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Reflexao~

"Porque, quanto ao Senhor, seus olhos 
passam por toda a terra, para mostrar-se forte 
para com aqueles cujo coração é totalmente 
dele."

Refletindo: Eu tinha dúvidas a respeito da fé, 
mas aprendi que muitas vezes não se trata de 
dúvida, mas de confiar 100% no Senhor. Isso 
mesmo, confiar. Quando pedimos algo em 
oração, se ficamos confiantes demais é aí que 
devemos desconfiar. Temos que depender do 
Senhor em tudo! E neste caso não quer dizer 
que não temos fé, mas dependência. Qual 
criança que não sente insegura quando sobe 
pela primeira vez em uma bicicleta? Mas ela 
sabe em quem confia. E com o papai seguran-
do na garupa ela perde o medo, se aventura e 
vai. Ela depende 100% do pai. Assim somos 
nós. Quem presta vestibular 100% seguro? Se 
assim o faz está confiando mais no que 
estudou, o frio na barriga, a ânsia para ver o 
gabarito, não é dúvida, mas dependência. Ao 
pedir aquela garota em compromisso, o frio na 
barriga faz o jovem a todo instante fazer 
pequenas preces: "Senhor, que ela diga sim." 
Isso é dependência. Em quem tens crido? Nos 
estudos, na farda, nas possibilidades (Deus age 
no impossível), nas cartas de amor, nos 
presentes, no sorriso, nos treinos...? Enfim, 
somos pó e dependentes do oleiro. Deus quer 
continuar segurando a bicicleta, mesmo 
sabendo que você sabe andar. Que as mãos dele 
estejam sempre estendidas.
Oração: Senhor, quantas vezes eu agi com 
total confiança, com toda certeza, com firmeza 
e segurança. Me tornei independente. Eu 
cresci e alcancei a "liberdade". Estudei, 
ensaiei, treinei... confiei nas minhas forças, no 
meu intelecto. Quero voltar a ser criança, 
totalmente dependente de ti. E mesmo depois 
de re-aprender a andar, quero continuar de 
mãos dadas contigo. 
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Etapa de vacinação contra febre aftosa 
é prorrogada até 20 de dezembro

O prazo para os pro-
dutores vacinarem bo-
vinos e bubalinos con-
tra febre aftosa foi es-
tendido até o dia 20 de 
dezembro. A Equipe 
Gestora Estadual do 
Programa Nacional de 
Vigilância para Febre 
Aftosa (PNEFA) no 
Espírito Santo solici-
tou a prorrogação em 
função do desabasteci-
mento de vacinas em 
várias regiões do País, 

o que atrasou algumas 
entregas no Estado.

O  d i r e t o r -
presidente Mário Lou-
zada, do Instituto de 
Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito 
Santo (Idaf), órgão que 
coordena a campanha 
no Estado, informou 
que, até o momento, a 
comprovação de vaci-
nação está em torno de 
33%. “A situação dos 
estoques das lojas agro-
pecuárias do Espírito 
Santo cadastradas no 

Idaf  está normalizada 
neste momento, por-
tanto, é importante que 
os pecuaristas adqui-
ram as vacinas e imuni-
zem seus animais”, 
disse.

Após a vacinação, o 
produtor deve fazer a 
comprovação, prefe-
rencialmente, pelo Sis-
tema de Integração 
Agropecuária (Sia-
pec), mas também é 
possível fazer por e-
mail ou nos escritórios 
do Instituto.

Para mais informa-
ç õ e s ,  a c e s s e : 
https://idaf.es.gov.br/
orientacoes-segunda-
etapa-aftosa.

Veja como ficam os 
novos prazos:

V a c i n a ç ã o :  a t é 
20/12/2021
Comprovação pelo 
S i a p e c :  a t é 
20/12/2021
Comprovação por e-
mail ou presencial: até 
30/12/2021

Foto: divulgação 
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Instituto orienta para consumo 
consciente durante a Black Friday

O Instituto Akatu, 
organização não go-
vernamental de consu-
mo consciente, lançou 
nesta semana um movi-
mento para sensibili-
zar consumidores a 
evitar compras supér-
f luas. Denominada 
Green Friday, a ação 
foi criada para substi-
tuir o consumismo pro-
vocado pela promoção 
Black Friday, pelo con-
sumo consciente, aque-
le focado no que é ne-
cessário, excluindo 
excessos e desperdíci-
os, além de gerar um 
melhor impacto para 
os indivíduos, a natu-
reza e a sociedade.

A ONG se baseia 
no argumento de que 
toda forma de consu-
mo traz consequências 
para o meio ambiente e 
para a sociedade. Em 
uma data como a Black 
Friday, o consumo esti-

mulado e exacerbado 
faz com que o "barato 
de hoje possa sair caro 
amanhã”. A iniciativa 
Primeiros Passos, tam-
bém lançada recente-
mente pelo instituto, 
traz dicas para que os 
consumidores trilhem 
sua jornada de consu-
mo de modo a evita-
rem exageros no perío-
do das promoções.

A primeira dica é 
sobre a necessidade da 
compra, considerando 
impactos financeiros 
para o meio ambiente e 
a sociedade. “Evite o 
consumo por impulso, 
pense sobre os motivos 
que despertam seu de-
sejo de compra e se há 
algo que a torna de fato 
necessária”, diz o guia. 
Outra dica é repensar 
as compras online, dan-
do um tempo com ou-
tra atividade antes de 
finalizar a compra e 
pensar se aquela é uma 
necessidade real.

Outra orientação é 
não salvar os cartões 
nas plataformas de 
compra, a fim de evitar 
as compras por impul-
so, porque, quando sal-
vos, facilitam a compra 
desnecessária. “Caso 
decida fazer uma com-
pra, busque produtos 
com menor pegada de 
carbono: você pode 
comparar as emissões 
associadas à produção 
de itens similares na 
plataforma CoClear e, 
assim, poderá optar 
por aquele cujo impac-
to negativo é menor”, 
diz o guia.

O controle das fi-
nanças pessoais e o 
aprendizado de como 
lidar com o próprio 
dinheiro é essencial 
para conseguir escapar 
mais facilmente de 
uma compra por im-
pulso. “Aplicativos 
(apps) como o Guia-
Bolso e o Organizze 
ajudam a evitar com-

pras desnecessárias e 
limitar gastos”, infor-
ma o Akatu.

Outra dica é evitar 
que emoções negativas 
sejam o motivo das 
compras, cultivando 
outros métodos para 
lidar com essas emo-
ções, como passar um 
tempo com amigos e 
familiares ou qualquer 
outro hobby. O institu-
to ainda orienta para, 
ao comprar, dar prefe-
rência a empresas que 
aderem ao movimento 
que propõe um consu-
mo mais consciente e 
sustentável por meio 
da oferta de produtos 
que geram menos im-
pactos negativos ao 
meio ambiente e à soci-
edade.

Dia de Doar

Para estimular os 
compradores na busca 
por um consumo mais 
consciente, o Instituto 

Akatu se une a diversas 
organizações sociais 
no Dia de Doar. A ini-
ciativa promove um 
país mais solidário e 
incentiva pessoas e em-
presas a apoiarem cau-
sas e organizações soci-
ais no período da Black 
Friday, fazendo doa-
ções em dinheiro a par-
tir de R$ 20,00

“As contribuições 
serão direcionadas ao 
Edukatu, plataforma 
de aprendizagem gra-

tuita que leva conteú-
dos exclusivos sobre 
consumo consciente e 
sustentabilidade para 
mais de sete mil esco-
las e 42 mil alunos em 
todo o país. O valor 
arrecadado será usado 
para a realização de 
oficinas de capacitação 
de professores, a pro-
dução de novos conte-
údos educativos e o 
engajamento de novas 
turmas do Ensino Fun-
damental.”

Ação Green Friday foi criada para substituir o consumo exagerado

‘Painel Agro’ apresenta dados da Produção 
Agropecuária do Espírito Santo

Na quarta-feira (24) 
foi apresentado o Painel 
de Dados da Produção 
Agropecuária do Espíri-
to  Santo,  o  “Paine l 
Agro”, recentemente 
desenvolvido pelo Insti-
tuto de Tecnologia da 
Informação e Comuni-

cação do Estado do Espí-
rito Santo (Prodest), sob 
a coordenação do Insti-
tuto Capixaba de Pesqui-
sa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Inca-
per). A novidade dispo-
nibiliza séries históricas 
de dados da produção 
agropecuária do Estado.

Os objetivos do pai-

nel são organizar e divul-
gar os dados da produ-
ção agropecuária do 
Estado, a fim de facilitar 
a consulta destes dados 
para o planejamento de 
políticas públicas. A ini-
ciativa ainda possibilita 
a realização de consultas 
de gráficos e visualiza-
ção de relatórios pré-

definidos, com os dados 
da produção agropecuá-
ria.

Além das pesquisas 
oficiais e já conhecidas, o 
painel também disponi-
biliza para a sociedade 
um conjunto de informa-
ções que contextualizam 
a situação da agricultura 
de cada um dos municí-
pios capixabas. O públi-
co poderá visualizar e 
navegar por dados da 
produção da fruticultura 
e, principalmente, da 
olericultura, tais como 
gengibre, inhame e mo-
rango, que não constam 
na pesquisa Produção 
Ag r í co la  Munic ipa l 
(PAM) do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), cujos 
dados levantados são 

considerados “pesquisas 
experimentais”.

O projeto teve o apo-
io financeiro de recursos 
da primeira chamada 
pública do banco de pro-
jetos da Secretaria da 
Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e 
Pesca (Seag). O painel é 
um dos resultados obti-
dos no projeto “Desem-
penho da agropecuária 
nos municípios do Espí-
rito Santo nos últimos 10 
anos e impactos socioe-
conômicos”, que é coor-
denado pela doutora em 
Economia e pesquisado-
ra do Incaper, Edileuza 
Galeano.

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 produ-
zido no Espírito Santo e 
a divulgação dos dados”, 
completou.

Participaram da apre-
sentação do Painel Agro, 
o Secretário de Estado 
da Agricultura, Paulo 
Foletto, representantes 
do Incaper, do Prodest e 
do IBGE.

O painel está disponí-
vel no site do Incaper e as 
dúvidas e sugestões po-
dem ser encaminhadas 
para o e-mail mercadoa-
gricola@inca per.es.-
gov.br

Incaper

EBC Economia

Foto: divulgação 
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Cooabriel promove Curso de degustação 
de café aos cooperados e familiares

Foi finalizada on-
tem (24) a segunda eta-
pa do curso de Classifi-
cação e Degustação de 
Café em São Gabriel 
da Palha, nas depen-
dências da Coopcam-
Cooperativa dos Cami-
nhoneiros. O treina-
mento teve início na 
segunda-feira (22).

A Cooabriel realiza 
a capacitação em par-
ceria com o Senar-ES e 
faz parte do segundo 
módulo ministrado 
para a primeira turma 
do curso iniciado no 
mês de agosto último.

Cooperados e fami-
liares, além de colabo-
radores, participaram 

da capacitação que nes-
te módulo tem um con-
teúdo voltado princi-
palmente para a parte 
de degustação, em as-
pectos sensoriais na 
análise do café. O ins-
trutor foi o engenheiro-
agrônomo do Senar -
ES, Leandro da Silvei-
ra Barbosa.

Na programação os 
participantes aprende-
ram sobre os sentidos e 
a percepção do sabor, 
preparo da amostra 
para torra, torra de ca-
fé para prova, monta-
gem dos copos e mesa; 
moagem, água e infu-
são, movimento de pro-
va, reconhecimento do 
“conilon neutro”, reco-
nhecimento dos princi-

pais defeitos, torra de 
cafés para “prova pon-
tuada”, avaliação de 
cafés por atributos da 
planilha de avaliação 
de robustas finos CQI.

Participante do cur-
so, a cooperada, Fabrí-
cia Colombi Ortolani, 
afirmou que sempre 
quis conhecer e apren-
der sobre degustação 
de café. “A busca pelo 
conhecimento nunca é 
demais. Conhecer e 
entender uma pequena 
parte (mas muito im-
portante) do processo 
de qualidade do café é 
muito importante para 
buscar novos merca-
dos para nosso produ-
to. Pretendo implantar 
algumas das muitas 

experiências que tive 
nesse curso de degusta-
ção em minha proprie-
dade. Conhecer o pro-
cesso e poder melhorar 
em alguma coisa o café 
que produzo me deixa 
realizar alguns dos me-
us sonhos, pois vivo 
integralmente do café 
conilon e sustento mi-
nha família”, disse.

O também coopera-
do Jorcelino Boone 
Herzog pretende colo-
car em prática o conhe-
cimento adquirido pa-
ra melhorias na lavou-
ra. O produtor foi o 6° 
colocado no XVIII 
Concurso Conilon de 
Excelência Cooabriel-
Edição 2021. “Para o 
próximo concurso esta-

rei ainda mais prepara-
do após o curso. Va-
mos degustar os cafés 
finalistas no concurso 
e será uma experiência 
importante”, afirmou.

A iniciativa realiza-
da em parceria com o 
Senar-ES é parte do 
projeto criado pela Co-
operativa no ano de 
2020 no preparo de 
equipes (colaborado-
res, cooperados e seus 
membros familiares) 
para conhecimento em 
classificação e degusta-
ção de café.

O Superintendente 
da Cooabriel, Carlos 

Augusto Pandolfi, re-
força que o principal 
objetivo é capacitar o 
maior número de coo-
perados e membros 
familiares para que 
conheçam os principa-
is aspectos que contri-
buem e interferem na 
produção de café de 
qualidade.

“Ao levar os partici-
pantes a reconhecerem 
os principais defeitos é 
possível promover mu-
danças no trato com as 
lavouras e nas formas 
de conduzir os proces-
sos de preparação dos 
grãos”, destacou.

Cooabriel

Fotos: divulgação 
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Governo do Estado participa da Feira 
e Fórum de Energia, em Vitória

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
participou, na quarta-
feira (24), da abertura 
oficial da Feira e Fórum 
de Energia (Fenergia 
2021), que está sendo rea-
lizada no Centro de Con-
venções de Vitória. O 
evento com tema “O Espí-
rito Santo na Transição 
Energética” coloca em 
discussão a criação de 
inovações em ideias e 
iniciativas que possam 
contribuir para uma polí-
tica energética de Estado.

A Fenergia 2021 se-
gue hoje, (25) com os se-
guintes assuntos em deba-
te: “Inovação na Transi-
ção Energética”, “Desafi-
os da Mobilidade Elétri-

ca”, “Linhas de Financia-
mento para a Transição 
Energética”, “O Potenci-
al de Produção de Hidro-
gênio Verde”, “Programa 
Gerar”, “Perspectivas do 
Mercado de Gás no ES”, 
“Marco Regulatório para 
a Exploração de Energia 
Eólica e as Potencialida-
des do ES”, “Marco Regu-
latório da Geração Distri-
buída”, “Oportunidades 
de Geração de Energia 
Renovável a partir dos 
Resíduos no ES” e “Pes-
quisa & Desenvolvimen-
to na Transição Energéti-
ca”.

Em sua fala, Casa-
grande destacou as inicia-
tivas que estão sendo de-
senvolvidas pelo Governo 
do Estado com foco na 
transição energética. “Te-

mos o Programa de Gera-
ção de Energias Renová-
veis (Gerar) que concede 
incentivos a energias reno-
váveis. Além disso, esta-
mos tomando decisões 
internas para que nossas 
obras tenham energia 
renovável. Por exemplo, 
as novas obras precisam 
ter energia solar e esta-
mos fazendo levantamen-
tos para que possam ade-
quar os prédios públicos 
já existentes”, citou.

O governador tam-
bém falou que o processo 
de transmissão de matriz 
energética alcança outras 
áreas: “Queremos fazer a 
transição da frota de ôni-
bus, trocando os motores 
a combustão por elétri-
cos. Vamos iniciar os tes-
tes com quatro veículos já 

no próximo ano. Estamos 
ainda iniciando o debate 
para termos um laborató-
rio de mobilidade elétrica 
que envolveria o Governo 
do Estado e empresas 
interessadas. A ideia é 
debatermos esses temas e 
investirmos cada vez mais 
em energias renováveis.”

Para o secretário de 
Estado de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago 
Hoffmann, o evento é 
uma oportunidade do 
Governo do Estado apre-
sentar seus programas e 
ações direcionadas ao 
tema. “O uso de energia 
renovável e a implanta-
ção de projetos sustentá-
veis no território capixa-
ba são assuntos defendi-
dos pelo governador Re-
nato Casagrande, que 
recentemente participou 
da Conferência das Na-
ções Unidas sobre as Mu-
danças Climáticas (COP-
26). O tema em pauta é de 
interesse do Estado e do 
mundo”, pontuou.

Hoffmann reforçou 
que o Espírito Santo con-
ta com uma política tribu-
tária definida para esti-
mular investimentos em 
energia renovável. “Tra-
balhamos na atração de 
empresas que tenham 

projetos sustentáveis, te-
mos decretos assinados 
pelo governador incenti-
vando a transição energé-
tica inclusive em órgãos 
públicos e ainda uma 
PPP [Parceria Público-
Privada] voltada para a 
instalação de miniusinas 
de energia solar no Esta-
do. São muitas as ações 
que indicam que o Estado 
acredita no potencial da 
energia renovável e na 
sustentabilidade”, disse o 
secretário.

O Programa de Gera-
ção de Energias Renová-
veis do Espírito Santo 
(Gerar), criado pela Lei 
nº 11.253/2021, é um 
instrumento de política 
pública eficaz, eficiente e 
efetivo, que tem por obje-
tivo promover a melhoria 
da qualidade de vida da 
população do Estado do 
Espírito Santo, diversifi-
cando a matriz energéti-
ca, descentralizando e 
interiorizando o desen-
volvimento socioeconô-
mico, tornando o ambi-
ente de negócio mais com-
petitivo e seguro.

Pautando-se em ins-
trumentos de políticas 
públicas e medidas gover-
namentais mais utiliza-
dos e modernas no cená-

rio internacional, para 
fomento de energia reno-
vável, o Programa Gerar 
possui seis eixos de atua-
ção, sendo eles: instru-
mentos regulatórios; in-
centivos tributários; Pes-
quisa e Desenvolvimento 
(P&D); acesso à rede; 
desenvolvimento regio-
nal; e financiamentos.

Também participa-
ram da abertura da Fener-
gia, a subsecretária de 
Estado de Competitivida-
de, Rachel Freixo; o dire-
tor de Negócios do Banco 
de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes), 
Marcos Kneip Navarro; o 
presidente da Agência de 
Desenvolvimento das 
M i c r o  e  P e q u e n a s 
Empresas e do Empreen-
dedorismo (Aderes), 
Alberto Gavini; o supe-
rintendente do Sebrae-
ES, Pedro Rigo; o vice-
presidente de Distribui-
ção da EDP Brasil, João 
Manoel Brito Martins;  a 
relações institucionais da 
WEG, Ana Paula Hauffe 
Torquato; o gerente de 
Produção de Energia da 
ArcelorMittal Tubarão, 
Tarley Rezende Secchin; 
além de outros represen-
tantes de instituições e 
empresas.

Presidente sanciona PL que destina 
R$ 3 bilhões a produtores rurais

O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou 
ontem (24) o projeto de 
lei que abre crédito su-
plementar de R$ 3,7 
bilhões em favor de 12 
ministérios, visando, 
em especial, o desen-
volvimento de ações 
de fomento e apoio a 
produtores rurais.

De acordo com a 
Secretaria-Geral da 
Presidência da Repú-
blica, o crédito suple-
mentar – previsto no 
Projeto de Lei do Con-

g r e s s o  N a c i o n a l 
(PLN) nº 35 sanciona-
do pelo presidente – 
“reforça dotações orça-
mentárias, possibili-
tando, dentre outras 
medidas, o desenvolvi-
mento de ações de fo-
mento e apoio aos pe-
quenos e médios pro-
dutores rurais; a sub-
venção ao prêmio do 
seguro rural, benefici-
ando cerca de 14 mil 
produtores rurais”.

Possibilitará tam-
bém a execução e a con-
clusão de mais de 1,6 
mil unidades escolares 

aprovadas no âmbito 
do Plano de Ações Arti-
culadas (PAR); e a rea-
lização do curso de for-
mação para provimen-
to de 1,5 mil vagas no 
cargo de Policial Rodo-
viário Federal (PRF).

“O crédito será fi-
nanciado a partir do 
cancelamento de dota-
ções orçamentárias, 
não gerando custo adi-
cional aos cofres públi-
cos”, informa a Secre-
taria-Geral ao acres-
centar que, por se tra-
tar de simples remane-
jamento de dotações, o 

cumprimento do Teto 
de Gastos e a obtenção 
de resultado primário 
não serão afetados.

Além do Ministério 
da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, o 
crédito suplementar 
reforçará os orçamen-
tos dos ministérios da 
Economia, Educação, 
Justiça e Segurança 
Pública, Minas e Ener-
gia, Relações Exterio-
res, Saúde, Infraestru-
tura, Defesa, Desen-
volvimento Regional e 
do Turismo e Ministé-
rio da Cidadania.

Crédito vai beneficiar ministérios e cerca de 14 mil produtores rurais
EBC Brasil

Secom/Sectides

Foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foto: Hélio Filho/Secom
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Hemoes receberá Certificado ISO 9001/2015 
por excelência de trabalhos realizados

O Centro Estadual 
de Hemoterapia e He-
matologia do Espírito 
Santo (Hemoes), loca-
lizado em Vitória, rece-
berá, em dezembro 
próximo, o Certifica-
do da ISO 9001/2015, 
que reconhece as ativi-
dades desenvolvidas 
pelo órgão. O reconhe-
cimento qualifica a 
gestão e o atendimen-
to aos doadores de san-
gue e medula óssea no 
Estado.

O recebimento da 
certificação represen-
ta o reconhecimento 
internacional do siste-
ma de gestão da quali-
dade da unidade e per-
mite a mensuração do 
progresso em direção 
à melhoria contínua 
de desempenho do he-
mocentro como, por 
exemplo, a forma de 
desenvolvimento da 
captação de doadores, 
exames laboratoriais 
do doador e receptor 
de sangue, estocagem, 
transporte e distribui-
ção de hemocompo-
nentes e hemoderiva-
dos do sangue.  

A coordenadora 
geral do Hemoes, Mar-
cela Gonçalves Mu-

rad, destaca a impor-
tância do reconheci-
mento e desenvolvi-
mento do trabalho no 
Centro para o alcance 
desse certificado. “A 
implantação do siste-
ma de gestão dos pro-
cessos com foco no 
cliente, demonstra o 
compromisso que te-
mos com a qualidade 
dos serviços presta-
dos. Prezamos pela 
satisfação e pelo bem-
estar do cliente”, disse.

Marce la  Murad 
ressalta a participação 
e o envolvimento de 
todos os profissionais 
e colaboradores da ins-
tituição, além da cons-
trução da estrutura 
padrão, conforme a 
norma internacional, 
como fatores que per-
mitiram o alto nível de 
satisfação e segurança 
dos serviços prestados 
no Hemoes à popula-
ção capixaba.

“Temos processos 
extremamente segu-
ros, servidores capaci-
tados, dedicados e 
comprometidos com o 
trabalho, parque tec-
nológico com equipa-
mentos modernos inte-
grados às rotinas de 
trabalho. A certifica-
ção é o reconhecimen-

to, é a confirmação da 
realização desses pa-
drões de excelência. É 
gratificante saber que 
estamos evoluindo, 
que nossa gestão está 
no caminho certo, con-
tribuindo e implantan-
do melhorias na saúde 
pública do Estado”, 
pontua.

A instituição, que é 
referência da Secreta-
ria da Saúde (Sesa) em 
atendimento ao cida-
dão doador de sangue 
e seus hemocompo-
nentes, assim como 
seus hemoderivados, 
atua há 22 anos, sem-
pre com o compromis-
so de prezar pela sus-
tentabilidade qualida-
de e segurança do paci-
ente.

Serviços

O Hemoes oferece 
serviços de triagem 
sorológica, imunohe-
matologica e demais 
exames laboratoriais, 
coleta, identificação, 
processamento, esto-
cagem, transporte e 
distribuição de hemo-
componentes e hemo-
derivados com finali-
dade terapêutica ou de 
pesquisa.

Também realiza 

procedimentos hemo-
terápicos especiais co-
mo: aféreses, doações 
autólogas e outras que 
venham de desenvolvi-
mento científico e tec-
nológicos, desde de 
que validados pelas 
normas técnicas ou 
regulamentos do Mi-
nistério da Saúde.

No Hemocento são 
feitos o cadastro e a 
coleta de amostras de 
sangue de candidatos 
à doação de medula 
óssea.

Proteção e orienta-
ção ao doador inapto e 
seu encaminhamento 
a unidades que promo-
vam sua reabilitação 
ou promovam suporte 
clínico, terapêutico e 
laboratorial necessá-
rio ao seu bem-estar 
físico e emocional, 
além de assistência 
hematológica a paci-
entes também são fun-
ções do Hemoes.  

ISO 9001/2015

Criada para norma-
tizar diversos segmen-
tos de serviços, a ISO 
9001 visa a empregar 
padrões de qualidade 
de atendimentos e ser-
viços em nível interna-
cional. No Brasil, se-

gue padrões das nor-
mas da Associação 
Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), e é 
fiscalizada pelo Insti-
tuto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).

A ISO 9001/2015 é 
utilizada pelas empre-
sas por sua relevância 
e abrangência. Essa 
norma trata do siste-
ma de gestão de quali-
dade a ser implantado 
pelas empresas. É a 
partir dela que as em-
presas se fundamen-
tam para otimizar os 
processos de funciona-

mento.
Obter a recomen-

dação de certificação 
n a  n o r m a  I S O 
9001/2015, demons-
tra que o Hemoes está 
em conformidade dos 
processos e procedi-
mentos de trabalho 
implementados visan-
do à melhoria contí-
nua de desempenho; o 
foco no cliente, bem 
como, o cumprimento 
das exigências legais, 
técnicas e sanitárias 
para assegurar produ-
tos e serviços dentro 
dos padrões de quali-
dade exigidos.

Idaf se reúne com setor produtivo do cacau em Linhares

O Instituto de Defe-
sa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito San-
to (Idaf) esteve reuni-
do, nesta quarta-feira 
(24), com representan-
tes do setor produtivo 
do cacau para uma reu-
nião técnica sobre mo-
nilíase do cacaueiro, 
uma das mais sérias 
doenças que acomete 
as lavouras de cacau. O 
encontro aconteceu 
em Linhares e também 
contou com a partici-
pação de representan-
tes da Superintendên-
cia Federal de Agricul-

tura Pecuária e Abaste-
cimento (SFA/ES) e 
da Secretaria Munici-
pal de Agricultura.

O  d i r e t o r -
presidente do Idaf, Má-
rio Louzada, explicou 
que, com a introdução, 
neste ano, da monilía-
se no Brasil, é essencial 
que as instituições en-
volvidas e o setor pro-
dutivo estejam articu-
lados de modo a evitar 
a introdução da doen-
ça no Espírito Santo. 
“É importante deixar 
claro que não temos 
registros da doença no 
estado, mas precisa-
mos reforçar os cuida-

dos, discutir os riscos e 
as ações a serem imple-
mentadas como forma 
de reforçar a proteção 
à cultura do cacau”, 
disse.

Monilíase

A monilíase é cau-
sada por um fungo, que 
ataca os frutos em qual-
quer fase de desenvol-
vimento e, em condi-
ções favoráveis, pode 
causar perdas de até 
100% da produção. 
Nas regiões onde a mo-
nilíase se instalou, os 
prejuízos foram ainda 
mais graves do que os 

ocasionados pela vas-
soura-de-bruxa, por 
exemplo, cujas conse-
quências às lavouras de 
cacau são severas.

O Brasil era o único 
país produtor de cacau 
da América Latina que 
ainda não tinha regis-
tro da doença, porém, 
em 2021, um foco foi 
confirmado no Acre. O 
diretor técnico do Idaf, 
Fabiano Campo Graz-
ziotti, explicou que os 
Serviços de Inspeção 
Estadual e Federal es-
tão trabalhando para 
erradicar a praga no 
Acre. “Porém, em fun-
ção do considerável 

trânsito de pessoas na 
fronteira amazônica, 
inclusive com rotas 
ligadas ao Espírito San-
to, é fundamental a 

união dos envolvidos, 
de modo que possa-
mos organizar as ações 
a serem adotadas”, 
afirmou.

Idaf

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 
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Da Vitória recebe homenagem da Associação
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores

Pelo trabalho reali-
zado na relatoria na 
Câmara Federal do Pro-
jeto de Lei Comple-
mentar (PLP 5/21), 
agora Lei Complemen-
tar 186/21, o deputado 
Da Vitória (Cidadania-
ES) recebeu da Associ-
ação Brasileira de Ata-
cadistas e Distribuido-
res (Abad), na segunda-
feira (22), em São Pau-
lo, uma placa em home-
nagem ao trabalho rea-
lizado na condução do 
relatório do texto que 
prorrogou até 2032 o 
prazo para que estados 
concedam incentivos 
fiscais em ICMS ao 
setor comercial.

A homenagem foi 
entregue pelo presiden-

te da Associação, Leo-
nardo Severini, e pelo 
vice-presidente Juliano 
César Faria Souto du-
rante o Encontro de 
Valor Abad 2021. O 
evento contou com a 
presença do presidente 
da Câmara Federal, 
Arthur Lira. A Lei 
Complementar 186/21 
foi sancionada pelo 
presidente Jair Bolso-
naro no dia 28 de outu-
bro.

A prorrogação tam-
bém valerá para ativi-
dades portuárias e aero-
portuárias e para ope-
rações interestaduais 
com produtos agrope-
cuários. O projeto, de 
autoria do deputado 
Efraim Filho (DEM-
PB), foi relatado pelo 
deputado federal Da 

Vitória na Comissão de 
Finanças e Tributação 
e no Plenário da Câma-
ra. O relatório foi aca-
tado na íntegra pelos 
deputados, senadores e 
pelo presidente Bolso-
naro.

“A maior conquista 
do ano para o setor ata-
cadista e distribuidor 
foi a aprovação e san-
ção da Lei Comple-
mentar 186. Essa medi-
da veio para dar um 
respiro às empresas do 
setor com um prazo 
mais dilatado (dos in-
centivos), assim como é 
no caso da indústria, 
para que possa se pre-
parar para uma eventu-
al Reforma Tributária. 
E essa conquista só foi 
possível com o trabalho 
dos apoiadores da pro-

posta", destacou o pre-
sidente da Abad, Leo-
nardo Severini, no even-
to.

Da Vitória afirmou 
que a legislação, além 
de igualar o prazo para 
a concessão do incenti-
vo em ICMS já aplica-
do à indústria, garante 
competitividade aos 

estados que historica-
mente receberam me-
nos investimentos em 
logística. “No Espírito 
Santo, a arrecadação 
em ICMS do setor ata-
cadista e distribuidor 
neste ano deve chegar a 
R$ 2,5 bilhões. Além 
de gerar mais de 55 mil 
empregos para os capi-

xabas. A Lei Comple-
mentar 186 preserva 
postos de trabalho e 
garante menos imposto 
para as empresas. Fico 
muito feliz em receber 
a homenagem da Abad 
pela relatoria do proje-
to que foi construído 
com muito diálogo”, 
disse Da Vitória.

Tecnologia, diagnóstico precoce e qualidade 
de vida aumentam chances de cura do câncer
Tratamentos que duravam 30 dias já podem ser feitos em 15. Neste sábado 
(27) é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer

Neste sábado (27) é 
comemorado o Dia 
Nacional de Combate 
ao Câncer, data criada 
pelo Ministério da Saú-
de em 1988 para a cons-
cientização sobre a pre-
venção de tumores. 
Graças ao avanço tec-
nológico da medicina, 
o diagnóstico precoce 
e uma melhor qualida-
de de vida, as chances 
de cura da doença au-

mentam, podendo che-
gar a 90% quando des-
coberta em estágio ini-
cial.

“Na radioterapia, 
por exemplo, conta-
mos com softwares e 
aparelhos de última 
geração que permitem 
reduzir o tempo de tra-
tamento pela metade 
(hipofracionamento), 
com o emprego de 
uma dose maior de ra-
diação por dia, em me-
nos dias de cuidados 

oncológicos, o que é 
um ganho para o paci-
ente, que precisa vir 
menos vezes ao servi-
ço médico”, explica o 
médico radioterapeuta 
Persio Freitas, do Insti-
tuto de Radioterapia 
Vitória (IRV).

No caso do câncer 
de mama, por exem-
plo, um tratamento 
que durava 30 dias, ho-
je pode ser feito em 15, 
com maior precisão e 
segurança.

Todo esse aparato 
tecnológico é apoiado 
por uma equipe multi-
disciplinar, que acolhe 
o paciente e seus acom-
panhantes em todas as 
etapas do tratamento.

“Receber o diag-
nóstico de câncer não é 
fácil e entendemos que 
a pessoa precisa ser 
acolhida, pois embora 
tratemos a parte física, 
o emocional fica abala-

do. Valorizamos cada 
vitória neste processo, 
que é concluído com a 
entrega da árvore da 
vida, um presente que 
damos aos nossos paci-
entes simbolizando o 
início de uma nova fa-
se”, afirma Persio Frei-
tas.

Durante a pande-
mia, o maior desafio 
tem sido evitar a inter-
rupção de tratamen-
tos. Segundo o médi-
co, mesmo após a vaci-
na contra a Covid-19, 
os pacientes devem 
manter os cuidados 
para evitar o coronaví-
rus e usar os recursos 
da medicina para com-
bater o tumor.

“O câncer é uma 
doença que pode ma-
tar, assim como a Co-
vid-19. Já são quase 
dois anos de pande-
mia. Não dá para adiar 
o tratamento. Para is-

so, temos adotado uma 
série de cuidados na 
clínica para atender os 
pacientes, como uso da 
máscara, higienização 
das mãos e dos equipa-
mentos, e distancia-
mento entre as pesso-
as”, afirma.

Fatores de risco

Persio Freitas des-
taca que o cuidado 
com a saúde, com uma 
rotina de exercícios 
físicos e uma alimenta-
ção rica em fibras, aju-
da a prevenir o câncer. 
O especialista aponta 
os alimentos ultrapro-
cessados, as bebidas 
alcóolicas e o cigarro 
como fatores de risco 
do câncer.

“Salsicha, bacon, 
presunto, salaminho e 
outros alimentos gor-
durosos não devem ser 
consumidos em exces-

so. Não fumar, não be-
ber, ter uma atividade 
física e fazer os exames 
de rotina também são 
fundamentais para 
uma melhor qualidade 
de vida”, diz o médico.

Dados do Instituto 
Nacional de Câncer 
(Inca) apontam que o 
Brasil terá 625 mil no-
vos casos por ano no 
triênio 2020-2022. No 
Espírito Santo, são 
10.880 ocorrências 
anuais da doença.

Na literatura médi-
ca existem mais de 100 
tipos de câncer. Entre 
os homens, os tumores 
de pulmão e próstata 
são os mais frequentes, 
enquanto que as lesões 
de mama e colo do úte-
ro têm maior incidên-
cia entre as mulheres. 
Para os dois sexos, o 
câncer de pele (não 
melanoma) é o mais 
comum.

Vera Caser Comunicação

Assessoria

Deputado Federal Da Vitória acompanhado, na ordem, do Deputa-
do Federal Glaustin da Fokus, Deputado Federal Arthur Lira 
(presidente da Câmara) e Leonardo Severini (presidente da Adab)
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. CIDINEI ALVES DA SILVA E QUÉZIA QUELDNI 

POLIDORIO DOS REIS 

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 

anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

lavrador, residente e domiciliada na Rua Ricardo 

Kremsser, Nova Vila Comboni em São Gabriel da 

Palha-ES, filho de DANIEL SERGIO DA SILVA e 

MARIA DO CARMO ALVES ROCHA 

ELA - Natural de Pancas-ES, com 16 anos de idade, 

estado civil solteira, lavradora, residente e 

domiciliada na Rua Ricardo Kremsser, Nova Vila 

Comboni em São Gabriel da Palha-ES, filha 

GEOVANY DOS REIS e CIRLIANI POLIDORIO DOS 

REIS 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 23 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1.HIGOR BRUNOW CORRADI E DANIELA PAULA 

MARQUES ZOTTELE

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 

anos de idade, estado civil solteiro, estamparia, 

residente e domiciliada na Rua Dona Firmina, 03, 

Jardim de Infância em São Gabriel da Palha-ES, filho 

de JOVANE CORRADI e SIRLÉA BRUNOW

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 

anos de idade, estado civil divorciada, revisora, 

residente e domiciliada na Rua Augusto Bussular, 59, 

Santa Helena em São Gabriel da Palha-ES, filha 

VICENTE DE PAULO MARQUES e PEDRO 

LOURDES ZOTTELE

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se 

na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 18 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. JANDERSON PATROCÍNIO LUXINGER E 

NÁTILA HORRANA FERNANDES DA SILVA 

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 31 

anos de idade, estado civil solteiro, personal, 

residente e domiciliada na Rua Augusto Lodi, 274, 

Jardim Vitória em São Gabriel da Palha-ES, filho de 

CARLINHO LUXINGER e IRASILDA PATROCÍNIO 

LUXINGER

ELA - Natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de 

idade, estado civil divorciada, vendedora, residente e 

domiciliada na Rua Jose Pimenta Sobrinho, Jardim 

Vitoria em São Gabriel da Palha-ES, filha JOSÉ 

FERNANDES DA SILVA e NELZA DE OLIVEIRA 

SILVA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 24 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1.KAIRO HENRIQUE RELLIS DO NASCIMENTO E 

MAYRA HEMILLY ROCHA JIMENEZ

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 

anos de idade, estado civil solteiro, supervisor 

administrativo, residente e domiciliada na Rua Dom 

Pedro II, 396, Jardim da Infância em São Gabriel da 

Palha-ES, filho de ROMULO CHARLES KEFFLER 

DO NASCIMENTO e ROSILEIA RELLIS RUFINO

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 19 

anos de idade, estado civil solteira, auxiliar 

administrativo, residente e domiciliada na Rua Adolfo 

Buzetti, 283, Santa Helena, filha JULIAN ANDRES 

JIMENEZ MADERO e ANGELA MARIA ROCHA 

JIMENEZ

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se 

na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 18 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. LUCIANO DOS SANTOS E LUCIANA PRATTI

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 40 

anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

empresário, residente e domiciliado na Rua Men de 

Sá, Centro, São Gabriel da Palha-ES, filho de 

FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS e VERA 

LUCIA ZOTELLI DOS SANTOS 

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 

anos de idade, estado civil solteira, professora, 

residente e domiciliada na Rua Men de Sá, Centro, 

São Gabriel da Palha-ES, filha de ADEMIR PRATTI e 

MARIA DE FÁTIMA SARAPI PRATTI 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 23 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. PAULO ROBERTO BONATTO E VANUZA PAIXÃO 

MACÊDO

ELE – Natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de 

idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 

produção, residente e domiciliado na Rua Napoleão 

Lovo, 451, São Sebastião, São Gabriel da Palha-ES, 

filho de JONACIR BONATTO e IDALINA BEZINHO 

BONATTO

ELA - Natural de Nova Venécia-ES, com 41 anos de 

idade, estado civil divorciada, doméstica, residente e 

domiciliada na Av. Jair Luiz Zani, Mirante, São Gabriel 

da Palha-ES, filha de VALDIR MESSIAS MACÊDO e 

FRANCISCA DO CARMO PAIXÃO MACÊDO 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se 

na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 23 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1.RAMON AUGUSTO PEDRO E ANA PAULA 

TESCH DOS SANTOS

ELE – Natural de Mantena-MG, com 21 anos de 

idade, estado civil solteiro, sem profissão 

remunerada, residente e domiciliada na Av. Getulio 

Vargas, 4368, São João Batista em São Leopoldo-

RS, filho de ÉRIÇO PEDRO e EULÁLIA GRAUNKE 

PEDRO. 

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 

anos de idade, estado civil solteira, sem profissão 

remunerada, residente e domiciliada na Rua Luiz 

Wesphal, 233, Cachoeira da Onça, filha JOSÉ LUIZ 

DOS SANTOS e DOLORES DA PENHA TESCH.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-

se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 18 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA 

COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. RONAN DE ALMEIDA ORELE E LAÍNY SCHMIDT 

ELE – Natural de São Domingos do Norte-ES, com 30 

anos de idade, estado civil solteiro, profissão 

advogado, residente e domiciliado na Rua João 

Pereira de Souza, 37, Gustavo Booni, São Gabriel da 

Palha-ES, filho de ANGELIN ORELE e MARIA JOSÉ 

PAQUIELA DE ALMEIDA ORELE.

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 

anos de idade, estado civil solteira, costureira, 

residente e domiciliada no Beco Adolfo Schmidt 59, 

Jardim de Infância, São Gabriel da Palha-ES, filha de 

VALDEMIRO SCHMIDT e DELIZETE MARIA 

HERZOG SCHMIDT.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se 

na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 23 de novembro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

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

27 3117-1030

jornalhojenoticias@hotmail.com

COMUNICADO

"Amaurílio Milbratz", torna público que Reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de São Gabriel da Palha, através do processo n° 
008022/2021, Licença Única (LU), para Terra-
plenagem na localidade de Córrego Palmeiras, 
Mun. de São Gabriel da Palha- ES.
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