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Hoje é o "Dia D" da Campanha de 
Vacinação Antirrábica em Vila Valério

Roubo à fazenda de Vila Valério: suspeito 
morre em confronto com policiais durante 
operação em Jaguaré e Pinheiros

Governo do ES entrega 
cestas verdes em 
Governador Lindenberg

Atletas do CT VIVA são 
contratados pelo Clube Porto 
Vitória em parceria com 
a Infinity Sport’s

Lojas de insumos da Cooabriel 
se tornam núcleos de 
referência para os produtores
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Reflexao~

"O Senhor executa atos de justiça, e juízo a 
favor de todos os oprimidos."

Refletindo: Às vezes na história do mundo, 
esta promessa de Deus parece ser uma miragem 
perante governos brutais, ódio racial e injustiça 
humana. Ao longo do tempo, porém, governos 
brutais são esmagados. Déspotas são enterra-
dos. Indignação moral substitui complacência. 
Como pessoas do Reino, não acha que somos 
chamados para modelar a ética e valores da 
vontade de Deus? Então, vamos renovar a 
oração que Jesus nos ensinou: "Seja feita a Sua 
vontade, assim na terra como nos céus"! E 
vamos demonstrar a vontade de Deus nas 
nossas famílias, amizades e igrejas!

Oração: Santo e justo Deus, eu sei que o Senhor 
se repugna mais do que nós ao ver a desumani-
dade que mancha nosso mundo e esmaga 
pessoas preciosas e inocentes. Por favor, Pai, 
mostre sua vontade e discipline aquelas nações 
que são cruéis na sua injustiça. Convença-nos, 
seu povo, de que como indivíduos e como 
congregações, devemos ser lugares de reconcili-
ação, justiça, cura e esperança. Use-me, junto 
com meus irmãos e irmãs na nossa congrega-
ção, para mostrar sua justiça e santidade para 
com aqueles da nossa comunidade que preci-
sam de liberdade de opressão, e que precisam de 
alguém que os ajude a defender a justiça em 
todas as áreas da vida. No nome de Jesus eu oro. 
Amém.
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Detran|ES chama atenção para 
e-mails falsos em nome do órgão

O Departamento 
Estadual de Trânsito do 
Espírito Santo (De-
tran|ES) alerta que não 
envia informes ou noti-
ficações de infrações 
por e-mail. O órgão es-
clarece que utiliza cor-
respondências enviadas 
pelos Correios, ou men-
sagens via SMS ou apli-
cativo para aqueles con-
dutores e proprietários 
de veículos que utilizam 
o aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito 
(CDT) e orienta que, 
diante de e-mails supos-
tamente enviados pelo 
Detran|ES, o cidadão 
não acesse links ou abra 
arquivos contidos nas 
mensagens.  

Serviços on-line    

O DETRAN|ES 
disponibiliza no seu site 
www.detran.es.gov.br 
informações sobre in-
frações, veículos e Habi-
litação. Em caso de dú-
vida, o cidadão pode 
acessar o site e verificar 
os seus dados clicando 
nos banners das áreas 
na página principal e 
nos serviços listados.  

Para consultar infor-
mações sobre o veículo, 
o proprietário deve aces-
sar o serviço 'Consulta 
de veículo' (https:/ /pu-
blicodetran.es.gov.br/ 
ConsultaVeiculo/ No-

voConsultaVeiculoES-
.asp) e informar a placa 
e o RENAVAM. Na 
página, consta o dossiê 
do veículo, débitos, in-
frações, registradas, re-
cursos, inclusive se há 
restrições no veículo ou 
processos em andamen-
to.  

As infrações regis-
tradas por condutor es-
tão disponíveis no servi-
ço o 'Consulta de pon-
tuação' (https:// re-
nach2.es.gov.br/Penali
d a d e /  P u b l i-
co/pub_consulta_pont
uacao.aspx). O condu-
tor deverá informar os 

dados solicitados, que 
constam em sua CNH, 
para ter acesso às infra-
ções registradas e pon-
tuação.  

Para aqueles que 
realizaram algum servi-
ço relacionado à habili-
tação, como obtenção 
da primeira Habilita-
ção, renovação ou se-
gunda via da CNH, é 
possível acompanhar o 
andamento do processo 
e o código de rastreio 
do documento no ícone 
'Acompanhamento de 
Processos de CNH' 
(https:// detran.es.-
g o v. b r /  h a b i l i t a-

cao/servicos-online).  
É necessário fazer o 

cadastro no portal Aces-
so Cidadão, caso ainda 
não tenha. No caso de 
algum desses processos, 
o cidadão com e-mail 
cadastrado no órgão 
poderá receber uma 
mensagem via e-mail 
do Portal de Serviços da 
S E N A T R A N 
(https://portalservicos.
s e n a t r a n . s e r p r o .-
gov.br/#/) com os da-
dos para que ele possa 
baixar sua CNH Digital 
no aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito 
(CDT). 
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Programa de treinamento para mulheres 
em café é lançado no Espírito Santo 

Começou nesta se-
mana, o primeiro curso 
do Programa de Trei-
namento em Classifi-
cação de cafés. Os obje-
tivos são contribuir pa-
ra a inserção feminina 
qualificada no setor e 
para o aprimoramento 
de métodos e técnicas, 
visando à melhoria da 
qualidade do café pro-
duzido no Estado e con-
sequente aumento do 
valor agregado e da 
renda dessas famílias 
rurais.   

O curso está sendo 
realizado na Fazenda 
Experimental do Insti-
tuto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural 
(Incaper). O programa 
de capacitação é uma 
das ações do projeto 
Elas no Campo e na 
Pesca, coordenado pe-
la Secretaria da Agri-
cultura, Abastecimen-
to, Aquicultura e Pesca 
(Seag), e foi estrutura-
do a partir de deman-
das das cafeicultoras 
do Estado. 

A capacitação está 
sendo realizada por 
meio de parcerias entre 
a Seag, o Centro de Ca-
fés Especiais do Espíri-
to Santo (CECAFES), 
o Incaper, a  Federação 
da Agricultura e Pe-

cuária do Espírito San-
to (FAES), Serviço Na-
cional de Aprendiza-
gem Rural do Espírito 
Santo (Senar-ES), Sin-
dicato Rural e prefeitu-
ras , por meio das Se-
cretarias municipais de 
Agricultura. 

“A presença das mu-
lheres rurais na produ-
ção agrícola familiar é 
forte. Elas desempe-
nham inúmeras fun-
ções essenciais para a 
atividade. Sempre dei-
xam sua marca, como 
a atenção aos detalhes, 
e capacitá-las é funda-
mental para que possa-
mos continuar dando 
visibilidade às ações 
delas para o desenvol-

vimento da cafeicultu-
ra capixaba”, ressaltou 
o secretário de Estado 
da Agricultura, Abas-
tecimento, Aquicultu-
ra e Pesca, Paulo Folet-
to.  

“É notório perceber 
que a presença femini-
na tem ganhado cada 
vez mais espaço no me-
io rural e o Senar-ES 
está sempre presente 
para levar a essas mu-
lheres ações de capaci-
tação profissional, pro-
moção social e saúde. 
O treinamento faz par-
te de um projeto de mui-
tos que virão para tor-
nar essas mulheres pro-
fissionais e pessoas ca-
da vez mais capacita-

das, contando com as 
importantes parceri-
as”, disse a superinten-
dente do Senar-ES, Le-
tícia Simões. 

“O município já 
desponta como refe-
rência no comércio e 
produção de Cafés 
Especiais, e a participa-
ção das mulheres têm 
ganhado destaque a 
cada dia. A Seag e o 
Incaper estão traba-
lhando para o fortaleci-
mento da cadeia, in-
centivando a participa-
ção feminina em todas 
as etapas do processo 
de produção de Cafés 
Especiais”, afirmou o 
técnico do Incaper de 
Venda Nova do Imi-

grante, Tiago Montei-
ro. 

Segundo a coorde-
nadora do projeto Pa-
trícia Ferraz, nessa pri-
meira edição do pro-
grama de treinamento 
serão atendidos 15 mu-
nicípios das regiões 
serrana, Caparaó e sul, 
sendo ofertadas cinco 
modalidades de cursos, 
com a meta de atendi-
mento de 250 mulheres 
até dezembro de 2022. 

“O Espírito Santo 
se consolidou como 
uma das principais ori-
gens de cafés especiais 
no País e no mundo. 
Somos destaque na 
produção de cafés fi-
nos, tanto no arábica 

quanto no conilon, e as 
mulheres têm um papel 
fundamental no que 
diz respeito à qualida-
de dos nossos cafés. 
Elas atuam em todos 
os processos, mas per-
cebemos que onde há 
café especial existe 
uma mulher envolvida 
nos cuidados, no pro-
cessamento, na seca-
gem e nas torrefações. 
As mulheres desde sem-
pre ocupam um papel 
importantíssimo na 
produção de cafés espe-
ciais. Portanto, é muito 
importante que se capa-
citem e passem a ocu-
par cada vez mais o seu 
espaço e o espaço que 
desejarem dentro da 
cadeia produtiva do 
café.”, destacou. 

“Os cursos e treina-
mento têm importante 
papel para fortalecer 
ainda mais o protago-
nismo feminino, pois, 
além de agregar conhe-
cimento, promove a 
interação entre as mes-
mas e com instituições 
e profissionais do me-
io, dando maior visibi-
lidade e valorizando 
esse trabalho tão im-
portante e que é reali-
zado por elas, em prol 
da cafeicultura capixa-
ba”, ressaltou o gestor 
técnico CECAFES/ 
Incaper, Douglas Gon-
zaga de Sousa.

Vacina da Pfizer contra covid tem alta 
eficácia em estudo com crianças 

A vacina da Pfi-
zer/BioNTech contra a 
covid-19 apresentou 
90,7% de eficácia con-
tra o novo coronavírus 
em um ensaio clínico 
com crianças de 5 a 11 
anos, informou a far-
m a c ê u t i c a  n o r t e -
americana na sexta-
feira (22). 

No estudo, 16 crian-
ças que receberam pla-
cebo (substância inó-
cua) tiveram covid-19, 
em comparação com 
três que foram vacina-
das, disse a Pfizer em 
documentos enviados à 
Agência de Alimentos e 
Medicamentos dos Esta-
dos Unidos (FDA). 

Como mais do que o 
dobro de crianças - no 

ensaio com 2.268 parti-
cipantes - receberam a 
vacina em relação ao 
placebo, isso equivale a 
mais de 90% de eficá-
cia. 

Os assessores exter-
nos da FDA se reunirão 
na terça-feira (26) para 
votar recomendação de 
aprovação da agência 
da vacina para essa fai-
xa etária.

Agência Brasil
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Roubo à fazenda de Vila Valério: suspeito 
morre em confronto com policiais durante 
operação em Jaguaré e Pinheiros

Policiais Civis e Mili-
tares cumpriram na ma-
nhã de sexta-feira (22), 6 
mandados de prisão tem-

porária e 8 mandados de 
busca e apreensão em 
Jaguaré e Pinheiros. De 
acordo com o delegado 
titular da Delegacia de 
São Gabriel da Palha, 

Rafael Pereira Caliman, 
que participou da opera-
ção, os mandados estão 
relacionados ao roubo de 
uma fazenda em Vila 
Valério, ocorrido no dia 4 

de outubro deste ano.  
A princípio, 3 man-

dados de prisão temporá-
ria foram cumpridos, um 
4º alvo foi baleado e fale-
ceu; em Jaguaré foi apre-

endido o pai de um dos 
alvos, que foi conduzido 
por posse irregular de 
arma de fogo, preso em 
flagrante. E em Pinheiros 
um rapaz foi conduzido 

pois estava com um celu-
lar de uma das vítimas. 

O Delegado Rafael 
Caliman informou ainda 
que uma pessoa foi presa 
em Vitória.

Lojas de insumos da Cooabriel se tornam 
núcleos de referência para os produtores

As lojas da Cooa-
briel tornaram-se nos 
últimos anos impor-
tantes núcleos de refe-
rência da cooperativa 
junto aos seus coope-
rados. 

Elas estão organi-
zadas em departamen-
tos que comportam 
serviços de suporte. 
Em um mesmo local, 
os produtores coopera-
dos podem adquirir 
produtos para a lavou-
ra e implementos para 
a propriedade, comer-
cializar o café e pimen-
ta, receber assistência 
técnica, realizar os con-
tratos de financiamen-
tos oferecidos pela coo-
perativa. 

Por serem distribui-
doras de produtos e 
suporte da produção 
dos cooperados um 
dos diferenciais das 
lojas da Cooabriel é a 
política de oferta de 
produtos para a lavou-
ra a preços bem com-

petitivos, pois a coope-
rativa busca sempre os 
melhores preços e con-
dições para os coope-
rados “tocarem” sua 
produção. 

As lojas são impor-
tantes para os coopera-
dos e para as comuni-
dades, pois além de 
permitirem que outros 
produtores tenham 
acesso aos insumos, 
elas geram empregos e 
renda. São 144 pessoas 
empregadas nas lojas 
com variadas funções, 
de acordo com levan-
tamento no último dia 
13. 

As lojas fazem par-
te da estrutura de negó-
cios da Cooabriel e de 
expressão no resulta-
do, conforme vemos 
nos dados apurados 
em 30 de setembro, 
que demonstram que 
de janeiro a setembro 
de 2021 as lojas partici-
param com mais de 
28% do faturamento 
bruto da cooperativa. 

Expansão

As estratégias de 
expansão têm como 
principal foco o atendi-
mento próximo ao seu 
cooperado, desta for-
ma, as lojas são distri-
buídas geograficamen-
te em várias unidades 
na área de ação da coo-
perativa, para assim, 
facilitar o acesso dos 
produtores aos insu-
mos necessários. Com 
15 lojas localizadas no 
Espírito Santo e na Ba-
hia, de acordo com o 
superintendente da 
Cooabriel, Carlos Au-
gusto Pandolfi, esse 
número será ampliado 
em 2022 com a abertu-
ra de novas lojas nesses 
dois estados. 

“Nos últimos cinco 
anos, a evolução do 
crescimento das lojas 
foi acelerado. Elas re-
presentam um grande 
suporte e o foco é aten-
der bem aos coopera-
dos. Os valores são dife-
renciados e os atendi-

mentos feitos com exce-
lência. Toda a escolha 
dos produtos é feita 
com orientação por 
equipes preparadas”, 
afirmou Pandolfi. 

O gerente comerci-
al e logística, Fernan-
do Krause, avalia que o 
crescimento destas uni-
dades são importantes 
pelo papel que elas re-
presentam para as re-
giões de ação da coo-
perativa. “Nos últimos 
anos, as lojas deram 
um salto muito grande. 
Elas são um grande 
suporte aos produto-
res. Isso porque sem-
pre são orientados so-
bre mudanças nos pre-
ços e também recebem 
direcionamento sobre 
os produtos”, infor-
mou. 

O oferecimento de 
insumos agrícolas aos 
produtores acompa-
nha a história da Cooa-
briel, desde suas pri-
mei ras  operações, 
quando inaugurou seu 
primeiro serviço no 

início da década de 60 
que foi um setor de con-
sumo (mercearia) para 
atender necessidades 
básicas dos produto-
res. Na época, a coope-
rativa trabalhava com 
alguns itens e depois 
criou um pequeno se-
tor no espaço da antiga 
mercearia, e somente 
no início da década de 
80 (1984) inaugurou a 
primeira loja agrope-
cuária (na época cha-
mada de Cooabricam-
po), em São Gabriel da 
Palha. 

Há mais de 37 anos, 
as lojas da Cooabriel 
oferecem as melhores 
soluções ao produtor. 

No ano de 2020, em 
plena pandemia, fo-
ram inauguradas duas 
lojas no Espírito Santo 
nos municípios de 
Montanha e Aracruz. 
Ambas foram instala-
das atendendo grande 
anseio dos produtores 
por uma unidade da 
Cooabriel naquelas 
regiões 

Segundo o presi-
dente da Cooabriel, 
Luiz Carlos Bastianel-
lo, o crescimento ace-
lerado exige mudanças 
de estrutura e logística 
que permitam a inau-
guração de novas lojas. 
“O nosso centro de dis-
tribuição precisa de 
ampliação, pois as lo-
jas evoluíram acima do 
esperado. Hoje o espa-
ço que já temos, de qua-
se dois mil metros qua-
drados, já não atende a 
demanda devido à ace-
leração das vendas”, 
explicou 

O produtor rural de 
Montanha, Humberto 
Pancieri, é sócio da 
Cooabriel há quase 
dez anos. E, desde a 
inauguração da loja no 
município, adquire 
produtos para a sua 
propriedade. “Ter a 
loja mais perto é exce-
lente. Só compro lá, 
principalmente defen-
sivos e adubo. O aten-
dimento é bom dema-
is”, disse.

Cooabriel

Fotos: divulgação 
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Veja data e locais da Campanha de 
Vacinação Antirrábica em São Gabriel 

A prefeitura de São 
Gabriel da Palha, di-
vulgou a Campanha de 
Vacinação Antirrábica 
2021 que acontecerá 
no dia 6 de novembro 
de 7:30h às 16h. 

A vacina antirrábi-
ca é ainda a única for-
ma de prevenir a enfer-
midade e manter os 
pets saudáveis. Fatal 
em quase 100% dos 
casos, a raiva é uma 
zoonose que pode tam-
bém afetar o ser huma-
no por isso os cuidados 
se redobram no com-
bate e prevenção da 
doença. 

Através da vacina-

ção destes animais a 
população humana da 
região se torna protegi-
da, visto que a trans-
missão do vírus rábico 
em humanos está en-
volvida principalmen-
te através de acidentes 
e ataques de cães e ga-
tos. 

É importante levar 
algumas informações 
em consideração, co-
mo, por exemplo, a va-
cinação a ser aplicada 
possui eficácia de co-
bertura de 95%, e qua-
se sem efeitos colatera-
is; animais que estão 
em tratamento com 
antibiótico e/ou anti-
inflamatório deverão 
ser vacinados somente 

após o término do tra-
tamento; as vacinas 
não serão entregues 
para aplicação em ca-
sa; cães de grande por-
te ou agressivos deve-
rão estar de focinheira; 
apenas cães com idade 
superior a 90 dias serão 
vacinados; fêmeas em 
gestação ou que este-

jam amamentando 
também podem ser 
vacinadas; o cartão de 
vacina deverá ser leva-
do, quando tiver; gatos 
terão prioridade na 
vacinação e os donos 
destes deverão levar os 
animais de forma segu-
ra para que não possi-
bilite fuga.

Editora Hoje

Governo do ES entrega cestas verdes 
em Governador Lindenberg

Nesta semana, o 
Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Trabalho, Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social (Setades), fez 
a entrega de cestas ver-
des para a população 
do município de Go-
vernador Lindenberg. 
As cestas são fruto do 
projeto Compra Dire-
t a  d e  A l i m e n t o s 
(CDA), que tem como 
objetivos fortalecer a 
segurança alimentar, 
garantir empregos e 
renda para a agricultu-
ra familiar e estimular 
a economia local. 

A iniciativa é um 
projeto do Governo do 
Estado, que, por meio 
de repasses financei-
ros, possibilita às ges-
tões municipais a com-
pra de alimentos pro-
duzidos diretamente 
pelos pequenos agri-
cultores familiares. 
Isso permite que os 
produtores rurais ga-

rantam a venda da pro-
dução e forneçam ali-
mentos saudáveis e de 
qualidade para a rede 
de assistência social 
do próprio município, 
garantindo a seguran-
ça básica alimentar de 
indivíduos e famílias 
mais vulneráveis. 

Além disso, como 
grande parte do inves-
timento retorna ao 
comércio local, o di-
nheiro permanece no 
município, gerando o 
aquecimento da eco-
nomia da comunida-
de. 

Na ocasião, 150 
famílias assistidas pe-
lo Centro de Referên-
cia da Assistência Soci-
al (CRAS) do municí-
pio de Governador 
Lindenberg foram be-
neficiadas com a en-
trega das cestas ver-
des. As atividades con-
taram com a presença 
da secretária de Esta-
do de Trabalho, Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Cyntia 
Figueira Grillo, e de 
autoridades locais. 

"Essas cestas tanto 
ajudaram o produtor 

rural, visto que esses 
recursos vieram para 
podermos comprar do 
produtor rural, quanto 

as famílias em estado 
vulnerável devido à 
pandemia, que perde-
ram o emprego e estão 

passando por dificul-
dades financeiras. Isso 
foi muito útil para nos-
so município. Quero 
agradecer ao Gover-
nador do Estado, Re-
nato Casagrande, é 
um programa do Go-
verno do ES, um proje-
to inteligentíssimo, 
visto a situação que 
estamos hoje no País, e 
agradecer a Cyntia 
que esteve conosco na 
distribuição das ces-
tas", afirmou Leonar-
do Finco, prefeito de 
Governador Linden-
berg. 

Setades/Editora Hoje

Foto: Pixabay 
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Data de aplicação da prova do Saeb foi alterada 
para 16 de novembro a 10 de dezembro de 2021

Objetivos do Siste-
ma de Avaliação da 
Educação Básica são 
avaliar qualidade, equi-
dade e eficiência da edu-
cação praticada no Pa-
ís.

A prova do Sistema 
de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb), pre-
vista para ser aplicada 
entre 08 de novembro e 
10 de dezembro deste 
ano, teve alteração nas 
datas. A avaliação será 
entre 16 de novembro e 
10 de dezembro de 
2021. 

No período de 25 de 
outubro a 12 de novem-
bro deste ano, o Institu-
to Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira 
(Inep) realizará o agen-
damento da aplicação, 
por meio da Fundação 
Cesgranrio, empresa 
responsável pela opera-
cionalização da avalia-

ção.  

Saeb 

O Saeb é um siste-
ma de avaliações exter-
nas realizadas anual-
mente e em larga esca-
la, por meio da aplica-
ção de testes cognitivos 
e questionários de con-
textualização aplicados 
ao final de cada etapa 

da Educação Básica. O 
sistema reflete os níveis 
de aprendizagem de-
monstrados pelos estu-
dantes avaliados, expli-
cando esses resultados 
a partir de uma série de 
informações contextu-
ais. 

Os objetivos do Sa-
eb são avaliar a qualida-
de, a equidade e a efi-
ciência da educação 

praticada no País, em 
diversos níveis gover-
namentais; produzir 
indicadores educacio-
nais, com o incremento 
das séries históricas; 
subsidiar a elaboração, 
o monitoramento e o 
aprimoramento de polí-
ticas públicas em edu-
cação baseadas em evi-
dências; desenvolver 
competências técnica e 

científica na área de 
avaliação educacional, 
ativando o intercâmbio 
entre instituições de 
ensino e pesquisa. 

O público-alvo são 
os estudantes, professo-
res e gestores da Educa-
ção Infantil, sendo o 2º, 
5º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e 3ª ou 4ª 
série do Ensino Médio. 
A participação é censi-

tária para as redes pú-
blicas de ensino e amos-
tral (depende da sé-
rie/ano) para a rede 
privada. 

No Espírito Santo, 
em 2021, as avaliações 
do Saeb serão aplicadas 
de forma impressa. Os 
resultados do Saeb são 
utilizados no cálculo 
do Ideb, principal indi-
cador de qualidade da 
Educação Básica do 
País. Além de agregar 
ao enfoque pedagógico 
das avaliações em larga 
escala, a possibilidade 
de resultados sintéticos, 
facilmente assimiláve-
is, e que permite traçar 
metas de qualidade edu-
cacional para os siste-
mas. O índice também 
é um importante con-
dutor de política públi-
ca em prol da qualidade 
da educação. É a ferra-
menta para acompa-
nhamento das metas de 
qualidade para a Edu-
cação Básica. 

MPES participa de lançamento de projeto que incentiva
formação de novas lideranças no Espírito Santo 

A procuradora -
geral de Justiça do Mi-
nistério Público do 
Estado do Espírito San-
to (MPES), Luciana 
Andrade, foi palestran-
te no evento de lança-
mento do “Be Leader”, 
capitaneado pelo movi-
mento empresarial 
Espír i to  Santo em 
Ação, que tem por obje-
tivo aumentar o núme-
ro de lideranças em 
formação no Estado, 
contribuindo para co-
nectar novos e potenci-
ais líderes com diversas 
instituições e entidades 
formadoras. Lançado 
na quarta-feira (20) na 
sede do Sicoob Cen-
tral, em Vitória, o even-
to contou com a parti-
cipação de lideranças 
do setor produtivo, de 

forma presencial e vir-
tual. 

Na abertura do pro-
g r a m a ,  o  d i r e t o r -
presidente do ES em 
Ação, Fábio Brasileiro, 
explicou que já está em 
funcionamento uma 
plataforma digital on-
de entidades formado-
ras poderão ser conec-
tadas, de forma estru-
turada, pelos interessa-
dos por desenvolver 
habilidades e conheci-
mentos em três diferen-
tes eixos de formação: 
empreendedorismo, 
gestão pública e articu-
lação política. “Em um 
só lugar, serão encon-
tradas as principais ini-
ciativas do país e serão 
compartilhados méto-
dos, conhecimentos e 
realizações com outras 
organizações. O pro-
pósito é estimular pes-

soas éticas, competen-
tes e com visão de futu-
ro para assumirem posi-
ções de liderança para 
a transformação positi-
va da sociedade”, dis-
se. 

Em sua palestra, 
com o tema “Por que 
formar lideranças é es-
sencial?”, a procurado-
ra-geral de Justiça tra-
çou um paralelo real-
çando o protagonismo 
dos membros do Mi-
nistério Público que, 
no seu dia a dia, enfren-
tam questões que per-
meiam diretamente a 
tomada de decisões 
próprias das lideran-
ças. “O líder tem que 
ser dialógico. No nosso 
trabalho na instituição, 
a gente tem que com-
preender o que aconte-
ce, como acontece e 
partir de um pressupos-

to de que todas as pes-
soas têm boa fé. Ter a 
compreensão de me-
lhor investigar as ques-
tões para tomar as deci-
sões. Porque a gente 
sabe como uma deci-
são nossa, um proces-
so, uma ação, como 
isso pode desestabilizar 
uma governabilidade. 
Sempre é preciso muita 
responsabilidade, por-
que a gente diz, no dire-
ito, que até a incompe-
tência tem seus limites 
de probidade ou de im-
probidade administra-
tiva”, analisou Luciana 
Andrade. Ela colocou 
o MPES à disposição 
do projeto, inclusive 
para estágios desses 
futuros líderes. 

A  procuradora -
geral de Justiça com-
partilhou o painel com 
o presidente do Institu-

to de Ensino e Pesquisa 
(Insper), Marcos Lis-
boa. Também partici-
param do evento o de-
putado federal Felipe 
Rigoni; a articuladora 
de Políticas Públicas 
Lara Ghiotto; e o sub-
secretário de Estado de 
Atração de Investimen-
tos e Negócios Interna-
cionais da Secretaria de 
Desenvolvimento do 
Espírito Santo, Gabriel 
Feitosa, que debateram 
o tema “Como é passar 
por um programa de 
formação de lideran-
ças?”. 

O projeto Be Leader 
trabalha com os eixos 
de empreendedorismo, 
gestão pública e articu-
lação política com jo-
vens, por meio de capa-
citações em lideranças 
com cursos de extensão 
para a formação acadê-

mica. A ideia é incenti-
var a criação de futuras 
lideranças que poderão 
contribuir para o pro-
gresso capixaba. 

No dia 5 de outu-
bro, integrantes do ES 
em Ação fizeram uma 
visita institucional à 
procuradora-geral de 
Justiça para apresentar 
o projeto Be Leader. A 
reunião contou com a 
participação do secre-
tário-geral do MPES, 
promotor de Justiça 
Francisco Martínez 
Berdeal, e foi realizada 
no Gabinete da Procu-
radoria-Geral de Justi-
ça, na sede do MPES, 
em Vitória, com todos 
os cuidados necessári-
os de biossegurança e 
em conformidade com 
as normas sanitárias 
vigentes durante a pan-
demia. 

MPES 

Foto: divulgação 
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Hoje é o "Dia D" da Campanha de 
Vacinação Antirrábica em Vila Valério

A prefeitura de Vila 
Valério informa que o 
"Dia D" da Campanha 
de Vacinação Antirrá-
bica 2021 acontecerá 
hoje, sábado, 23, no 
Centro da cidade, em 
frente ao Posto de Saú-
de de 7 às 14 horas. A 
vacina antirrábica é 
ainda a única forma de 
prevenir a enfermidade 
e manter os pets saudá-
veis. Fatal em quase 
100% dos casos, a raiva 
é uma zoonose que po-
de também afetar o ser 
humano por isso os 

cuidados se redobram 
no combate e preven-
ção da doença.

Através da vacina-
ção destes animais a 
população humana da 
região se torna protegi-
da, visto que a trans-
missão do vírus rábico 
em humanos está en-
volvida principalmente 
através de acidentes e 
ataques de cães e gatos.

Importância da 
vacina 

Em casos de aciden-
te com mordida de ani-
mais, se o mesmo esti-

ver vacinado, a pessoa 
não precisa ser vacina-
da, o cachorro/gato 
fica em observação du-
rante 10 dias. Por isso 
há importância na vaci-
nação. A vacina é gra-
tuita e é uma responsa-
bilidade social e legal.

É importante levar 
algumas informações 
em consideração, co-
mo, por exemplo, a va-
cinação a ser aplicada 
possui eficácia de co-
bertura de 95%, e qua-
se sem efeitos colatera-
is; animais que estão 
em tratamento com 
antibiótico e/ou anti-

inflamatório deverão 
ser vacinados somente 
após o término do tra-
tamento; as vacinas 
não serão entregues 
para aplicação em ca-

sa; cães de grande por-
te ou agressivos deve-
rão estar de focinheira; 
apenas cães com idade 
superior a 90 dias serão 
vacinados; fêmeas em 

gestação ou que este-
jam amamentando 
também podem ser va-
cinadas; o cartão de 
vacina deverá ser leva-
do, quando tiver.

Atletas do CT VIVA são contratados pelo Clube 
Porto Vitória em parceria com a Infinity Sport’s

Em julho deste ano, 
o CT VIVA em parceria 
com a Infinity Sport’s, 
apresentou três novos 
atletas ao Clube Porto 
Vitória, agora, dois de-
les foram oficialmente 
contratados pelo clube, 
Bernardo Bergher Bra-
vim e José Augusto Ri-
beiro da Silva.

Bernardo é atleta da 
escolinha CT VIVA da 
unidade de Vila Valério 
e foi descoberto pelo CT 
em 2019 em uma penei-
ra para Copa A Gazeti-
nha. O treinador Lean-
dro Custódio viu o po-
tencial do atleta que foi 

enviado para Belo Hori-
zonte, onde disputou 
copas mineiras, nacio-
nais e até internacional 
pelo A.E.C Contagem-
MG. Passou pelo Sport 
Contagem-MG, VEC 
Varginha Esporte Clube 
e atualmente está no 
elenco do Clube Porto 
Vitória a disposição pa-
ra o Campeonato Esta-
dual de Base.

José Augusto é natu-
ral de Nova Venécia, 
participou das avalia-
ções do CT VIVA e foi 
selecionado, hoje o atle-
ta compõe o grupo da 
base do Clube Porto 
Vitória e acabou de dis-
putar a Copa do Brasil 

sub-17. Atualmente está 
jogando o Campeonato 
Capixaba de Futebol de 
Base. 

Hoje os dois atletas 
são assistidos pela Infi-
nity Sport’s, uma em-
presa que tem o desco-
bridor de talentos Hér-
cules Nunes que atual-
mente tem vários joga-
dores em grandes clubes 
brasileiros. 

"Estou muito feliz 
em colher mais um fru-
to de um trabalho ár-
duo, transparente e sério 
na cidade de São Gabri-
el da Palha e em Vila 
Valério. Isso só demons-
tra que o apoio da inici-
ativa privada e a força 

de vontade de quem 
ama o esporte contribui 
para uma futura gera-
ção melhor para nossa 
sociedade. Podemos 
devolver a essas crianças 
todos os direitos e são 
delas que muitas vezes 
são usurpados em todos 
os sentidos da vida, co-
mo eu sempre digo no 
nosso lema: CT VIVA, 
tudo começa aqui. Que-
ro agradecer as empre-
sas que nos apoiam, pa-
is, amigos e familiares", 
comentou Leandro Cus-
tódio, treinador e ideali-
zador do CT VIVA.

Hércules Nunes da 
Infinity Sport´s comen-
ta o avanço dos atletas 
"Os atletas foram capta-
dos numa avaliação em 
parceria com o CT 
VIVA do Leandro Cus-
tódio e trouxemos eles 
para melhorarem suas 
técnicas e aumentarem 
o nível de competição 
para daqui chegarem 
mais preparados em 
clubes grandes. Tenho 
uma parceria com o Por-
to Vitória que disputa o 

campeonato estadual da 
categoria e outros torne-
ios importantes. O Por-
to também possui boa 
relação com os clubes 
grandes do Brasil e ser-
ve como ponte para os 
grandes centros. A Infi-
nity Sport’s cuida de 
toda a gestão da carreira 
deles. Estamos todos 
juntos com o mesmo 
objetivo".

"É uma grande opor-
tunidade poder fazer 
parte da equipe do Por-
to Vitória nesta nova 
etapa da minha vida, 
estou tentando realizar 
um sonho que muitos 
jovens têm e hoje tenho 
o privilégio de fazer par-
te da melhor equipe de 
base do Espírito Santo, 
equipe esta que muitos 
desejam fazer parte. Eu 
lutei muito para chegar 
aqui, foi difícil, mas 
com o apoio e ajuda do 
Leandro Custódio da 
escola CT VIVA, do 
Hércules e da minha 
família, estou conse-
guindo ter essa oportu-
nidade. Agradeço imen-

samente toda a direção 
do Porto Vitória, e espe-
ro poder retribuir toda a 
confiança", comentou o 
atleta Bernardo.

"Primeiramente que-
ro agradecer a Deus por 
essa oportunidade e de-
pois aos meus familia-
res. Minha mãe, avós e 
tias que estão sempre 
comigo dia a dia. Estou 
me sentindo muito bem 
aqui, um lugar maravi-
lhoso e com pessoas 
maravilhosas, me sinto 
em casa. Em relação ao 
futebol, estou a cada dia 
evoluindo e buscando 
sempre melhorar mais e 
mais, dando o meu me-
lhor sempre. Sinto-me 
grato por todos que me 
ajudaram, ao Jhion 
meu grande amigo que 
me levou a São Gabriel, 
onde tudo começou. 
Agradeço ao Leandro 
que me deu essa oportu-
nidade, e ao Hércules 
que está sempre comi-
go, me apoiando e me 
incentivando", agrade-
ceu o atleta José Augus-
to.

Editora Hoje
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Bernardo e José Augusto
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº

000021/2021 - PROCESSO Nº 001410/2021
A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo 
"MENOR PREÇO POR LOTE", OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual contratação de empresa objetivando o 
fornecimento de materiais de consumo e materiais 
permanentes para manutenção dos serviços urbanos na Sede e 
Distritos do Município, em atendimento as Unidades 
Administrativas da Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES. 
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA 
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 10 de novembro de 
2021. A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua 
Lourenço de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital 
completo está à disposição dos interessados nos dias úteis de 
11 às 17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de 07 às 
12h, e poderá ser requerido através do site: 
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. 
(027) 3728-1000.
Vila Valério, 22 de outubro de 2021.

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 

000015/2021 - PROCESSO Nº 
001411/2021  

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, 
torna público o resultado do referido 
Pregão Presencial. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual fornecimento 
de materiais elétricos, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Rural, conforme PLANILHA 
DESCRITIVA ANEXO 1 do edital. 
RESULTADO: LICITAÇÃO FRACASSADA. 
HOMOLOGAÇÃO: Em 21 de outubro de 
2021. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. 
(027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 21 de outubro de 2021.

JAIME JULIÃO VIEIRA
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO
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