa 
Missão Empresarial 
que custeia passagens 
aéreas e hospedagem 
para micro e pequenas 
empresas da cadeia pro-
dutiva do turismo. 
“Esta é uma vitrine pa-

ra nosso Estado e esta 
união de forças é im-
portante para que pos-
samos promover o Espí-
rito Santo para o mer-
cado especializado e 
trazer, cada vez mais 
turistas para nosso Esta-
do”. 

Como o evento é 
híbrido, o Espírito San-
to terá o estande na fei-
ra presencial em Forta-
leza e o estande virtual 

onde estarão disponí-
veis vídeos, e-books e 
material promocional 
produzido pela Setur e 
encaminhados pelas 
prefeituras, além de 
acesso a toda a progra-
mação que reúne capa-
citações, networking e 
muitos negócios por 
meio das dinâmicas 
inovadoras que um 
evento on-line viabili-
za.

Setur

Editora Hoje/PMVV

Fotos: Divulgação/PMVV

Prefeito Davi assinando o contrato 
com a empresa ArcelorMittal Tubarão
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Dia da Árvore: usuários da Apae de
Vila Valério comemoram o dia com passeio

Na terça-feira (21), 
é comemorado o Dia 
da Árvore, este dia foi 
criado com o objetivo 
de conscientizar a po-
pulação sobre o des-
matamento e sobre a 
importância de preser-
var os recursos natura-
is.

É necessário plan-
tar para prosperar vi-
da, em 2018 em come-
moração ao Dia da 
Árvore, usuários da 
Apae de Vila Valério 
foram levados ao Cór-
rego Mação, para o 
plantio de árvores com 
diversas espécies. Os 
usuários aprenderam 
sobre a importância de 
preservar, reciclar e 

plantar. 
E nesta terça-feira 

(21), em comemora-
ção ao Dia da Árvore, 
os usuários da Apae 
realizaram um passeio 
ao local de plantio des-
sas árvores e puderam 
desfrutar dos recursos 
naturais e de toda a 
beleza que envolve a 
criação.

“Desenvolvemos 
na Apae projetos e pro-
gramas voltados ao 
meio ambiente. Sabe-
mos da importância 
que temos em consci-
entizar as pessoas, prin-
cipalmente as crianças 
a respeito da preserva-
ção do nosso planeta. 
Trabalhamos desde o 
reaproveitamento e 
reciclagem de garrafas 

pets na confecção de 
vassouras, preservan-
do assim o meio ambi-
ente, até passeios por 
pequenas reservas de 
mata atlântica, dentre 
eles, locais onde plan-
tamos nossas próprias 
árvores. Agradecemos 
sempre ao Jornal Hoje 
Notícias, pelo Projeto 
e doação de mudas de 
árvores que temos o 
orgulho de acompa-
nhar o crescimento até 
os dias de hoje. Passei-
os como o de hoje, são 
muito ricos e desper-
tam em todos esse sen-
timento de pertencer a 
um meio onde todos 
somos responsáveis 
em cuidar e preservar. 
As “crianças” prestam 
atenção em tudo e no 

fundo sabemos que de 
alguma forma colo-
cam e colocarão em 
prática todas as ações e 
palavras que ouvem, e 
esse é nosso verdadei-
ro papel, conscientizar 
as novas gerações da 
importância do meio 
ambiente para nossa 
sobrevivência e de to-
do ser vivo. Agradece-
mos também ao Se-
nhor Franscisco Rossi-
ni pela receptividade 
de sempre e compro-
metimento na preser-
vação do nosso meio 
ambiente”, comentou 
Marisangela Carmi-
natti Mação, diretora 
da Apae de Vila Valé-
rio.

Confira fotos do 
passeio:

Editora Hoje

Fotos: divulgação 
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“XVIII Concurso Conilon de Excelência Cooabriel” 
recebe o dobro de inscrições em 2021

Na edição de 2021, o 
“XVIII Concurso Coni-
lon de Excelência” rece-
beu um total de 149 ins-
crições com cafés produ-
zidos pelos cooperados. 
O prazo das inscrições 
terminou na última sexta 
(17). O número represen-
ta mais que o dobro de 
inscritos no ano passado, 
quando foram registra-
das 62 amostras na com-
petição. Neste ano, 137 
lotes estarão na fase clas-
sificatória. Isso porque 
12 amostras já foram des-
classificadas por não esta-
rem dentro das recomen-
dações exigidas no regu-
lamento.

As provas de café já 
foram iniciadas na segun-
da (20). Desta fase, serão 

selecionados os dez lotes 
finalistas. Nesta edição 
do concurso a premiação 
será de forma direta (sem 
categoria específica). Os 
lotes serão avaliados obe-
d e c e n d o  a o s  p r é -
requisitos contidos no 
regulamento com análi-
ses física e sensorial do 
grão.

O gerente de arma-
zém da Cooabriel, José 
Carlos de Azevedo, que é 
R-Grader (especialista 
com certificação interna-
cional), compõe o grupo 
dos degustadores do con-
curso.  “Iniciamos as pro-
vas nesta segunda e vejo 
que as amostras apresen-
tadas nesta edição do 
concurso são cafés de 
excelentes qualidades”, 
explicou.

A degustadora da 

Cooabriel, Julia Sirillo 
Partelli Pope (R-Grader) 
também estará no grupo.

José Carlos que coor-
dena esta fase classifica-
tória disse que a Cooabri-
el formou um time de 
ponta para este momento 
de avaliações, que conta 
com a grande experiência 
de especialistas. Fazem 
parte do time de provado-
res, Vanildo Págio e o 
Professor do Instituto 
Federal do Espírito San-
to, Lucas Louzada Perei-
ra e sua equipe.

“Há décadas a Cooa-
briel incentiva a qualida-
de do café conilon junto a 
seus cooperados. Sempre 
está inovando para elevar 
o potencial do conilon. A 
cada concurso é uma sur-
presa, mas estamos mui-
to confiantes no potenci-

al de qualidade das amos-
tras apresentadas nesta 
edição, daí a importância 
da experiência e conheci-
mento da equipe envolvi-
da nos processos classifi-
catórios”, finalizou.

No dia 27 deste mês 

serão revelados, em or-
dem alfabética, o nome 
dos dez cooperados sele-
cionados. O vencedor 
será conhecido no dia 6 
de novembro em evento 
em São Gabriel da Palha. 
Na ocasião, será feita a 

negociação dos lotes fina-
listas por meio de leilão, 
conduzido com a presen-
ça de especialistas. A ceri-
mônia de premiação reu-
nirá cafeicultores e reno-
madas lideranças da cafe-
icultura.

Centenário da Academia Espírito-santense de
Letras é comemorado no Palácio Anchieta

A Academia Espíri-
to-santense de Letras 
(AEL) comemorou se-
us cem anos de existên-
cia em solenidade no 
Palácio Anchieta, na 
noite de segunda-feira 
(20). O evento teve a 
participação do gover-
nador Renato Casa-
grande e da primeira-
dama Maria Virgínia. 
A programação contou 
com a apresentação do 
Quinteto de Cordas da 
Orquestra Sinfônica do 
Espírito Santo (Oses), a 
entrega da Comenda 
Kosciuzko Barbosa 
Leão para doze acadê-
micos, em reconheci-
mento aos seus méritos, 
além do lançamento de 
um selo comemorativo 
em alusão ao centená-
rio da AEL.

Para o governador 
Casagrande, foi uma 
alegria receber os aca-
dêmicos e todos os ho-
menageados. “O selo 
ficou lindo, sendo uma 
justa homenagem à 
Academia. Não é sem-
pre que se comemora 

100 anos. Naquela épo-
ca, existia uma eferves-
cência, o mundo respi-
rava arte e cultura e o 
Brasil começava a co-
nhecer esse movimen-
to. Cem anos depois, a 
gente debate os mes-
mos problemas de an-
tes, com a ocorrência 
de governos totalitári-
os. Agora, mais uma 
vez, o remédio está na 
educação. E novamen-
te a cultura é um instru-
mento para fortalecer 
nossa democracia”, 
declarou.

A presidente da Aca-
d e m i a  E s p í r i t o -
santense de Letras, 
Ester Abreu, afirmou 
que a entidade procura 

recuperar a memória 
daqueles que formaram 
ou passaram pela Aca-
demia, com simplicida-
de memorística, bus-
cando evidenciar o seu 
passado e o que de me-
lhor tem a nos ensinar. 
“Com a literatura, o 
pensamento alcança a 
beleza. E por meio da 
palavra, a literatura 
atua desempenhando 
seu papel", afirmou.

O secretário de Esta-
do da Cultura, Fabricio 
Noronha, parabenizou 
a Academia pelo seu 
centenário, destacando 
o importante trabalho 
de décadas. “Como é 
importante ter uma enti-
dade centenária tão 

atuante e relevante nos 
dias de hoje. Essa cele-
bração acontece na pan-
demia, em um momen-
to que nos trouxe mui-
tos e novos desafios. 
Recentemente o G20, 
em reuniões de minis-
tros da cultura, publi-
cou um documento so-
bre o papel central das 
políticas públicas de 
cultura no enfrenta-
mento às desigualda-
des, na sustentabilidade 
e saúde mental da popu-
lação e na educação. Aí 
entra o livro, a leitura e 
o trabalho de excelên-
cia que a Academia 
faz", lembrou.

Na avaliação de Fa-
bricio Noronha, a cul-

tura e as atividades cria-
tivas são vetores de aco-
lhimento, pertencimen-
to e de fortalecimento 
dos nossos vínculos. 
"Em breve, lançaremos 
uma plataforma digital 
de acervo e de forma-
ção para pesquisadores 
e professores com aces-
so do público à diversi-
dade cultural capixaba. 
Queremos que a histó-
ria dos 100 anos da Aca-
d e m i a  E s p í r i t o -
santense de Letras seja 
contada na nossa plata-
forma com fotos, docu-
mentos e entrevistas. 
Vida longa à Acade-
mia", exclamou.

Comenda Kosciuz-
ko Barbosa Leão

Na ocasião, doze 
acadêmicos da Acade-
mia Espírito-santense 
de Letras receberam a 
Comenda Kosciuzko 
Barbosa Leão como 
forma de reconheci-
mento de seus méritos. 
A premiação foi criada 
em honra ao acadêmi-
co-benfeitor em reco-
nhecimento pela gene-
rosa doação de seu imó-
vel, que se tornou a se-
de da Academia. Kos-
ciuzko Barbosa Leão 
foi professor, poeta e 
ensaísta. Ele foi o pri-
meiro ocupante da Ca-
deira 36, patrono José 
Joaquim Pessanha Po-
voa.

Foram homenagea-
dos: Maria Bernadette 
Lyra; Adilson Vilaça de 
Freitas; Marcos Tava-
res; Fernando Antônio 
de Moraes Achiamé; 
José Carlos Mattedi; 
Pedro J. Nunes; José 
Roberto Santos Neves; 
João Gualberto Morei-
ra Vasconcellos; Ítalo 
Campos; Magda Regi-
na Lugon Arantes; Jor-
ge Elias; e Rômulo Sal-
les de Sá.

Secult

Foto: Helio Filho

Cooabriel

Os lotes serão avaliados obedecendo aos pré-requisitos contidos 
no regulamento com análises física e sensorial do grão

Foto: divulgação 
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Alunos da escola Ilda Ferreira visitam
represa da Coopcam no Dia da Árvore

A importância das 
árvores é inquestionável, 
elas são essenciais para a 
existência na medida em 
que produzem oxigênio 
através da fotossíntese, 
elas abrigam os pássaros, 
que espalham as semen-
tes e comem os insetos. 
Além disso, elas dão som-
bra, diminuem a tempe-
ratura, purificam o ar e 
evitam erosões.

Diante a relevância 
da data e das árvores, a 
EEEFM Ilda Ferreira da 
Fonseca Martins em par-
ceria com a Coopcam 
(Cooperativa dos Cami-
nhoneiros de São Gabri-
el da Palha) desenvolveu 
uma ação ambiental no 
dia 21 de setembro, data 
que se comemora o Dia 
da Árvore com os estu-
dantes dos 6º e 7º anos.

O presidente da Co-
opcam Advaldo Antô-

nio Zotelle apresentou a 
represa da cooperativa 
que possui aproximada-
mente 180 milhões de 
litros cúbicos de água 
potável, que sazonal-
mente são distribuídas 
gratuitamente à popula-
ção do município duran-
te os períodos de seca 
intensa.

Na ação, reforçou a 
importância das árvores 
para o meio ambiente, 
inclusive para a vida dos 
seres humanos e expli-
cou que coincide com a 
chegada da primavera e 
também com a florada 
do ipê-amarelo, árvore 
símbolo do Brasil.

Além disso, os estu-
dantes conheceram a 
nascente da represa e 
realizaram o plantio de 
mudas de árvores nativas 
ao seu redor, buscando 
sensibilizá-los, acerca da 

importância da proteção 
das matas ciliares, assim 
como, de nascentes, rios 
e demais recursos hídri-
cos.

As ações de educação 
ambiental desenvolvidas 
pela escola têm o propó-
sito de incentivar os estu-
dantes a amar verdadei-
ramente a natureza, e 
que eles tenham o com-
prometimento com as 

causas ambientais, para 
que se possa ter no futu-
ro, uma geração bem 
melhor.

A ação foi desenvol-
vida pela diretora Luci-
néia Braun Kepp e pelas 
professoras Fernanda 
Raquel Bulian Gaspari-
ni Schram, Valéria Sar-
tori Camilo, Rosiane 
Angeli Corsini e Rosile-
ne Dos Santos Bronzon.

Dia da Árvore: Programa Reflorestar incentiva
proprietários rurais a investirem em conservação

Neste Dia da Árvore 
(21), o Espírito Santo 
tem motivos para se or-
gulhar: o Programa Re-
florestar, que é referên-
cia nacional, já benefi-
ciou mais de 3,8 mil pro-
jetos que ajudaram a 
recuperar ou preservar 
20 mil hectares do meio 
ambiente dos capixabas 
de diferentes bacias hi-
drográficas, de norte a 
sul do Espírito Santo.

No Estado, a mi-
crorregião do Caparaó 
lidera o ranking, com 
35% dos projetos apoia-
dos. Em seguida, a re-
gião sudoeste serrana 

tem 15,5%, acompa-
nhada das regiões noro-
este, com 10%, nordes-
te, com 9,5%, e centro 
oeste, com 9%. As de-
mais microrregiões do 
Estado (central serrana, 
central sul, Rio Doce, 
litoral sul e Metropoli-
tana) completam o res-
tante das áreas apoia-
das. Somados, os recur-
sos empregados atin-
gem quase R$ 67 mi-
lhões aplicados na pre-
servação e na recupera-
ção de nascentes e áreas 
verdes no Estado. O 
Reflorestar resulta da 
integração de progra-
mas de recuperação da 
Mata Atlântica e envol-

ve o Banco de Desen-
volvimento do Espírito 
Santo (Bandes) e a Se-
cretaria de Meio Ambi-
ente e Recursos Hídri-
cos (Seama). Ao banco 
capixaba cabe receber, 
intermediar e aplicar os 
recursos.

Para ser contempla-
do, é necessário que o 
proprietário rural tenha 
áreas estratégicas na 
geração de serviços am-
bientais relacionados 
ao aumento da capaci-
dade de infiltração da 
água no solo e na redu-
ção da geração de sedi-
mentos, identificadas 
por meio de estudos 
reconhecidos pelo Nú-

cleo de Gestão do Pro-
g r a m a  Re f l o r e s t a r 
(NGPR), da Seama.

E os esforços estão 
em expandir ainda mais 
as áreas de atuação do 
Programa Reflorestar. 
O secretário de Estado 
de Meio Ambiente e 
Recursos Hidricos, Fa-
bricio Machado, expli-
ca que para o Ciclo 
2021 do Programa, que 
será lançado nos próxi-
mos dias, serão inseri-
das novas áreas estraté-
gicas. “Além das propri-
edades rurais localiza-
das nos municípios do 
Caparaó e no interior 
das bacias do Jucu, San-
ta Maria da Vitória e 

Reis Magos, teremos 
novas áreas a montante 
de pontos de captação 
de água para abasteci-
mento de centros urba-
nos. São propriedade 
rurais localizadas em 
106 microbacias de 
abastecimento em todo 
o Estado”, afirma o se-
cretário.

Para participar, é 
necessário se cadastrar 
e aguardar possibilida-
de de apoio para a sua 
r e g i ã o  p e l o  s i t e 
(https://seama.portalr
e f l o r e s t a r . e s .-
gov.br/registro/). O 
pagamento dos serviços 
ambientais é mais uma 
alternativa de geração 

de oportunidades e ren-
da para o produtor ru-
ral. Os valores variam 
de acordo com a moda-
lidade de preservação e 
a extensão de área pre-
servada.

Quem pode partici-
par?

Todo proprietário de 
área rural das regiões 
prioritárias que queira 
destinar parte de sua 
propriedade para fins 
de preservação do meio 
ambiente ou para práti-
cas rurais sustentáveis. 
A c e s s e 
https://seama.portalre
florestar.es.gov.br/ e 
cadastre-se para partici-
par.

Secom/Seama/Bandes

Fotos: Divulgação
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HorizontES em Extensão exibe experiências da
agricultura familiar que marcam os 65 anos do Incaper

As experiências de 
sucesso com a agricultura 
familiar capixaba são no-
vamente destaque no Ho-
rizontES em Extensão. 
Neste ano, em sua tercei-
ra edição, o projeto exibe 
histórias que marcam a 
trajetória dos 65 anos do 
Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural 
(Incaper). As experiênci-
as desenvolvidas com os 
agricultores familiares, de 
norte a sul do Espírito 
Santo, serão exibidas no 
canal do Incaper no You-
Tube ao longo do mês de 
outubro, às terças e quin-

tas-feiras.
Ao todo, foram seleci-

onadas 11 experiências de 
cada Centro de Desenvol-
vimento Rural (CRDR) 
do Incaper. Os trabalhos 
evidenciam o sucesso na 
produção de café especia-
is e o empreendedorismo 
das mulheres rurais. Ou-
tras temáticas dos traba-
lhos apresentados são 
sobre o fortalecimento da 
agroecologia e agricultu-
ra orgânica e a importân-
cia da água para a susten-
tabilidade da produção 
rural. A tecnologia aliada 
ao trabalho de assistência 
técnica no campo tam-
bém é um importante 
tema de experiência abor-

dado no HorizontES em 
Extensão.

O lançamento virtual 
do projeto aconteceu, 
nesta terça-feira (21), fo-
ram exibidas as experiên-
cias dos CRDRs Caparaó 
e Litoral Sul. Do municí-
pio de Iúna, o destaque 
foi para o trabalho desen-
volvido com a agricultura 
familiar na produção de 
cafés especiais no Capa-
raó. Já do Litoral Sul, no 
município de Iconha, o 
trabalho de desenvolvi-
mento da agroecologia e 
agricultura orgânica foi o 
destaque na apresentação 
virtual.

O gerente de ATER 
do Incaper, Fabiano Tris-

tão, ressaltou que o proje-
to neste ano está atrelado 
aos 65 anos do Instituto, 
pois como prioridade, 
foram selecionadas expe-
riências que são conduzi-
das pelo Incaper há al-
guns anos, iniciadas por 
servidores que já estão 
aposentados e hoje são 
aperfeiçoadas e desenvol-
vidas pelos atuais técni-
cos na ativa.

“O projeto valoriza as 
experiências da agricultu-
ra familiar capixaba. São 
ações que fazem diferen-
ça na vida das pessoas, 
além de evidenciar o tra-
balho impecável de assis-
tência técnica e extensão 
rural que o Incaper vem 

realizando ao longo des-
ses anos. O HorizontES, 
sem dúvida, é uma vitrine 
de boas experiências para 
os outros estados”, disse o 
secretário de Estado da 
Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e Pes-
ca, Paulo Foletto.

Sobre o HorizontES em 
Extensão

O HorizontES em 
Extensão foi lançado pelo 
Incaper no ano de 2019, 
visando à troca de conhe-
cimento e capacitação em 
processos de ATER. O 
projeto apresenta 11 expe-
riências com relevância 
para o desenvolvimento 

rural do Espírito Santo, 
selecionadas pelos Cen-
tros Regionais de Desen-
volvimento Rural.

Outros objetivos são o 
reconhecimento e valori-
zação do trabalho realiza-
do pelos extensionistas, 
técnicos e pesquisadores 
do Incaper, que têm gran-
de importância no desen-
volvimento das ações de 
sucesso junto com agri-
cultores e associações de 
produtores rurais. Devido 
à pandemia da Covid-19, 
o evento acontece de for-
ma virtual, com transmis-
são pelo canal do Incaper 
no YouTube, ao longo do 
mês de outubro.

Ouro e Bronze: atletas gabrielenses da academia Garras de Tigre
ganham medalhas na Copa Regional Sudeste de Taekwondo

No sábado (18) e do-
mingo (19), ocorreu a 
Copa Regional Sudeste 
de Taekwondo em Jaca-
raípe na Serra. O campe-
onato contou com a parti-
cipação de outros Estados 
como Minas Gerais, São 
Paulo e Rio de Janeiro na 
disputa.

O município de São 
Gabriel da Palha foi re-
presentado por dois atle-
tas da academia Garras 
de Tigre que trouxeram 
para casa medalhas, 
Alyce Filipini Pessin de 
18 anos foi medalha de 
ouro e Luiz Gabriel Go-
mes Helmer de 15 anos, 
medalha de bronze.

A atleta Alyce Pessin 
comenta sua preparação, 
dedicação e o que achou 
do campeonato: "Assim 
que surgiu o campeonato 
o professor começou a 
nos incentivar, fazer trei-
nos habituados para a 
competição e pra mim foi 
uma experiência muito 
boa, porque os treinos 
saíram um pouco do habi-
tual, foram treinos especí-
ficos para a competição o 
que me ajudou muito e 
melhorou muito as mi-
nhas habilidades. O cam-
peonato foi para mim 
uma experiência única, 

nunca tinha ido para um 
campeonato regional e 
chegar lá e ver os mais 
graduados aplicando téc-
nicas foi demais, nunca 
tinha visto a competição 
de poomsae, estilo livre. 
Foi uma experiência in-
crível e que eu nunca vou 
esquecer. As lutas foram 
ótimas, cada luta aparecia 
alguma coisa diferente. 
Quando cheguei lá eu já 
tinha na cabeça que iria 
lutar, participar de um 
campeonato grande e sair 
com uma premiação. A 
minha felicidade de ter 
ido para lá, presenciado 
tantas coisas que eu nun-
ca havia visto, toda dedi-
cação que eu tive, esforço, 
toda preparação, foi um 
aprendizado muito gran-
de. Taekwondo é respeito 
e disciplina. Quando en-
trei no Taekwondo achei 
que ia ser um esporte qual-
quer e até hoje não parei 
de apreciar o esporte, não 
parei de praticar. É um 
esporte que você leva para 
vida toda, você aprende 
muito, não só técnicas e 
combates,  mas  você 
aprende a ter respeito, 
convivência melhor com 
as pessoas. E para quem 
procura fazer um esporte, 
se dedicar a alguma coisa 
eu indico o Taekwondo, 
que me tirou de uma fase 

ruim e hoje eu só tenho a 
melhorar. Esporte para 
mim é o meu futuro".

"Quando entrei pela 
primeira vez na Arena 
Jacaraípe fiquei espanta-
do com a imensidão da 
organização do evento. 
Nos dias 18 e 19 eu esti-
mava que havia cerca de 
300 atletas no local, gente 
tanto do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais 
e Espírito Santo. No dia 
18, sábado, eu fui a Arena 
para minha pesagem de 
até 108kg para no domin-
go fazer minha chave pa-

ra a competição, caí na 
chave de 4 pessoas. No 
dia 19 eu cheguei ao local 
da competição e fiquei 
impressionado com a 
quantidade de pessoas 
faixa preta, tanto femini-
no, quanto masculino. 
Fui chamado às 17:15 na 
área de aquecimento para 
ir me preparar para lutar, 
meu adversário era de 
São Paulo, faixa preta. 
Quando começou a luta, 
dei o meu melhor, lutan-
do firme e aguentando até 
o final. Infelizmente aca-
bei perdendo, mas isso 

não me abalou, pois não é 
somente a vitória que im-
porta e sim a experiência. 
Momento da vida que 
posso melhorar e continu-
ar minha caminhada e 
continuar nesse esporte 
maravilhoso, perdi, mas 
fiquei em 3º lugar, com 
medalha de bronze. Fi-
quei muito feliz, pois te-
nho agora uma lembran-
ça desses 3 dias incríveis 
na Serra. Agradeço a to-
dos que me apoiaram até 
aqui, irei treinar mais ain-
da para futuros campeo-
natos, pois esse não é o 

primeiro e nem será o 
último. Que venha mais 
eventos grandiosos como 
esse", enfatizou o atleta 
Luiz Gabriel.

“Para mim foi um 
momento de satisfação, 
pois treinar eles para par-
ticipar de um evento tão 
grande como esse é satis-
fatório. Para mim eles já 
são vencedores pelo esfor-
ço, dedicação e compro-
metimento ao qual eles 
tiveram nos treinos”, co-
mentou o professor Ro-
naldo Silva da academia 
Garras de Tigre.

Editora Hoje

Fotos: Divulgação

Luiz Gabriel Gomes Helmer, medalha de 
bronze, junto ao professor Ronaldo Silva

Incaper

Alyce Filipini Pessin, medalha de ouro
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE VILA FARTURA, MUNICÍPIO 

E COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. GILMAR GOMES CARDOSO E VANEZA DE JESUS PAZIN

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, estado civil 

solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado no Córrego do Gato, Zona 

Rural, São Roque da Terra Roxa, São Gabriel da Palha-ES, filho de ANTÔNIO 

AUGUSTO CARDOSO e RAIMUNDA GOMES CARDOSO

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, estado civil 

solteira, profissão lavradora, residente e domiciliada no Córrego do Gato, Zona 

Rural, São Roque da Terra Roxa, São Gabriel da Palha-ES, filha ARLINDO PAZIN 

e MARIA DE JESUS PAZIN

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

São Gabriel da Palha-ES, 20 de setembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

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