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Reflexao~

"Na verdade, na verdade vos digo que, se o 
grão de trigo, caindo na terra, não morrer, 
fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto."

Refletindo: Há coisas que têm que morrer, 
para que dêem lugar à vida. Isso acontece 
constantemente em nossos relacionamentos. 
Se o orgulho não morrer, não nasce o perdão. 
Se a inveja não morrer, não nasce cooperação. 
Se o ódio não morrer, não cresce o amor. Vale a 
pena fazer um balanço do que deve morrer e do 
que deve viver em nossos relacionamentos. 
Vale a pena deixar morrer as sementes às quais 
nos agarramos e que, por isso, nada produzem.

Oração: Deus pai todo poderoso, eu rejeito 
todo orgulho e toda falta de perdão, assim 
como a cobiça, o címues, ira e a inveja. Ajuda-
me a plantar as sementes certas, em terra fértil, 
para que eu possa dar bons frutos. Eu oro em 
nome de Jesus. Amém.
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PARA FICAR BEM INFORMADO

SEU OLHAR
Foi caminhando em sua direção que tive vontade de apertar sua mão.

Após olhar todos os cantos e as direções pude notar e não deixar de apreciar aquele lindo, breve 
e meigo olhar.

Aquele de paralisar, fazer hipnotizar.
Me deu vontade de ficar lá parada a olhar e desfrutar daquela imagem, que achei segundos de-

pois que fosse um pedaço do paraíso que eu estivesse a pisar.
Como numa obra perfeita de Deus, eu reconheci aqueles olhos como uma tela pintada pelas 

mãos de anjos.
E eu procurando ver ainda mais daquela imensidão toda, tive de me contentar com aquele peda-

ço, aquele brilho exuberante e expressivo em pares, uma verdadeira pedra do Sol.
E se por acaso eu sempre te encontrar por aqui , entrarei mais algumas centenas de vezes, talvez 

umas mil vezes mil para ser mais exata.
Não me pergunte o por que disso tudo, porque nem sempre há resposta para tudo, é apenas 

uma sensação brotada do coração, não cabe explicação para manifestações sublimes como essa.
Deixou no ar um aroma doce e misterioso, intrigante e com uma dose de curiosidade, então dei-
xa estar, deixa ficar esse silêncio revestido de magia e brilho, que vem de você para mim, ou de 

mim para você.
Por lá sempre vou passar mesmo que os motivos possam gerar ambiguidade de intenções, mas 

em meio a razão voraz, um pouco de emoção torna-se energia para a alma.
Reforço apenas uma vontade em questão que é de apertar suavemente suas mãos, sentir o toque 
da pele a pegar, para depois guardar comigo aquele singelo momento de aproximação, pois não 

teria eu intenções enganosas para com você sendo que de tão longe eu estou.
Acredite.

Autora: Ackilla Nayhara Vechi - Escritora gabrielense

POEMA

DP de São Gabriel prende mais dois suspeitos
de envolvimento em morte de adolescente

A equipe da Delegacia 
de Polícia (DP) de São 
Gabriel da Palha prendeu 
dois homens, de 22 e 26 
anos, suspeitos de envol-
vimento na morte do ado-
lescente Vitor Alvarenga 
Sperandio, de 13 anos. As 
prisões ocorreram, na 
tarde de segunda-feira 
(22), no Bairro Jardim 
Vitória, em cumprimento 
de mandados de prisão 
temporária.

Os mandados de pri-
são, expedidos pela Justi-
ça, são fruto das investiga-

ções realizadas pela DP 
de São Gabriel da Palha, 
que iniciou as diligências 
para apuração do crime, 
assim que tomou conheci-
mento do fato. Com estas, 
já são três prisões relacio-
nadas a este homicídio.  
No dia 12 de novembro, 
um indivíduo de 24 anos 
foi preso no Centro de São 
Gabriel da Palha, também 
em cumprimento de man-
dado de prisão temporá-
ria.

“Informações presta-
das por este detido e por 
uma testemunha nos de-
ram novos elementos e 

acabaram estabelecendo 
uma ligação dos outros 
dois suspeitos ao fato. 
Representamos por suas 
prisões temporárias, o que 
foi acatado pela Justiça, e 
os mandados foram cum-
pridos nessa segunda-
feira”, relatou o titular da 
DP de São Gabriel da Pa-
lha, delegado Rafael Cali-
man.

Os detidos não ofere-
ceram resistência. Após 
os procedimentos de pra-
xe, ambos foram encami-
nhados ao Centro de De-
tenção Provisória (CDP) 
de São Domingos do Nor-

te. O Inquérito Policial 
segue em andamento. 
Vitor Alvarenga foi morto 
a tiros na noite de 19 de 
julho de 2021, no bairro 
Cachoeira da Onça. As 
investigações apontaram 
que o adolescente foi mor-
to por engano.

“Os dois homens fica-
rão presos temporaria-
mente por 30 dias inicial-
mente e, com a conclusão 
das investigações, essas 
prisões poderão ser con-
vertidas em prisões pre-
ventivas, sem um prazo 
determinado de dura-
ção”, explicou Caliman.

PCES
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Governo do Estado lança Central de
Intermediação em Libras (CIL-ES)

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, lançou na se-
gunda-feira (22), a Cen-
tral de Intermediação 
em Libras (CIL-ES), 
serviço de tradução 
simultânea que viabili-
za a comunicação en-
tre pessoas surdas e 
ouvintes, por meio de 
videochamada, de for-
ma gratuita. O disposi-
tivo digital já está em 
pleno funcionamento 
em todo o território do 
Espírito Santo.

O lançamento do 
serviço ocorreu em 
uma solenidade reali-
z a d a  n o  P a l á c i o 
Anchieta, em Vitória, 
transmitida ao vivo 
pelas redes sociais 
com tradução simultâ-
nea em Libras. Na 
oportunidade, a pri-
meira videochamada 
foi realizada.

A CIL-ES repre-
senta um avanço para 
a inclusão social das 
pessoas usuárias de 
Libras, garantindo o 
desenvolvimento da 

autonomia e potencia-
lidade de cidadãos e 
cidadãs com deficiên-
cia auditiva e/ou sur-
dez. A interpretação, 
nesse caso, ocorre por 
meio de acesso a um 
site ou aplicativo, dis-
ponível para sistemas 
iOS, Android e Win-
dows.

“Em um país tão 
desigual, temos que 
buscar mecanismos 
para a inclusão todos 
os dias. Sabemos das 
desigualdades que exis-
tem na sociedade, por 
isso precisamos opor-
tunizar às pessoas com 
mais  necess idade. 
Esperamos que a Cen-
tral de Intermediação 
em Libras seja uma 
ação permanente no 
Espírito Santo, aten-
dendo à toda popula-
ção que necessita. Te-
mos uma profissional 
em Libras no aplicati-
vo 24h por dia reali-
zando esse serviço”, 
pontuou o governador 
Casagrande.

O serviço pode ser 
utilizado para a presta-
ção de informações 

sobre atividades públi-
cas por meio de ima-
gem em tempo real 
entre intérpretes da 
Central e pessoas com 
deficiência auditiva 
e/ou surdas usuárias 
de Libras. Este serviço 
estará disponível 24 
horas por dia para aten-
der as situações de 
emergência e os intér-
pretes trabalharão em 
regime de plantão sete 
dias por semana, in-
clusive nos feriados.

“Hoje damos mais 
um passo no caminho 
da inclusão, da acessi-
bilidade. Essa é uma 
demanda antiga da 
comunidade surda e 
quando assumimos 
este governo, encon-
tramos o processo para-
do. Compreendemos a 
necessidade desse ser-
viço e buscamos expe-
riência em outros mu-
nicípios que já o im-
plantaram. Entende-
mos que não podía-
mos fazer isso de for-
ma restrita aos municí-
pios. Por isso, hoje te-
mos uma Central que 
pode ser utilizada em 

todo o Estado. Quan-
do ocorrer um aciden-
te com uma pessoa sur-
da ou deficiente auditi-
va, ela poderá utilizar 
a CIL para se comuni-
car com o Samu”, afir-
mou a secretária de 
Estado de Direitos Hu-
manos, Nara Borgo.

Outro exemplo cita-
do pela secretária de 
Direitos Humanos foi 
no caso de mulheres 
surdas que sofrem vio-
lência doméstica e en-
frentam dificuldades 
de comunicação. “Ago-
ra as delegacias vão 
poder acessar a Cen-
tral de Libras para se 

comunicarem com 
elas, assim como em 
qualquer espaço com 
serviço público”, com-
pletou Nara Borgo.

A CIL-ES deve ser 
utilizada apenas em 
equipamentos públi-
cos como, por exem-
plo, bancos estatais, 
fóruns, delegacias, hos-
pitais públicos, servi-
ços básicos de saúde 
públicos, Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU 
192), entre outros que 
prestam serviço à co-
munidade dentro do 
território do Espírito 
Santo.

Como acessar a 
CIL-ES:

1 – Baixando o aplica-
tivo ICOM, disponível 
para sistemas iOS, 
Android e Windows;
2 – Pela página do 
CIL-ES;
3 – Pelo site Conecta 
Cidadão;
4 – Utilizando os QR 
Codes disponíveis nos 
equipamentos públi-
cos no Estado do Espí-
rito Santo (basta apon-
tar a câmera do celular 
para a imagem e o apa-
relho encaminhará 
para a videochama-
da).

Secom/SEDH

Enem: estudantes com covid-19 podem pedir reaplicação da prova

O Exame Nacional 
d o  E n s i n o  M é d i o 
(Enem) 2021, assim co-
mo o Enem 2020, tem 
uma série de medidas de 
segurança contra a co-
vid-19. As provas come-
çaram a ser aplicadas no 
último domingo (21) e 
quem apresentou al-
gum sintoma poderá 
pedir para participar da 
reaplicação do exame. 
O mesmo vale para 
quem apresentar sinto-
mas da doença até o se-
gundo dia de prova, no 
próximo domingo (28).

A reaplicação será 
nos dias 9 e 16 de janei-
ro de 2022, mesma data 
da aplicação do exame 
para Pessoas Privadas 
de Liberdade ou sob 

medida socioeducativa 
que inclua privação de 
liberdade (Enem PPL) 
2021 e para os partici-
pantes isentos da taxa 
de inscrição em 2020, 
que por decisão do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF)  tiveram nova 
oportunidade de inscri-
ção no Enem.

A reaplicação deve-
rá ser solicitada na Pági-
na do Participante, en-
tre 29 de novembro e 3 
de dezembro, junto com 
a documentação que 
comprove a condição 
de saúde do inscrito. A 
documentação deve 
apresentar o nome com-
pleto do participante, o 
diagnóstico com a des-
crição da condição de 
saúde do inscrito e o 
código correspondente 

à Classificação Interna-
cional de Doença (CID 
10). O documento deve 
estar legível e constar a 
assinatura e a identifi-
cação do profissional 
competente, com res-
pectivo registro do Con-
selho Regional de Medi-
cina (CRM), do Minis-
tério da Saúde (RMS) 
ou de órgão competen-
te.

Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
tem direito a reaplica-
ção o participante que 
apresentar sintoma de 
covid-19 na semana que 
antecede o primeiro ou 
o segundo dia do exa-
me. A mesma orienta-
ção serve para quem 
estiver com alguma das 

outras doenças infecto-
contagiosas listadas nos 
editais do Enem impres-
so e Digital: tuberculo-
se, coqueluche, difteria, 
doença invasiva por Ha-
emophilus influenza, 
doença meningocócica 
e outras meningites, 
varíola, Influenza hu-
mana A e B, poliomieli-
te por poliovírus selva-
gem, sarampo, rubéola 
e varicela.

O Inep analisará a 
documentação compro-
batória das condições 
dos participantes. Qu-
em tiver a documenta-
ção aprovada terá a par-
ticipação garantida na 
reaplicação.

Uso de máscara

O Enem ocorre em 

um momento em que a 
vacinação avança no 
Brasil e há redução nos 
casos e no número de 
mortes por covid-19. 
Mesmo assim, segundo 
especialistas a orienta-
ção é manter as medidas 
de segurança, ainda ma-
is em um exame de gran-
des proporções como o 
Enem. O exame prevê o 
distanciamento entre as 
carteiras e a disponibili-
zação de álcool em gel.

O uso de máscara de 
proteção, cobrindo to-
talmente nariz e boca, é 
obrigatório durante to-
do o período em que o 
participante permane-
cer no local de aplica-
ção da prova, sendo per-
mitido retirá-la apenas 
no momento da identifi-
cação, antes de acessar 

a sala de prova, para 
beber água e para co-
mer. Quem descumprir 
a regra, poderá ser eli-
minado.

Problemas logísticos

Os candidatos que 
foram afetados por pro-
blemas logísticos du-
rante a aplicação das 
provas também devem 
estar atentos ao prazo 
de 29 de novembro a 3 
de dezembro para pedir 
a reaplicação do exame. 
São considerados pro-
blemas logísticos falta 
de energia elétrica, infil-
trações por conta de 
chuvas, falhas no com-
putador - no caso do 
Enem digital, entre ou-
tros que prejudiquem a 
realização das provas.

EBC Educação

Foto: Helio Filho

A Central tem um serviço de tradução simultânea que viabiliza a comunicação 
entre pessoas surdas e ouvintes, por meio de videochamada, de forma gratuita
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Pelotão Falcão do Tiro de Guerra
se forma em São Gabriel da Palha

O Tiro de Guerra de 
São Gabriel da Palha 
encerrou mais um ano 
de instrução, desta vez 
foi a formatura do Pelo-
tão Falcão, composta 
por 23 atiradores, sendo 
6 deles promovidos à 
graduação de cabo. A 
solenidade aconteceu na 
última semana, no pátio 
do TG 01-015 e contou 
com a presença de auto-
ridades como o prefeito 
Tiago Rocha, o presi-
dente da Câmara Muni-
cipal de Vereadores, Day-
son Marcelo Barbosa, 
ex-atiradores amigos e 
familiares dos jovens.

Durante a cerimônia, 
que foi marcada por mo-
mentos de emoção, hou-

ve homenagens e ainda 
um momento de agrade-
cimento.

O Chefe de Instru-
ção, 1º Sargento Samuel 
Nascimento da Silva, 
falou sobre o momento e 
afirma que os jovens vol-
tam para a vida civil com 
novas experiências e ensi-
namentos adquiridos no 
serviço militar. Ele conta 
ainda que conseguiu 
atingir o objetivo, que 
era formar uma turma, 
mesmo com todas as 
dificuldades ocorridas 
devido à pandemia da 
COVID-19 e manter o 
Tiro de Guerra em pleno 
funcionamento.

“Tenho a grata satis-
fação de saber que o 
Exército Brasileiro está 
devolvendo cidadãos 

ainda melhores e mais 
conscientes dos seus de-
veres, preocupados em 
ajudar sua cidade, sabe-
dores de que podem e 
devem fazer tudo para 
termos um país melhor 
para se morar”, afirmou 
o Chefe de Instrução.

Dever cumprido

“Hoje tenho o senti-
mento do dever cumpri-
do. Mesmo ciente das 
dificuldades encontra-
das, saber que tudo que 
fiz foi para transformar 
vidas para melhor. Cada 
depoimento dos familia-
res dos atiradores de-
monstram que o princi-
pal legado deixado pelo 
chefe da instrução do 
Tiro de Guerra é o solda-
do bem formado ao tér-
mino de cada ano. Eles 
farão a diferença na sua 
cidade e dentro de seus 
lares, como chefes de 
família responsáveis”, 
pontuou Samuel Nasci-
mento.

Este é o último ano 
do Chefe de Instrução 
em São Gabriel da Pa-
lha, em dezembro será a 
passagem de comando 
para o 1º Sargento de 

infantaria Rosetti. “De-
sejo muito sucesso ao 
Sargento Rosetti e que 
ele seja tão feliz quanto 
eu fui em São Gabriel da 
Palha. Seguirei meu des-
tino para nova missão 
que me foi dada pelo glo-
rioso Exército Brasilei-
ro: Corumbá – MS”, 
completou.

Sua passagem por São 
Gabriel

De acordo com o 1º 
Sargento Samuel Nasci-
mento, a cidade de São 
Gabriel da Palha ficará 
marcada para sempre 
em sua memória, seja 
pelas belezas naturais e 
pelo carinho com que foi 
recebido, principalmen-
te pelos familiares dos 
atiradores. “Nosso TG 
possui 46 anos de histó-
ria no nosso município, 
muitas famílias possuem 
as três gerações de ex-
atiradores. Então conti-
nuem amando e respei-
tando o Tiro de Guerra e 
valorizando cada atira-
dor que passa por aqui, 
pois eles são o futuro 
dessa cidade, seus valo-
res aprendidos jamais 
serão esquecidos”, pon-

tuou.

Mensagem à população 
e atiradores

“Aos atiradores das 
turmas de 2019 e 2021, 
passamos por muitos 
momentos felizes, tam-
bém muitos sanhaços no 
acampamento, nas mar-
chas, nos serviços, a co-
brança foi necessária 
para que vocês possam 
aprender a valorizar ca-
da conquista que terão 
em suas vidas. Hoje vejo 
a família de vocês come-
morando o ano que vo-
cês tiveram e vejo vocês 
felizes pelo que alcança-
ram no final deste ano. 

Continuem estudando, 
trabalhando e realizan-
do seus sonhos, pois vo-
cês podem tudo”, finali-
zou Samuel Nascimen-
to.

 O Tiro de Guerra

 O Tiro de Guerra é 
uma instituição militar 
do Exército Brasileiro 
que tem como função 
formar atiradores ou 
cabos de segunda cate-
goria (reservistas) para o 
exército. O local é estru-
turado para que os jo-
vens convocados pos-
sam conciliar a instru-
ção militar com trabalho 
e estudos.

Fotos: divulgação 

O Sargento Samuel Nascimento da Silva, afirmou que os 
jovens voltam para a vida civil com novas experiências e 
ensinamentos adquiridos no serviço militar

Editora Hoje
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Procon-ES orienta para compras na Black Friday

Faltam poucos dias 
para a realização da 
Black Friday Brasil, uma 
campanha de vendas on-
line anual que oferece 
altos descontos nos esta-
belecimentos credencia-
dos. Com tanta facilida-
de e variedade de lojas, é 
preciso cautela antes de 
realizar a compra para 
evitar problemas futuros.

O comércio eletrôni-
co brasileiro movimenta 
bilhões de reais todos os 
anos. Valores mais bai-
xos, facilidade para pes-
quisar os preços dos pro-
dutos em diferentes lojas 
e comodidade são alguns 
dos motivos pelos quais 
os consumidores optam 
pelas “lojas virtuais”. 
Mas é preciso atenção na 
hora da compra para evi-
tar prejuízos com frauda-
dores e outros problemas.

Segundo  d i r e to r -
presidente do Instituto 
Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
(Procon-ES), Rogério 
Athayde, essas semanas 
de promoção são uma 
ótima oportunidade para 
o consumidor comprar o 
que precisa por um preço 
mais baixo. Nesse caso, é 
preciso atenção para fa-
zer uma compra segura. 
Antes do dia marcado 
para a campanha, é im-
portante acompanhar os 
preços praticados pelo 
mercado em diferentes 
lojas virtuais e até mesmo 
em lojas físicas para veri-
ficar se de fato houve 
uma redução vantajosa 

no preço do produto.
“Uma fraude muito 

comum no universo de 
quem é adepto das com-
pras virtuais, principal-
mente em grandes cam-
panhas de descontos, 
como a Black Friday, está 
relacionada à clonagem 
de sites idênticos aos das 
lojas oficiais. Os frauda-
dores capturam os dados 
do cartão de crédito, nú-
meros dos documentos e 
senhas do consumidor no 
momento em que pensa 
estar realizando a sua 
compra. Uma dica é pes-
quisar quais as lojas par-
ticipantes e observar o 
nome e endereço do site, 
no link que aparece na 
barra do navegador. Ele 
pode ser parecido, mas 
não é igual ao da loja ofi-
cial. Desconfie de boleto 
bancário ou transferênci-
as via Pix como única 
forma de pagamento pa-
ra evitar as ciladas virtua-
is”, alertou Athayde.

Caso o consumidor 
não consiga realizar a 
compra devido a proble-
mas no site, poderá recla-
mar. “Também são ques-
tões passíveis de reclama-
ção o descumprimento 
da oferta, a publicidade 
enganosa (promoção 
com preços iguais aos 
praticados dias antes da 
Black Friday), a mudan-
ça de preço no momento 
da finalização da compra 
e a falta de informações 
claras sobre a empresa e o 
produto”, informou.

As reclamações po-
dem ser registradas pelo 
e -mai l  a tendimento-

app@procon.es.gov.br 
ou pessoalmente na sede 
do Procon Municipal em 
São Gabriel que funciona 
em frente ao Ministério 
Público, de segunda à 
quinta-feira no horário 
de 12 às 18 horas, e na 
sexta-feira das 7 às 12 
horas. É importante guar-
dar a oferta anunciada, 
bem como a tentativa de 
compra, por meio das 
cópias das telas do anún-
cio e da transação.

Compras na Black 
Friday

- Pesquise antes da 
compra, em diferentes 
lojas físicas e virtuais, os 
preços dos produtos que 
pretende adquirir duran-
te a campanha;

- O consumidor que 
vai participar pela prime-
ira vez da Black Friday 
precisa saber que nem 
todos os produtos à ven-
da nos sites credenciados 
participam da promoção. 
Sendo assim, é preciso 
que os produtos com des-
conto estejam destacados 
e claramente identifica-
dos por meio do selo 
“Black Friday”;

- Nesse período de 
promoções muitas lojas 
promovem descontos. 
Cuidado! Busque refe-
rências sobre o site. Pes-
quise se existem muitas 
reclamações sobre a em-
presa nos órgãos de defe-
sa do consumidor e/ou 
em sites de reclamações 
na internet e compre em 
lojas com boa reputação;

- Desconfie dos sites 

que têm como única for-
ma de pagamento trans-
ferências via Pix ou bole-
to bancário;

- Atenção com a segu-
rança! Sites clonados e 
perfil de loja falsa no 
Instagram são as princi-
pais fraudes.

Dicas para comprar 
com segurança

- Para comprar com 
segurança, busque refe-
rências sobre o site. Pes-
quise se existem muitas 
reclamações sobre a em-
presa nos órgãos de defe-
sa do consumidor e/ou 
em sites de reclamações 
na internet;

- Instale no seu com-
putador pessoal progra-
mas de antivírus e o fire-
wall (sistema que impede 
a transmissão e/ou re-
cepção de acessos noci-
vos ou não autorizados) e 
os mantenha atualiza-
dos;

- Não faça as transa-
ções em computadores 
de uso público, garantin-
do a segurança dos seus 

dados pessoais e do car-
tão de crédito;

- Antes da compra, 
observe os procedimen-
tos e recursos adotados 
para garantir a segurança 
da transação. A política 
de privacidade adotada 
pelo fornecedor deve ser 
clara e explícita, assegu-
rando que os dados pes-
soais e de consumo não 
sejam divulgados sem o 
consentimento expresso 
do consumidor;

- Procure no site a 
identificação da loja (ra-
zão social, CNPJ, ende-
reço, e-mail e telefone 
fixo). Caso ocorra algum 
problema, localizar a 
empresa será fundamen-
tal para a solução. Se o 
fornecedor não tiver es-
sas informações, escolha 
outro e denuncie, pois a 
disponibilização dessas 
informações é obrigató-
ria;

- Procure informa-
ções sobre característi-
cas, preços, valores de 
fretes, despesas adiciona-
is, prazo de entrega ou 
execução, condições e 

formas de pagamento, 
antes de se decidir pela 
compra. Essas informa-
ções devem constar obri-
gatoriamente na página;

- Os sites devem dei-
xar claros os meios ade-
quados para que o consu-
midor exerça o direito de 
"arrependimento de com-
pra", que é o cancelamen-
to no prazo de até sete 
dias;

- Ao confirmar a con-
tratação, imprima ou 
guarde sob a forma ele-
trônica todos os docu-
mentos que atestem a 
relação comercial, como 
número da compra, con-
firmação do pedido, com-
provante de pagamento, 
contrato ou anúncios;

- Exija a nota fiscal da 
mercadoria e guarde;

- A qualquer sinal de 
irregularidade, entre em 
contato com o fornece-
dor para registrar a ocor-
rência e tente resolver o 
problema. Guarde os 
números de protocolo e 
os e-mails trocados com 
o fornecedor como ga-
rantia.

Seminário on-line: Incaper e Prodest apresentam nesta quarta o
‘Painel Agro’ com Dados da Produção Agropecuária do Estado

Nesta quarta-feira 
(24), às 16 horas, por meio 
de um seminário on-line, 
que será transmitido no 
canal do IncaperTV no 
Youtube será apresentado 
o Painel de Dados da Pro-
dução Agropecuária do 
Espírito Santo, o “Painel 
Agro”, recentemente de-
senvolvido pelo Instituto 
de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação do 
Estado do Espírito Santo 
(Prodest), sob a coordena-
ção do Instituto Capixaba 
de Pesquisa, Assistência 

Técnica e Extensão Rural 
(Incaper). A novidade vai 
disponibilizar séries histó-
ricas de dados da produ-
ção agropecuária do Esta-
do.

Os objetivos do painel 
são organizar e divulgar os 
dados da produção agro-
pecuária do Estado, a fim 
de facilitar a consulta des-
tes dados para o planeja-
mento de políticas públi-
cas. A iniciativa ainda pos-
sibilita a realização de con-
sultas de gráficos e visuali-
zação de relatórios pré-
definidos, com os dados 
da produção agropecuá-

ria.
Além das pesquisas 

oficiais e já conhecidas, o 
painel também disponibi-
liza para a sociedade um 
conjunto de informações 
que contextualizam a situ-
ação da agricultura de 
cada um dos municípios 
capixabas. O público pode-
rá visualizar e navegar por 
dados da produção da 
fruticultura e, principal-
mente, da olericultura, tais 
como gengibre, inhame e 
morango, que não cons-
tam na pesquisa Produção 
Ag r íco la  Munic ipa l 
(PAM) do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), cujos da-
dos levantados são consi-
derados “pesquisas experi-
mentais”.

O projeto teve o apoio 
financeiro de recursos da 
primeira chamada pública 
do banco de projetos da 
Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicul-
tura e Pesca (Seag). O pai-
nel é um dos resultados 
obtidos no projeto "De-
sempenho da agropecuá-
ria nos municípios do Espí-
rito Santo nos últimos 10 
anos e impactos socioeco-
nômicos", que é coorde-

nado pela doutora em Eco-
nomia e pesquisadora do 
Incaper, Edileuza Galea-
no.

De acordo com ela, o 
desenvolvimento do Pai-
nel Agro supre uma de-
manda por dados da pro-
dução dos setores rurais 
do Estado. “No que diz 
respeito aos indicadores 
de valor bruto da produ-
ção estadual, é de funda-
mental importância o 
acompanhamento e men-
suração do que é produzi-
do no Espírito Santo e a 
divulgação dos dados”, 
completou.

Irão participar da apre-
sentação do Painel Agro, 
o Secretário de Estado da 
Agricultura, Paulo Folet-
to, representantes do Inca-
per, do Prodest e do 
IBGE.

Para acompanhar o 
Painel Agro, basta acessar 
o link: www.youtube.-
com/IncaperTV e/ ou 
https://youtu.be/UDTY
CdZfSDY

O painel estará dispo-
nível no site do Incaper e 
as dúvidas e sugestões po-
dem ser encaminhadas 
para o e-mail mercadoa-
gricola@ incaper.es.gov.br.

Incaper

Foto: divulgação 

Procon-ES

Quem é adepto as compras virtuais, é preciso ter cautela 
quanto à clonagem de sites idênticos aos das lojas oficiais
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Gerente da Regional Norte do SEBRAE entrega plano do
programa "Cidade Empreendedora" em Águia Branca

A pre fe i tura de 
Águia Branca, rece-
beu na tarde de segun-
da-feira (22), a Geren-
te da Regional Norte 
do SEBRAE/ES, Cle-
bia Pettene de Souza 
para a cerimônia de 

entrega do plano de 
ação do programa "Ci-
dade Empreendedo-
ra".

O programa "Cida-
de Empreendedora" 
tem como objetivo im-
pulsionar resultados 
socioeconômicos dos 
municípios, levando 

estratégias de empre-
endedorismo para ad-
ministração pública.

O r g a n i z a d o e m 
biênios, o programa é 
dividido em dez eixos 
de atuação: gestão mu-
nicipal, lideranças, 
desburocratização, 
sala do empreende-

dor, compras governa-
mentais, empreende-
dorismo nas escolas, 
inclusão produtiva, 
marketing territorial e 
setores econômicos, 
cooperativismo e cré-
dito, inovação e sus-
tentabilidade. As solu-
ções criadas para cada 

cidade respeitam as 
características e indi-
vidualidades dos mu-
nicípios.

Após a entrega do 
plano, o prefeito Jail-
son Quiuqui, vice-
prefeito Efrém Ricar-
do, Secretário Gilmar 
Strezpa e demais auto-

ridades assinaram o 
termo de adesão para 
a implantação do pro-
g r a m a  " C i d a d e 
Empreendedora", tor-
nando uma parceria 
efetiva entre a prefei-
tura de Águia Branca, 
o  S E B R A E  e 
ADERES.

Sicoob ES disponibiliza mais de 5 mil exames
para detecção precoce do câncer de próstata

Muitos homens dei-
xam de ir a uma unida-
de de saúde por não 
acharem importante 
os exames preventivos 
ou por preconceito. 
Diante do quadro, o 
projeto Prevenir, reali-
zado pelo Sicoob ES, 
vai ao encontro do mo-
vimento Novembro 
Azul, que visa consci-
entizá-los sobre a pre-
venção ao câncer de 
próstata.

Para conscientizar 
os homens em relação 
ao cuidado que devem 
ter com a sua saúde, o 
projeto está disponibi-
lizando 5.069 exames 
gratuitos de PSA e tam-
bém de consultas com 
urologistas, a fim de 
detectar previamente a 
doença.

A iniciativa é das 
cooperativas do Sicoob 

Norte e Sicoob Sul-
Serrano e contempla 
11 municípios: São 
Domingos do Norte, 
Bre je tuba,  Afonso 
Cláudio, Iúna, Ibatiba, 
Irupi, Muniz Freire, 
Domingos Martins 
(Pedra Azul), Ibitira-
ma, Conceição do Cas-
telo e Laranja da Terra.

O investimento to-
tal chega a quase R$ 60 
mil. Os procedimentos 
são oferecidos a partir 
de parcerias firmadas 
com laboratórios e clí-
nicas especializados.

“Nossa intenção é 
motivar mudanças de 
hábitos para que os ho-
mens procurem atendi-
mento médico e verifi-
quem sua condição de 
saúde com mais fre-
quência. O diagnóstico 
antecipado é a melhor 
maneira de evitar futu-
ras complicações, com 
até 90% de chances de 

cura. Por isso, o Sicoob 
ES abraça a campanha 
Novembro Azul e in-
tensifica suas ações de 
solidariedade nesta 
época do ano, por meio 
do projeto Prevenir 
Homem”, afirmou o 
presidente do Sicoob 
ES, Bento Venturim.

Outubro Rosa

Em outubro, as coo-
perativas do Sicoob 
ES, por meio do proje-
to Prevenir, promove-
ram a mulheres de to-
do o ES e também do 
RJ acesso gratuito a 
mais de 9 mil mamo-
grafias gratuitas para 
prevenção do câncer 
de mama.

A iniciativa abran-
geu 47 municípios capi-
xabas e quatro municí-
pios fluminenses, em 
um investimento total 
de R$ 531, 2 mil.

Câncer de próstata

O câncer de prósta-
ta é o tumor mais co-
mum em homens aci-
ma de 50 anos, segun-
do o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca).

Os fatores de risco 
incluem, além da ida-
de, histórico familiar 
da doença, fatores hor-
monais e ambientais e 
certos hábitos alimen-
tares com dietas ricas 
em gorduras e pobres 
em verduras, vegetais e 
frutas.

Também estão pre-
sentes como fatores de 
risco o sedentarismo e 
o excesso de peso.

Sintomas

Os sintomas do cân-
cer de próstata devem 
ser monitorados cons-
tantemente. Porém, na 

maioria dos casos, eles 
só aparecem quando o 
tumor já cresceu e está 
em estado avançado. 
Os sintomas mais co-
muns são:

Dificuldade/dor para 
urinar ou ejacular;
Dor na região dos testí-
culos;
Sensação de bexiga 

sempre cheia, mesmo 
tendo urinado.
Urinar várias vezes 
durante a noite em pe-
quenas quantidades 
(pingando);
Sangue na urina ou no 
sêmen;
Dor nos quadris, na 
lombar e na parte inter-
na das coxas;
Disfunção erétil.

Vera Caser Comunicação

São Domingos do Norte é um dos municípios contemplados com o Projeto Prevenir
Foto: divulgação 
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Prefeito Jailson Quiuqui assinando o termo de adesão para 
a implantação do programa ‘‘Cidade Empreendedora’’

Editora Hoje / PMAG
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SREs recebem novos veículos para
atendimento de demandas das escolas

A Secretar ia da 
Educação (Sedu) rea-
lizou na sexta-feira 
(19), a entrega dos no-
vos veículos para cada 
uma das 11 Superin-
tendências Regionais 
de Educação (SRE). A 
ação visa a atender o 
aumento das deman-
das de viagens e visitas 
dos técnicos das SREs 
às escolas e prefeitu-
ras.

Segundo o chefe do 
grupo Administrativo 

da Sedu, Matheus Vol-
poni, a necessidade de 
enviar mais um veícu-
lo para cada SRE é de-
vido ao aumento das 
demandas de progra-
mas, como o Fundo 
Estadual de Apoio à 
Ampliação e Melhoria 
das Condições de Ofer-
ta da Educação Infan-
til e do Ensino Funda-
mental no Espírito 
Santo (Funpaes) e o 
Programa Capixaba 
de Fomento à Imple-
mentação de Escolas 
Municipais de Ensino 

Fundamental em Tem-
p o  I n t e g r a l 
(PROETI). 

“Atendendo às soli-
citações das Superin-
tendências, o subse-
cretário de Estado de 
Administração e Fi-
nanças, Josivaldo Bar-
reto de Andrade, bus-
cou a aquisição de ma-
is veículos, visando a 
atender todas as de-
mandas necessárias ao 
pleno e eficaz funcio-
namento dos progra-
mas da Sedu”, disse 
Matheus Volponi.

Idosos, pessoas com deficiência e 
crianças de até 6 anos têm gratuidade 
no transporte intermunicipal

O Ministério Público 
do Estado do Espírito 
Santo (MPES), por meio 
do Centro de Apoio Ope-
racional Cível e de Defe-
sa da Cidadania (CACC), 
informa que já está em 
vigor a Lei Complemen-
tar Estadual nº 971 de 
2021, que regulamenta o 
§ 10 do art. 229 da Consti-
tuição Estadual. A legis-
lação assegura aos idosos 
com mais de 65 anos, às 
pessoas com deficiência e 
às crianças a gratuidade 
na utilização do serviço 
de transporte concessio-
nado do Sistema de 
Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passa-
geiros do Estado do Espí-
rito Santo (Sitrip/ES).

A gratuidade conferi-
da compreende a reserva 
de duas vagas gratuitas 
para os maiores de 65 
anos e outras duas vagas 
gratuitas para as pessoas 
com deficiência em cada 
veículo do serviço con-
vencional, ou de outros 
serviços. Caso as vagas 
não sejam reservadas ou 
utilizadas pelos benefi-
ciários ficam liberadas 
para comercialização 
pela transpor tadora. 
Além das vagas previstas 
no art. 1º da Lei, às pesso-
as com deficiência e seus 
acompanhantes e aos 
idosos, fica garantido o 
direito ao desconto de 

50% do valor da passa-
gem para mais dois luga-
res para cada tipo de bene-
ficiário, isso quando os 
assentos reservados já 
estiverem sendo utiliza-
dos.

O benefício de que 
trata a Lei Complemen-
tar será concedido medi-
ante cadastramento pré-
vio dos idosos, das pesso-
as com deficiência e do 
acompanhante  dela, 
quando imprescindível, 
na Companhia Estadual 
de Transportes Coletivos 
de Passageiros do Estado 
do Espírito Santo (Ce-
turb-ES), ou na institui-
ção, pública ou privada, 
que tiver essa prerrogati-
va. A pessoa com defi-
ciência, para requerer o 
benefício, deverá apre-
sentar laudo de médico, 
com informação do CID, 
que comprove a deficiên-
cia.

Os idosos e as pessoas 
com deficiência também 
deverão ter inscrição no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico), 
devidamente atualizado 
conforme regras do ges-
tor do cadastro, e com 
renda mensal igual ou 
inferior a dois salários-
mínimos, quando o soli-
citante residir sozinho, 
constituindo uma família 
unipessoal, e renda fami-
liar total igual ou inferior 
a três salários mínimos. 

Devem apresentar o Nú-
mero de Identificação 
Social (NIS), e compro-
vação da deficiência.

Às crianças, menores 
de 6 anos, será concedida 
gratuidade mediante a 
comprovação de idade, 
por meio de documento 
oficial de identificação e 
informação do número 
do CPF, da própria crian-
ça e do responsável, não 
sendo necessário cadas-
tramento prévio. A crian-
ça deverá estar acompa-
nhada do responsável e 
não ocupar poltrona.

As empresas operado-
ras deverão reservar e 
manter, em todos os horá-
rios dos serviços conven-
cionais intermunicipais, 
com ou sem caráter urba-
no, os assentos dos veícu-
los em operação, devida-
mente identificados, em 
local que permita fácil 
acesso para o embarque e 
o desembarque dos ido-
sos e das pessoas com 
deficiência. A comerciali-
zação ou a cessão do bi-
lhete de viagem, a adulte-
ração, a violação ou a 
fraude de qualquer natu-
reza, bem como a utiliza-
ção indevida do benefício 
acarretarão ao beneficiá-
rio, além das penalidades 
previstas na legislação em 
vigor, a suspensão do dire-
ito de uso da gratuidade 
por no máximo dois 
anos.

MPES

Governo do Estado propõe extensão do
cartão ES Solidário até janeiro de 2022

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, anunciou, nes-
ta terça-feira (23), uma 
nova prorrogação do 
benefício do Cartão ES 
Solidário. O projeto de 
Lei que será encami-
nhado à Assembleia 
Legislativa prevê o pa-
gamento de mais duas 
parcelas no valor de R$ 
200, nos meses de de-
zembro e janeiro de 
2022.

Com o acréscimo 
no valor do benefício, o 
Cartão ES Solidário 
totalizará o repasse de 
R$ 1,6 mil, contem-
plando mais de 87 mil 
famílias que possuem 
direito ao auxílio. Ao 
todo, o Governo do 
Espírito Santo vai in-
vestir cerca de R$ 140 
milhões nessa ação, 
oriundos do Tesouro 
Estadual. As datas exa-
tas de pagamento dos 
meses de dezembro e 
janeiro devem ser in-
formadas em breve.

Durante anúncio da 
prorrogação, feito atra-
vés das redes sociais, o 
governador destacou 
que no mês de novem-
bro completou-se seis 
meses desde o início da 
liberação dos paga-
mentos do Cartão ES 
Solidário.

“Queremos esten-
der por mais dois me-
ses, pois acreditamos 
que até o mês de janei-
ro todas as microrre-
giões capixabas deve-
rão estar classificadas 
em risco muito baixo. 
Assim, todas as ativi-
dades deverão estar 
normalizadas. Além 
dessa transferência de 
renda, o Governo do 
Estado vem realizando 
uma série de ações para 
minimizar os impactos 
da pandemia para as 
pessoas mais vulnerá-
veis”, disse Casagran-
de, que conta com o 
apoio dos parlamenta-
res para a aprovação 
dessa importante medi-
da.

De acordo com a 
secretária de Estado de 
Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Soci-
al, Cyntia Figueira Gril-
lo, o encerramento do 
ciclo atual da pande-
mia do novo Coronaví-
rus (Covid-19) ainda 
exige uma atenção re-
forçada às pessoas e 
famílias mais vulnerá-
veis do Estado.

“A prorrogação é 
uma ação muito impor-
tante. Sabemos que os 
impactos da pandemia 
ainda não cessaram e 
as famílias mais vulne-
ráveis ficaram ainda 
mais empobrecidas. 

Dar esse suporte de ren-
da a essas famílias nes-
se momento é muito 
importante. Parabeni-
zo o governador Rena-
to Casagrande pela sen-
sibilidade em prorro-
gar por mais dois meses 
o auxílio”, declarou 
Cyntia Figueira Grillo.

O Cartão ES Solidá-
rio é um benefício de 
transferência de renda, 
destinado às famílias 
que já estão na base de 
dados do Cadastro Úni-
co para Programas So-
ciais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), carac-
terizadas pelo recorte 
de renda de extrema 
pobreza (renda de até 
R$ 147 por pessoa) e 
que incluem crianças 
de 0 a 6 anos (incom-
pletos) no grupo famili-
ar; ou idosos com mais 
de 60 anos; ou pessoas 
com deficiência.

O auxílio tem como 
principal objetivo ofe-
recer às famílias seleci-
onadas a possibilidade 
de adquirir alimentos e 
outros itens de primei-
ra necessidade que con-
siderarem essenciais, 
como gás de cozinha, 
roupas e até medica-
mentos. O cartão não 
permite saque, mas po-
de ser utilizado em 
qualquer estabeleci-
mento que aceite a ban-
deira Banescard.

Secom/Setades

Sedu

Foto: divulgação 

Os veículos são para atender o aumento das demandas de 
viagens e visitas dos técnicos das SREs às escolas e prefeituras
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CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

000018/2021 - PROCESSO Nº 001392/2021   
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público o 
resultado do referido Pregão Presencial. OBJETO: Registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MATERIAL 
REVSOL, DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DE VILA 
VALÉRIO/ES, PARA MELHORIA DE ESTRADAS EM DIVERSAS 
LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. EMPRESA VENCEDORA A TER 
OS SEUS PREÇOS REGISTRADOS: STERCE MAQUINAS EIRELI 
no lote 1 no valor Unitário de R$ 45,40/tonelada. E  total de R$ 
2.270.000,00. HOMOLOGAÇÃO: Em 19 de novembro de 2021. 
MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 23 de novembro de 2021. 

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

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

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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