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Reflexao~

"E os que são de Cristo Jesus crucificaram a 
carne, com as suas paixões e concupiscências. 
Se vivemos no Espírito, andemos também no 
Espírito."

Refletindo: Carne e Espírito se opõem. 
Travam um combate contínuo entre si. Se o 
cristão está andando no poder de um deles, não 
pode estar no controle do outro. Por trás da 
resistência do Espírito diante da carne está o 
propósito de que os crentes devem ser guarda-
dos de praticarem as coisas que os desejos da 
carne pedem. Neste texto aprendemos que não 
podemos ser dominados pelos prazeres 
carnais, mas devemos andar sob o efeito 
milagroso do fruto do Espírito exercido sobre 
os que temem o Senhor.

Oração: Senhor Deus, eu tenho lutado contra 
a vontade da minha carne, tenho buscado 
minha santificação, pois eu quero andar 
segundo o Seu Espírito, mas reconheço 
minhas limitações e preciso de Sua ajuda e Sua 
misericórdia para vencer esta batalha. Perdoa 
pelas vezes que eu tenho me deixado levar 
pelos desejos deste mundo. Eu oro em nome de 
Jesus. Amém.
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Degustadora da Cooabriel 
participa da Semana de Avaliação 
de Canephoras do Brasil

A degustadora da 
Cooabriel, Júlia Partel-
li, participa em São Pa-
ulo de um programa de 
avaliação e caracteriza-
ção do perfil sensorial 
de Coffea canephora, 
originados das princi-
pais regiões produtoras 
da espécie no Brasil 
localizadas nas regiões 
Sudeste, Nordeste e 
Norte (Espírito Santo, 
Rondônia e Bahia).

O evento teve início 
na segunda-feira, dia 
22 e será encerrado nes-
te sábado, 27, com apre-
sentação na cafeteria 
Santo Grão em São 
Paulo.

Entre as avaliações, 

constam 40 amostras 
enviadas pela Cooabri-
el de cafés produzidos 
por cooperados poten-
ciais produtores de co-
nilon de qualidade.

Os resultados obti-
dos com as análises 
servirão para subsidiar 
o projeto “Protocolo 
de Degustação e Guia 
de Qualidade dos Ca-
fés Canéfora no Brasil” 
firmado pela Funda-
ção de Apoio à Pesqui-
sa e ao Desenvolvi-
mento- FAPED, em 
p a r c e r i a  c o m  o 
S I N D I C A F E - S P, 
Embrapa Rondônia e 
ABDI.

Esse projeto tem 
por finalidade elaborar 
um Protocolo Brasilei-

ro de Degustação de 
Canéforas Finos, adap-
tados para condições 
nacionais valorizando 
o café produzido em 
regiões produtoras loca-
lizadas nas regiões Su-
deste, Nordeste e Norte 
do país e um Guia da 
Qualidade dos Canéfo-
ras Finos do Brasil.

“A iniciativa é de 
grande importância 
para os canéforas. Esta-
mos tendo a oportuni-
dade de provar os me-
lhores cafés das três 
regiões maiores produ-
toras de canéforas e 
robustas. Estou muito 
grata em estar partici-
pando, junto com to-
dos os profissionais 
presentes”, disse Júlia.

O professor Lucas 
Louzada do Ifes-ES é o 
head da prova. “A im-
portância é para enten-
dermos em qual nível 
cafés do Espírito Santo 
estão em termos de ca-
racterização sensorial 
já que estamos provan-
do cafés de todas as 
regiões do Brasil. Para 
a gente saber como está 
a situação geral e tam-
bém uma atualização 
porque temos acessos a 
novos materiais e isso 
permite que no futuro 
o estado possa fazer 
um novo posiciona-
mento, sem falar na 
interação gerando uma 
oportunidade de com-
partilhamento”, finali-
zou.

Foto: divulgação 

 Júlia Partelli disse ser grata em estar participando pois está tendo a oportunidade de 
provar os melhores cafés das três regiões maiores produtoras de canéforas e robustas

Cooabriel
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Thaine Demonelli, nutricionista de 
São Gabriel comenta os benefícios 
de uma alimentação saudável

O nutricionista é o 
profissional habilita-
do para promoção, 
manutenção e recupe-
ração da saúde por me-
io da alimentação, a 
partir da atuação em 
diversas áreas, como 

na área clínica, saúde 
pública, espor tiva, 
unidades de alimenta-
ção e segurança ali-
mentar, consultoria, 
cozinhas experimen-
tais, educação nutrici-
onal, ensino, pesqui-
sa, dentre outras.

Os hábitos alimen-

tares são reconhecidos 
em todo o mundo co-
mo um dos principais 
fatores determinantes 
da saúde, tanto na pre-
venção como no trata-
mento de doenças. 
Um prato bem colori-
do, com os nutrientes 
necessários, pode ga-

rantir uma série de be-
nefícios, sempre que 
possível consulte um 
nutricionista.

A nu t r i c i o n i s t a 
Thaine Demonelli, 34 
anos de São Gabriel 
da Palha, comenta 
sobre sua escolha no 
curso de nutrição, be-

ne f íc ios de 
uma alimen-
tação equi-
librada e 
saudável.

Editora Hoje - Como foi o processo de escolha 
no curso de Nutrição?
Thaine - "Antes de cursar Nutrição passei por um 
processo de emagrecimento que fiz por conta pró-
pria, buscando dietas restritivas na internet. Perdi 
muito peso, mas infelizmente perdi muita saúde 
também. Tive várias deficiências nutricionais e 
com ajuda de profissionais recuperei minha saú-
de, comecei a pesquisar mais sobre alimentação 
saudável e fui me apaixonando, me encontrando 
na Nutrição. Não tive mais dúvidas do que eu que-
ria fazer, ajudar pessoas a se relacionarem de for-
ma leve e equilibrada com a comida".

Editora Hoje - Qual o fator comum na busca pelo 
profissional de Nutrição?
Thaine - "No meu consultório o que prevalece é a 
busca pelo emagrecimento. A maioria vem pela 
parte estética, mas ao longo do acompanhamento 
percebem que a alimentação saudável promove 
qualidade de vida e percebem que a estética é a 
apenas uma “consequência” positiva no emagre-
cimento".

Editora Hoje - Qual a importância da boa ali-
mentação para a manutenção da saúde?
Thaine - "São inúmeros os benefícios, mas os ma-
is importantes que podemos listar aqui são: pre-
venção de doenças crônicas, aumento da imunida-
de, melhora o humor e qualidade do sono, aumen-
ta a disposição para atividades cotidianas e físicas, 
melhora na composição corporal e garante o for-
necimento de nutrientes importantes para o bom 

funcionamento do nosso corpo".

Editora Hoje - Quais alimentos contribuem para 
a manutenção e a criação da imunidade?
Thaine - "Os principais alimentos seriam os vege-
tais e frutas que são ricos em nutrientes e antioxi-
dantes que reduzem os processos inflamatórios 
que podem surgir em nosso organismo.
Alguns exemplos: Morango, laranja, limão, kiwi, 
acerola, mamão, brócolis, couve, são fontes de 
Vitamina C, aumentam a produção de células do 
sistema imune e aumentam a resistência às infec-
ções. Sardinha, salmão, atum e linhaça, por serem 
ricos em ômega 3, regulam as células do sistema 
imunológico. As amêndoas, castanha do Pará, 
castanha de caju, são ricos em zinco, que atuam na 
reparação de tecidos e ativação dos linfócitos T, 
que são células de defesa muito importantes para 
nosso sistema imune. Ovo, leite, fígado, queijos, 
são ricos em Vitamina D, que trabalha fortalecen-
do a imunidade".

Editora Hoje - Como a alimentação colabora na 
prevenção de doenças e infecções?
Thaine - "Fornecendo os nutrientes necessários 
que ajudam a combater as doenças crônicas atra-
vés do fortalecimento do sistema imunológico, 
causando uma barreira para várias doenças infec-
ciosas".

Editora Hoje - Quais alimentos devemos evitar?
Thaine - "Alimentos ricos em açúcares, como re-
frigerantes e doces em geral; frituras e alimentos 
muito gordurosos; embutidos, como salsicha, pre-
sunto, salame, por exemplo; temperos e molhos 
prontos, por serem ricos em sódio; evitar os produ-
tos industrializados, principalmente, os que são 
considerados processados e ultra processados, por 
serem produzidos com a adição de muitos ingredi-
entes como sal, açúcar, óleos e gorduras hidroge-
nadas, por exemplo".

Editora Hoje - Até onde a frase "você é o que vo-
cê come" está correta?
Thaine - "Absolutamente tudo que se relaciona ao 
nosso corpo tem a ver com o que comemos. Daí a 
conclusão, um tanto óbvia, mas nem por isso me-
nor, de que a gente é o que a gente come. Basta ob-
servarmos a alimentação das pessoas ao nosso 
redor e conseguimos correlacionar, muitas vezes, 
com seu estado atual de saúde".

Editora Hoje - Fale um pouco sobre problemas 
da obesidade e má alimentação.

Thaine - "A Obesidade e a má alimentação au-
mentam o risco de doenças como hipertensão arte-
rial, aumento das taxas de colesterol e trigliceríde-
os, diabetes, acúmulo de gordura no fígado, doen-
ças cardiovasculares e pode estar associado ao sur-
gimento de alguns tipos de câncer".

Editora Hoje - O que você tem a orientar e dizer 
para a geração "fast food"?
Thaine - "Que possam buscar se alimentar mais 
com “comida de verdade”. A frase clichê “desem-
bale menos e descasque mais” faz muito sentido 
para nossa vida. Nossa alimentação de hoje vai 
definir a nossa saúde no futuro. A forma como nos 
relacionamos com os alimentos impacta direta-
mente na nossa saúde física e mental também, por 
isso falo tanto no consultório: “Saber manter o 
equilíbrio na alimentação é a chave para uma vida 
mais saudável"'.

Editora Hoje - Quais os benefícios da atividade 
física em conjunto com uma alimentação saudá-
vel?
Thaine - "Costumo dizer que um complementa o 
outro. Quando unimos a alimentação saudável 
com a atividade física conseguimos alcançar resul-
tados incríveis em períodos mais curtos do que 
havíamos traçado no início do acompanhamen-
to".

Editora Hoje - Qual a importância da consulta 
com Nutricionista?
Thaine - "Ter um acompanhamento nutricional 
vai muito além de receber um cardápio com uma 
alimentação saudável. É ter orientações claras e 
seguras de como chegar ao resultado desejado e 
como mantê-lo durante toda a vida".

Editora Hoje - Deixe uma mensagem para quem 
quer iniciar uma alimentação saudável.
Thaine - "Busque sempre ajuda profissional. Fuja 
de dietas restritivas e comece a se alimentar com 
comida de verdade. Não espere o dia perfeito pra 
começar a cuidar da sua alimentação. O resultado 
que muitas vezes tanto almejamos no futuro de-
pende de darmos início ao processo agora. Conte 
comigo pra te ajudar nesse processo".

A nutricionista Thaine montou este ano o seu 
próprio espaço em São Gabriel da Palha. A Clíni-
ca Demonelli - Nutrição & Saúde que fica na Rua 
João Dias - 256 - Centro. A clínica consiste em 
uma equipe com 2 psicólogas, 1 cardiologista e 1 
nutricionista.

Editora Hoje

Fotos: divulgação 

Thaine Demonelli reconhece que os hábitos alimentares 
são um dos principais fatores determinantes da saúde, 
tanto na prevenção como no tratamento de doenças
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Encanto de Natal: prefeitura de São
Gabriel da Palha arrecada presentes

A prefeitura de São 
Gabriel da Palha está 
promovendo a campa-
nha "Encanto de Na-
tal". O projeto foi de-
senvolvido pela Secre-
taria de Assistência So-
cial e tem como meta a 
arrecadação de brin-
quedos.

Segundo informa-
ções, a ideia inicial do 
prefeito Tiago Rocha 

foi abraçada por servi-
dores e colocada em 
pauta para criar uma 
solução de quais ações 
poderiam ser feitas para 
levar um pouco de ale-
gria as crianças e as fa-
mílias que muitas vezes 
não tem condição.

"A preocupação ini-
cial era de levar um pou-
co de alegria e esperan-
ça para essas crianças e 
famílias. É uma campa-
nha muito importante, 

porque, nada deixa um 
pai ou uma mãe mais 
triste de vê que chegou o 
natal e muitas vezes não 
ter condição de com-
prar um presente devi-
do a toda a situação só-
cio econômica que o 
mundo se encontra nes-
se momento. Poder se 
juntar e levar um pouco 
de alegria para essas 
crianças é muito gratifi-
cante. Esta campanha 
faz a diferença na vida 

das crianças e famílias 
gabrielenses. A socieda-
de está abraçando a cau-
sa e é bonito de se ver", 
pontuou Marcella.

A  S e c r e t á r i a  d e 
Assistência Social, Mar-
cella Rossoni, convida a 
população para partici-
par da campanha: "É 
muito importante a par-
ticipação de toda a po-
pulação gabrielense, 
cada presente que a gen-
te conseguir a mais de 

doação é uma criança a 
mais que podemos fa-
zer feliz. Doe esperan-
ça, doe amor, não é sim-
plesmente doar um pre-
sente, é realmente abra-
çar uma criança que 
naquele momento ali as 
vezes não teria condi-
ções de receber esse pre-
sente. Vamos estar le-
vando alegria para to-
das essas famílias".

Faça a diferença no 
natal e faça a sua doa-

ção.

Para fazer a doação de 
um brinquedo, basta ir 
a um desses pontos de 

arrecadação:

- Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha 
de 12h às 18h;
- CRAS (Vila Comboni) 
de 8h às 17h;
- Secretaria de Esporte e 
L a z e r  ( G i n á s i o  d e 
Esportes) de 8h às 17h.

"Na pegada Cultural": evento de capoeira será
neste sábado no projeto Corrente da Esperança

Neste sábado (27), o 
projeto Corrente da Espe-
rança em parceria com o 
projeto Educart Capoei-
ra, irá realizar um evento 
voltado a oficina de técni-
cas de jogo e roda de capo-
eira.

O evento será na sede 
do projeto Corrente da 
Esperança no bairro João 
Colombi em São Gabriel 
da Palha a partir das 13h 
e não precisa de inscri-
ção.

"Aqui no Corrente da 
Esperança temos como 
um dos nossos objetivos 
despertar em nossas cri-
anças e adolescentes o 
interesse e gosto pela cul-
tura. A capoeira tem uma 
história bonita além de 
ser agradável de se ver. O 
professor voluntário Fag-
ner Oliveira do Educart 
Capoeira está organizan-

do tudo com muito cari-
nho", comentou Ilza Gon-
çalves Terra, coordena-
dora do Projeto Corrente 
da Esperança.

O professor voluntá-
rio Fagner Oliveira Chai-
der enfatizou a importân-
cia de projetos que leve a 
cultura e arte: "Faço parte 
do grupo Educart Capoe-
ira e temos feito essa par-
ceria com o projeto Cor-
rente da Esperança, onde 
estamos desenvolvendo a 
"Capoeira, arte que edu-
ca". Estamos desenvol-
vendo essa oficina de ca-
poeira com aulas junto 
com as crianças do proje-
to. Dentro desse projeto 
surgiu a possibilidade de 
somar forças, e é desen-
volvida pelo contrames-
tre Cegonha, "Na pegada 
Cultural". É uma possibi-
lidade que encontramos 
para trazer para o projeto 
Corrente da Esperança 

uma maior contribuição 
da capoeira, trazendo 
para o município uma 
contribuição como todo. 
Vamos desenvolver ativi-
dades culturais e esse pro-
jeto tem uma contribui-
ção muito grande e im-
portante para o municí-
pio, traz a pegada da capo-
eira como educação, arte, 
cultura, conhecimentos 
de geração em geração e 
musicalidade. Fica o con-
vite a todos os capoeiris-
tas que quiserem somar e 
participar juntos nesse 
projeto", pontuou.

"O projeto "Na pega-
da Cultural" ele traz uma 
proposta de fazer um res-
gate das culturas que tem 
dentro da capoeira. É um 
resgate de valores, senti-
dos, signos e significados 
que têm em cada coisa, 
valorização dos ancestra-
is nas ações da capoeira. 
Temos como proposta 

distribuir esses valores 
nas demais cidades para 
que a gente consiga po-
tencializar os trabalhos e 
que outras pessoas co-
nheçam essa cultura. "Na 
pegada Cultural" foi dis-
tribuído em Colatina, 
São Gabriel da Palha e 
Mucurici para que mais 
pessoas sejam contem-
pladas com todo bem 
cultural que a capoeira 

tem, em especial as crian-
ças que são o futuro do 
país e que vão dar conti-
nuação a cultura da capo-
eira, preservar com quali-
dade e respeito. O projeto 
Corrente da Esperança, 
junto com Educart Capo-
eira vai gerar bons fru-
tos", comentou o contra-
mestre, Luciano Mares 
do Amaral, conhecido 
como Cegonha.

Confira a programação:

13h - Oficina de técnicas 
de jogo e roda de capoei-
ra.
14h - Oficina de musicali-
dade
15h - Lanche
15h30 - Maculelê
16h - Roda de encerra-
mento
16h40 - Samba de roda

Editora Hoje

Foto: divulgação 

O evento será na sede do projeto Corrente da Esperança no 
bairro João Colombi, a partir das 13h e não precisa de inscrição

Editora Hoje
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Em Valério a Secretaria de Esportes, Cultura, 
Lazer e Turismo se reúne para organização 
da Agenda Cultural e Esportiva

No município de 
Vila Valério a Secreta-
ria de Esportes, Cultu-
ra, Lazer e Turismo 
começou a organizar a 
Agenda Cultural, uma 
agenda anual e datada 
com a programação.

“A cidade possui 

um potencial muito 
grande, porém ador-
mecido. Precisamos 
acordar, levantar, sacu-
dir a poeira e colocar 
Vila Valério cada vez 
mais para cima”, co-
mentou o Secretário de 
Esportes, Cultura, La-
zer e Turismo de Vila 
Valério, Adilson Gelt-

ner.
O setor de comuni-

cação da prefeitura da-
rá apoio na organiza-
ção da Agenda Cultu-
ral. “Vila Valério tem 
condições de sediar em 
nível estadual o Cam-
peonato Estadual de 
Voo Livre, condições 
de puxar Trilhões e 

campeonatos impor-
tantes de Motocross", 
enfatizou Jorge Ribei-
ro, coordenador do se-
tor de comunicação.

Na próxima terça-
feira (30), das 8h às 12h 
será a primeira reunião 
com todos os represen-
tantes dos segmentos 
esportivos. Já às 14h a 
reunião será com re-
presentantes do seg-
mento dos feirantes.

Na próxima quarta-
feira (01), das 8h às 11 a 
reunião será com líde-
res religiosos e às 14h a 
reunião será com re-
presentantes da CDL 
local.

"Uma das principa-
is metas dessa agenda é 
resgatar festas e even-
tos importantes como a 
Festa do Café no nosso 
Município", comentou 
o prefeito Davi Ramos.

Governo do Estado divulga datas para pagamento do IPVA 2022

O Governo do Espí-
rito Santo, por meio da 
Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), divulgou nesta 
quinta-feira (25), o ca-
lendário de vencimento 
do Imposto sobre Pro-
priedades de Veículos 
Automotores (IPVA) 
2022. A cota única ou a 
primeira parcela do 
IPVA de veículos leves 
vai vencer em abril de 
2022, seja qual for o 
final da placa. Já o ca-
lendário de vencimen-
tos de veículos pesados 
vai ter início no mês de 
março (placas com fi-
nal 1 ou 2). O decreto 
nº 5.016-R, com o deta-
lhamento das datas, foi 
publicado no Diário 
Oficial do Estado. Ao 
divulgar o calendário 
de  venc imento  do 
IPVA com antecedên-
cia, a Sefaz permite que 
os contribuintes pos-
sam organizar as finan-

ças. É importante des-
tacar que não está pre-
visto para 2022 o paga-
mento, sem juros e mul-
tas, durante o segundo 
semestre, como aconte-
ceu em 2021 por conta 
da pandemia do Coro-
navírus. Em dezembro, 
uma nova publicação 
vai informar quais os 
valores a serem pagos. 
Os contribuintes que 
efetuarem o pagamen-
to em cota única até a 
data do vencimento 
vão ter 5% de desconto. 
Os proprietários de veí-
culos leves vão poder 
parcelar o IPVA em 
quatro vezes. Já os pro-
prietários de veículos 
pesados vão poder divi-
dir o IPVA em duas par-
celas. 

Boletos

Os boletos vão estar 
disponíveis pela Inter-
net, a partir de janeiro 
de 2022, não sendo ma-

is encaminhados para o 
endereço dos contribu-
intes. A emissão do Do-
cumento Único de 
Arrecadação (DUA) 
deve ser feita acessando 
o site da Sefaz ou do 
Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran). 
Porém, não é preciso 
imprimir para que o 
pagamento seja realiza-
do. 

Usuários de Inter-
net Banking podem 
fazer a leitura do códi-
go de barras ou digitar. 
Se preferir, o contribu-
inte também pode digi-
tar o código gerado em 
um equipamento de 
autoatendimento do 
banco de preferência. 
Os clientes Banestes 
têm uma comodidade a 
mais, podendo realizar 
consultas e pagamen-
tos do IPVA e de mul-
tas de veículos do Espí-
rito Santo direto no 
Aplicativo Banestes e 
no Internet Banking.

Sefaz

Fotos: divulgação 

O Secretário Adilson Geltner enfatizou que Valério possui um potencial 
muito grande, porém está adormecido e precisa ser acordado

Com essa agenda, uma das principais 
metas é resgatar eventos importantes como 
a Festa do Café, comentou o prefeito Davi

Editora Hoje/PMVV
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Prêmio Escola que Colabora é concedido
a escolas públicas Estaduais e Municipais

O gover nador do 
Estado, Renato Casa-
grande, fez a entrega do 
Prêmio Escola que Cola-
bora, em cerimônia rea-
lizada na quarta-feira 
(24), em Vitória. Foram 
premiadas 50 escolas 
públicas das Redes Esta-
dual e municipais no 
valor de R$ 70 mil como 
forma de reconhecimen-
to pelos bons resultados 
obtidos na alfabetização 
das crianças capixabas.

Os recursos serão 
repassados com foco na 
melhoria na qualidade 
da Educação Básica dos 
municípios signatários 
do Pacto pela Aprendi-
zagem do Espírito Santo 
(PAES) e da Rede Esta-
dual, promovendo ações 
de cooperação técnico-
pedagógica entre escolas 
com altos indicadores 
educacionais (escolas 
premiadas) e escolas 
com baixos indicadores 

educacionais (escolas 
apoiadas).

O prêmio será conce-
dido para 50 escolas da 
Rede Pública de Ensino 
Estadual ou municipal, 
que apresentarem as mai-
ores médias no Progra-
ma de Avaliação da Edu-
cação Básica do Espírito 
Santo (Paebes), calcula-
das com base no Índice 
de Resultado da Escola 
(IRE), nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e 
Matemática.

As escolas premiadas 
receberão prêmio, em 
dinheiro, mediante depó-
sito em conta específica 
do Conselho de Escola 
da unidade escolar, no 
montante de R$ 70 mil, 
dividido em duas parce-
las, sendo a primeira cor-
respondente a 75%, e a 
segunda, corresponden-
te a 25% do valor total.

Em sua fala, o gover-
nador lembrou do desa-
fio permanente na me-
lhoria da educação, uma 

das áreas mais afetadas 
durante a pandemia. 
“Mesmo durante a pan-
demia, o Espírito Santo 
foi o estado que mais 
investiu na educação. O 
Prêmio Escola que Cola-
bora é importante para 
destacar as boas práti-
cas, os projetos de suces-
so e também para apoiar 
quem necessita de me-
lhora. Agora, cada esco-
la premiada tem o desa-
fio de manter sua posi-
ção e cada escola apoia-
da tem o desafio de me-
lhorar a sua posição”, 
afirmou.

O secretário de Esta-
do da Educação, Vitor 
de Angelo, destacou que, 
além dessa premiação, 
foram repassados mais 
de R$ 200 milhões aos 
municípios para investi-
mentos na área, por me-
io do PAES. “Esse é mais 
um passo importante. 
Estamos tirando do pa-
pel mais uma ação do 
Pacto pela Aprendiza-

gem do Espírito Santo. 
Todas as escolas têm de 
ser de excelência. Esse é 
o nosso esforço ao ga-
rantir estrutura técnica e 
financeira. São muitos 
municípios premiados e 
isso é motivo de grande 
alegria para essas ges-
tões. Parabéns a todos os 
premiados”, disse.

O objetivo do Prêmio 
Escola que Colabora é 
valorizar a gestão educa-
c iona l  com foco na 
aprendizagem do aluno; 
melhorar os indicadores 
educacionais (no Ensino 
Fundamental), que en-

volvem o domínio de 
competências em leitu-
ra, escrita e matemática; 
promover uma política 
de incentivo às escolas 
para melhorarem seus 
resultados de aprendiza-
gem; bem como promo-
ver o apoio pedagógico e 
financeiro às escolas de 
Ensino Fundamental 
que apresentam os meno-
res resultados de apren-
dizagem.

Também receberão 
apoio outras 50 escolas 
com as menores médias 
no Paebes, também cal-
culadas com base no 

IRE nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e de 
Matemática. Para essas 
escolas, a premiação 
será também em dinhei-
ro (R$ 50 mil cada uma), 
além de apoio, por meio 
de ações colaborativas 
técnico - pedagógica 
entre as escolas com mai-
or IRE. O foco é a me-
lhoria da aprendizagem 
e dos indicadores educa-
cionais com foco na alfa-
betização na idade certa.

A lista com o nome 
das escolas premiadas se 
encontra no site da Se-
du.

Descoberta nova variante do coronavírus
com grande número de mutações

Os cientistas alertam 
que a variante B.1.1.529, 
descoberta pela primeira 
vez em Botsuana e com 
seis casos de infecção 
confirmados na África 
do Sul, tem um "número 
extremamente alto" de 
mutações, o que pode 
levar a novas ondas de 
covid-19.

Foram confirmados 
dez casos em três países 
(Botsuana, África do Sul 
e Hong Kong) por se-
quenciamento genético, 
mas a nova variante cau-
sou grandes preocupa-
ções aos pesquisadores 

porque algumas das mu-
tações podem ajudar o 
vírus a escapar à imuni-
dade. Os primeiros casos 
da variante foram desco-
bertos no Botsuana, em 
11 de novembro, e os pri-
meiros na África do Sul 
três dias depois. O caso 
encontrado em Hong 
Kong foi de um homem 
de 36 anos que teve um 
teste PCR negativo antes 
de voar de Hong Kong 
para a África do Sul, on-
de permaneceu de 22 de 
outubro a 11 de novem-
bro. O teste foi negativo 
no reg resso a  Hong 
Kong, mas deu positivo 
em 13 de novembro quan-

do estava em quarentena.
A variante B.1.1.529 

tem 32 mutações na pro-
teína spike, a parte do 
vírus que a maioria das 
vacinas usa para preparar 
o sistema imunológico 
contra a covid-19. As 
mutações na proteína 
spike podem afetar a ca-
pacidade do vírus de in-
fectar células e se espa-
lhar, mas também difi-
cultar o ataque das célu-
las do sistema imunológi-
co sobre o patógeno.

O virologista do Impe-
rial College London Tom 
Peacock revelou vários 
detalhes da nova varian-
te, afirmando que “a 
quantidade incrivelmen-
te alta de mutações de 
pico sugere que isso pode 
ser uma preocupação 
real”.

Na rede social Twit-
ter, ele defendeu que “de-
ve ser muito, muito, moni-
torado devido a esse per-
fil horrível de picos”, 
acrescentando que pode 

acabar por ser um “aglo-
merado estranho” que 
não é muito transmissí-
vel. “Espero que seja esse 
o caso”.

A  m é d i c a  M e e r a 
Chand, microbiologista e 
diretora da UK Health 
Security Agency, afir-
mou que, em parceria 
com órgãos científicos de 
todo o mundo, a agência 
monitora constantemen-
te a situação das varian-
tes de SARS-Cov-2 em 
nível mundial, à medida 
que vão surgindo e se 
desenvolvem. “Como é 
da natureza do vírus so-
frer mutações frequentes 
e aleatórias, não é inco-
mum que surjam peque-
nos números de casos 
apresentando novas mu-
tações. Quaisquer vari-
antes que apresentem 
evidências de propaga-
ção são avaliadas rapida-
mente”.

Os cientistas obser-
vam a nova variante, em 
busca de qualquer sinal 

de que esteja a ganhar 
força e acabe por se espa-
lhar amplamente. Alguns 
virologistas da África do 
Sul já estão preocupados, 
especialmente devido ao 
recente aumento de ca-
sos em Gauteng, uma 
área urbana que inclui 
Pretória e Joanesburgo, 
onde já foram detectados 
casos com a variante 
B.1.1.529.

Ravi Gupta, profes-
sor microbiologista da 
Universidade de Cam-
bridge, afirmou que o seu 
trabalho em laboratório 
revelou duas mutações 
na B.1.1.529 que aumen-
tam a infecção e reduzem 
o reconhecimento de 
anticorpos. “Parece cer-
tamente uma preocupa-
ção significativa com 
base nas mutações pre-
sentes”, disse.

“Contudo, uma prio-
ridade chave do vírus 
desconhecida é a infecci-
osidade, pois é isso que 
parece ter impulsionado 

principalmente a varian-
te Delta. A fuga imune é 
apenas uma parte da ima-
gem do que pode aconte-
cer”, acrescentou Gupta.

Já o professor Fran-
çois Balloux, diretor do 
Instituto de Genética do 
University College Lon-
don, considera que o 
grande número de muta-
ções na variante, aparen-
temente acumuladas 
num “único surto”, suge-
re que pode ter evoluído 
durante uma infecção 
crônica em uma pessoa 
com o sistema imunoló-
gico enfraquecido, possi-
velmente um doente com 
aids não tratada.

“É difícil prever o 
quão transmissível pode 
ser nesta fase. Por en-
quanto, deve ser acompa-
nhado de perto e analisa-
do, mas não há razão 
para demasiada preocu-
pação, a menos que come-
ce a subir de frequência 
num futuro próximo”, 
afirmou Balloux.

Agência Brasil

Sedu

Foram premiadas 50 escolas públicas estaduais e municipais no 
valor de R$ 70 mil como forma de reconhecimento pelos bons 
resultados obtidos na alfabetização das crianças capixabas

Foto: Helio Filho

Foto: divulgação 

A variante B.1.1.529, com seis casos confirmados 
na África do Sul, tem um número alto de mutações, 
o que pode levar a novas ondas de covid-19
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Nova lei obriga divulgar
dados sobre radares no ES

O Espírito Santo 
ganhou uma nova le-
gislação voltada para a 
transparência no trân-
s i t o .  C o m  a  L e i 
11.467/2021, o Estado 
deverá manter disponí-
veis, no site institucio-
nal, as informações 
referentes à localização 
e aos horários de funci-
onamento de todos os 
radares de fiscalização 
instalados nas vias capi-
xabas, bem como os 
limites de velocidades 
impostos. A nova legis-
lação foi publicada no 
Diário do Poder Legis-
lativo de quarta-feira 
(24).

A norma, resultado 
da tramitação e apro-
vação do Projeto de Lei 
(PL) 52/2021, de auto-
ria do deputado Pr. 
M a r c o s  M a n s u r 
(PSDB), inclui radares 
fixos (equipamentos e 
lombadas redutoras), 
móveis (instalados em 
veículos de fiscaliza-

ção), estáticos (fixados 
em tripés móveis), por-
táteis (manuais) e qua-
isquer outros que ve-
nham a ser instalados 
com a finalidade de 
fiscalizar a velocidade 
dos veículos nas rodo-
vias estaduais. No caso 
de novas instalações, a 
publicação das infor-
mações deverá ser feita 
pelo menos com 20 di-
as de antecedência.

Na Assembleia Le-
gislativa, o PL 52/2021 
foi analisado pelas co-
missões de Justiça, 
Infraestrutura e Finan-

ças e aprovado pelo 
Plenário no final do 
mês de outubro. A pro-
posta seguiu, então, 
para análise do Execu-
tivo, que não se pro-
nunciou sobre o tema. 
Nesses casos, segundo 
o artigo 66, parágrafo 
1º da Constituição Esta-
dual, “decorrido o pra-
zo de quinze dias, o 
silêncio do governador 
do Estado importará 
sanção". A iniciativa 
foi promulgada pelo 
presidente do Legislati-
vo, deputado Erick 
Musso (Republicanos).

Pix Saque e Pix Troco chegam
ao mercado na segunda-feira

Duas novas modali-
dades de Pix estarão 
disponíveis para os 
usuários, a partir do 
próximo dia 29 de no-
vembro: o Pix Saque e o 
Pix Troco. Em ambos 
os serviços, as pessoas 
poderão retirar dinhei-
ro em espécie nos esta-
belecimentos autoriza-
dos, após fazer um Pix 
da sua conta para a con-
ta do prestador de ser-
viço de saque. No Pix 
Saque, a pessoa retirará 
toda a quantia que rea-
lizou na transação, já 
no Pix Troco ela vai 
recolher apenas a dife-
rença junto ao produto 
que foi adquirido no 
local.

As novas modalida-
des ofertadas pelo Pix 
poderão ser grandes 
aliadas dos pequenos 
negócios. De acordo 
com a 12ª Pesquisa de 
Impacto da Pandemia 
do Coronavírus nos 
Pequenos Negócios, 
realizada pelo Sebrae 
em parceria com a Fun-

dação Getulio Vargas, 
8 em cada 10 empresas 
já utilizam esse sistema 
de pagamento. O levan-
tamento ainda detec-
tou que as empresas 
que o adotaram tive-
ram uma queda de fatu-
ramento menor (33% 
de perda) do que os ne-
gócios que ainda não 
aderiram ao novo siste-
ma (que registraram 
queda de 44%). Todas 
as pessoas que já usam 
o serviço de Pix pode-
rão fazer as transações. 
Por questão de segu-
rança, o limite máximo 
para saques será de R$ 
500, durante o dia, e R$ 
100 a noite. Os donos 
dos estabelecimentos 
comerciais também 
poderão regular os valo-
res dos saques oferta-
dos. Caso aconteça de 
não ter dinheiro em 
caixa, basta avisar os 
clientes. Os consumi-
dores poderão fazer 
gratuitamente até oito 
transações de Saque e 
Troco por mês.

O Pix Saque e o Pix 
Troco irão beneficiar 

tanto os usuários que 
terão mais capilaridade 
nos pontos de saque de 
dinheiro físico, quanto 
os comerciantes que 
receberão entre R$ 0,25 
a R$ 0,95 por operação.

Operacionalmente, 
os estabelecimentos 
comerciais que quise-
rem oferecer Pix Saque 
e Pix Troco devem acei-
tar o Pix como forma 
de pagamento, assinan-
do contrato bilateral 
com o participante Pix 
(seu banco de preferên-
cia). Na sequência, de-
vem definir dia e horá-
rio que oferecerão o 
serviço, limites míni-
mos e máximos de sa-
ques e se poderá ofertar 
valores trocados ou 
redondos. Por fim, a 
instituição financeira 
irá gerar um QR Code 
que deve ser colado em 
local visível aos clien-
tes. Se o estabelecimen-
to usar algum tipo de 
automação no caixa, é 
necessário checar se o 
software já está atuali-
zado para as mudan-
ças.

Espírito Santo inicia disputa das Paralimpíadas 
Escolares com mais de 30 medalhas

A delegação capi-
xaba que disputa as 
Paralimpíadas Esco-
lares, realizadas em 
São Paulo, começou a 
competição com mais 
de 30 medalhas, so-
mente no primeiro dia 
do torneio. As meda-
lhas foram conquista-
das pelos atletas da 
natação e do atletis-
mo.

Com 24 medalhas, 
o atletismo foi o res-
ponsável pela maioria 
das conquistas.  Os 
destaques ficaram por 
conta de Gustavo Soa-
res, Weller Alvarenga, 
David Henrik e Ítalo 

Monteiro, que ganha-
ram duas medalhas, 
cada. Na natação, Bre-
no Costa e Ana Peixo-
to também brilharam, 
com dois ouros, cada 
um.

As Paralimpíadas 
Escolares vão ser dis-
putadas até esta sexta-
feira (26). Os atletas 

do Espírito Santo se-
guem com chances de 
medalhas em várias 
modalidades. Além 
da natação e do atletis-
mo, modalidades cu-
jas disputas ainda con-
tinuam, as equipes 
capixabas estão na 
disputa do vôlei senta-
do, bocha paralímpi-

ca, tênis de mesa e pa-
rabadminton.

Resultados

Na edição de 2019 
das Paral impíadas 
Escolares, a delegação 
capixaba viajou para 
São Paulo com 101 
pessoas, entre atletas, 

técnicos e guias, con-
quistando 68 meda-
lhas, sendo 39 de ouro, 
19 de prata e 10 de 
bronze, com conquis-
tas nas seguintes mo-
dalidades: atletismo, 
natação, tênis de mesa 
e vôlei sentado.

Entre os 27 estados 
do País que estiveram 

na disputa em 2019, os 
capixabas termina-
ram na nona coloca-
ção geral, na soma dos 
resultados obtidos en-
tre todos os esportes. 
Em 2020, o evento não 
ocorreu em razão da 
pandemia causada 
pelo novo Coronaví-
rus (Covid-19).

Sebrae

Sesport

Foto: divulgação 

Foto: Divulgação/Governo ES

Ales

A norma inclui radares fixos, móveis, estáticos, portáteis 
e quaisquer outros que venham a ser instalados com a 
finalidade de fiscalizar a velocidade dos veículos
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