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Reflexao~

"O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o 
que divulga má fama é um insensato."

Refletindo: Toda a doutrina de Cristo Jesus se 
fundamenta na necessidade humana de 
salvação, e na vida diária daqueles que a 
recebem. Você foi ensinado pelo Salvador a 
viver amando a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a si mesmo. Ao decidir viver 
"em amor", você deverá abrir mão de todo ódio 
e amargura. Quando retemos o ódio no 
coração, nossa vida espiritual declina. Cultivar 
o ódio é se opor fatalmente contra a própria 
natureza de Deus, de Cristo e do Espírito 
Santo. É viver do jeito que o diabo vive! Não é 
isso que o Pai reservou para você! Abandone o 
ódio! Perdoe! Renuncie este desejo de vingan-
ça! Seja livre pelo poder do Espirito Santo!

Oração: Senhor nosso Deus que o senhor 
possa sempre nos mostrar o caminho da 
bondade e da paciência, não deixe que em 
momento de fúria façamos tudo errado. Faça 
de nós seres pelo qual sejamos exemplo de 
amor ao próximo, amor esse que o senhor quer 
ver em todos seus filhos. Oramos em nome do 
no senhor Jesus Cristo amém. 
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MPES participa de posse solene 
do desembargador Eder Pontes 
no Tribunal de Justiça 

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES), por 
meio da subprocurado-
ra-geral  de  Justiça 
Adminis t rat iva  do 
MPES, Elda Spedo, 
representando a procu-
radora-geral de Justiça, 
Luciana Andrade, par-
ticipou nesta quinta-
feira (02) da posse sole-
n e  v i r t u a l  d o  ex -
procurador de Justiça 
Eder Pontes da Silva 
como desembargador 
do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito 
Santo (TJES). A ceri-
mônia contou com a 
presença do governa-
dor do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, e 
de diversas autoridades, 
e foi conduzida pelo 
presidente do TJES, 
desembargador Ronal-
do Gonçalves de Sousa, 
que deu posse também 
aos juízes de Direito 

Júlio Cesar Costa de 
Oliveira, Rachel Durão 
Correia Lima e Heli-
mar Pinto. 

O desembargador 
Adalto Dias Tristão 
deu as boas-vindas aos 
novos desembargado-
res e destacou que a dis-
puta pelas vagas foi acir-
rada, mas muito respei-
tosa e honrada. 

Escolhido para o 
cargo pelo governador 
Renato Casagrande, a 
partir da lista tríplice 
formada pelo Pleno do 
TJES, Eder Pontes dis-
cursou em tom de ale-
gria, gratidão e entusi-
asmo pelo novo desa-
fio, que representa o 
coroamento de sua vida 
profissional, e prome-
teu zelar pela justiça, 
em prol de uma socie-
dade mais igualitária e 
humana. 

 “Celebro hoje uma 
importante transição da 
minha trajetória profis-
sional, redirecionando 

a bússola para uma no-
va estrada a seguir. O 
que não significa que o 
caminho outrora per-
corrido não era o ideal. 
Ao contrário, foi ele 
que me trouxe até aqui. 
Por isso, ao olhar para 
trás me sinto orgulhoso 
e grato pela minha his-
tória no MPES, notada-
mente pelas inúmeras 
realizações funcionais e 
o fiel cumprimento ao 
múnus constitucional. 
De igual modo, pelas 
respeitosas relações pes-
soais e de amizade que 
lá conquistei”, afirmou. 

O presidente do 
TJES, desembargador 
Ronaldo Gonçalves de 
Sousa, encerrou o even-
to destacando que o 
momento de posse cele-
bra uma gestão única, 
que enfrentou proble-
mas fiscais orçamentá-
rios, estruturais, apo-
sentadorias e um inimi-
go inédito, que foi a pan-
demia de Covid-19.  

“Não foi fácil, mas con-
seguimos vencer os de-
safios e hoje comparti-
lhamos com vossas ex-
celências desse sonho 
dos candidatos. Tudo 
que se espera de um 
desembargador é que 
ele continue o belíssimo 
trabalho que fez na fun-
ção de magistrado e de 
membro do Ministério 
Público, mantendo até 
o final os mais impor-
tantes predicados da 
carreira, obrigações 
indisponíveis do legisla-
dor: a imparcialidade, a 
independência, a fideli-
dade à justiça, o amor 
ao próximo e ao Estado 
do Espírito Santo. Para-
b é n s,  s e j a m  b e m -
vindos, meus colegas”, 
declarou. 

A posse foi transmi-
tida pelo canal do TJES 
no YouTube. A grava-
ção do evento está dis-
ponível no endereço: 
http://www. youtube.-
com/portaltjes

Foto: divulgação 
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Cooabriel apresenta cases de sucesso 
no 1° Seminário Capixaba de Aperfeiçoamento 
das Cooperativas do Ramo Agropecuário 

Foi encerrado na 
quinta-feira (2) o 1° Se-
minário Capixaba de 
Aperfeiçoamento das 
Cooperativas do Ramo 
Agropecuário, promo-
vido pela OCB/ES em 
parceria com o Ministé-
rio da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento 
(Mapa). 

O evento foi realiza-
do no Parque do China, 
em Domingos Martins-
ES, com vasta progra-
mação iniciada na ter-
ça-feira (30) e que reu-
niu representantes de 
cooperativas do ramo 
agropecuário do Espíri-
to Santo, com o objetivo 
de discutir as principais 

necessidades do setor, 
além de apresentar ca-
ses de sucesso e temas 
relevantes para o seg-
mento com foco no seu 
aperfeiçoamento e de-
senvolvimento. 

No evento, estive-
ram presentes 11 repre-
sentantes da Cooabriel, 
sendo membros da dire-
toria, conselheiros admi-
nistrativos e fiscais, coo-
perado e colaboradores. 

Além de toda pro-
gramação, a Cooabriel 
esteve presente em dois 
painéis durante o even-
to. Um deles foi sobre 
´Tecnologia no Agro 
Capixaba -Inovação e 
Tecnologia, onde o ge-
rente Corporativo de 
Tecnologia e Inovação 

da Cooabriel, Bruno 
Miranda, apresentou o 
case de sucesso da coo-
perativa. 

“A Cooabriel foi a 
primeira cooperativa do 
Estado a migrar todos 
os seus arquivos para a 
nuvem e estamos entre 
as primeiras do Brasil. 
Muitas cooperativas 
presentes no evento ti-
nham medo da mudan-
ça e se sentiram encora-
jadas. Recebemos mui-
tos elogios e percebo 
que essa intercoopera-
ção foi muito importan-
te”, disse o gerente. 

Outro momento de 
participação foi a mesa 
redonda no painel que 
falou sobre as mulheres 
no agro com participa-

ção das representantes 
dos núcleos de mulhe-
res cooperativistas do 
estado. A Coordenado-
ra do Núcleo Feminino 
pela Cooabriel, Nadya 
Bronelle, falou sobre as 
experiências do grupo, 
destacando aspectos da 
constituição do núcleo 
e sua trajetória nos 12 
anos de atuação.

“Foi uma experiên-
cia maravilhosa apre-
sentar o Núcleo Femi-
nino em um evento tão 
importante do ramo 
agropecuário. É muito 
satisfatório mostrar pa-
ra todos os participan-
tes a evolução da mu-
lher no desempenho de 

seu trabalho na proprie-
dade e também na ges-
tão do seu negócio e 
tudo que o núcleo fez 
até hoje foi sem dúvida 
de muita importância”, 
afirmou Nadya. 

O presidente da Coo-
abriel, Luiz Carlos Bas-
tianello, reforçou a im-
portância do evento: 
“Superou minhas ex-
pectativas com pales-
tras de alto nível. Foi 
muito proveitoso e irá 
agregar muito”, ressal-
tou. 

O evento contou 
também com a partici-
pação do cooperado de 
São Mateus (ES), Glei-
son Marcos Nimer: “O 

seminário está propor-
cionando um momento 
importante e ímpar de 
troca de experiências, 
interação com os/as 
participantes das dema-
is Cooperativas, conhe-
cimento de temas diver-
sos e fortalecimento do 
nosso cooperativismo. 
Palestras de extrema 
importância, temas mui-
to relevantes e depoi-
mentos motivacionais. 
Estou muito feliz em 
saber que não somos 
uma ilha isolada, pois 
temos várias pessoas e 
instituições que buscam 
algo melhor para si e 
para o coletivo”, finali-
zou. 

Publicado decreto que regulamenta o Auxílio Gás

O decreto que regu-
l a m e n t a  a  L e i  n º 
14.237, de 19 de no-
vembro de 2021, que 
instituiu o Auxílio 
Gás, foi assinado nessa 
quinta-feira (2) pelo 
presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, e 
publicado no Diário 
Oficial da União, on-
tem, sexta-feira (3).

As famílias benefi-
ciadas terão direito, a 
cada dois meses, a um 
valor equivalente a 
50% da média do preço 
nacional de referência 
do botijão de 13 quilos 
(kg) dos últimos seis 
meses. Esse preço de 
referência será estabe-
lecido pela Agência 

Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

O Auxílio Gás é 
destinado a aliviar o 
efeito do preço do gás  
de cozinha, gás lique-
f e i t o  d e  p e t r ó l e o 
(GLP), sobre o orça-
mento das famílias de 
baixa renda. O auxílio 
será concedido às famí-
lias inscritas no Cadas-
tro Único para Progra-
mas Sociais cuja renda 
familiar mensal per 
capita for igual ou infe-
rior a meio salário-
mínimo e às famílias 
que tenham entre seus 
membros quem receba 
o Benefício de Presta-
ç ã o  C o n t i n u a d a 
(BPC).

De acordo com a lei 

regulamentada, o auxí-
lio será também conce-
dido, preferencialmen-
te, às famílias com mu-
lheres vítimas de vio-
lência doméstica que 
estejam sob o monito-
ramento de medidas 
protetivas de urgência. 
O decreto que regula-
menta a lei esclarece 
que a concessão prefe-
rencial será realizada a 
partir do acesso a in-
formações constantes 
de banco de dados man-
tido pelo Conselho Na-
cional de Justiça.

"Não se pode negar 
a importância dessa 
priorização, visto que 
muitas vezes tal públi-
co passa pelo agrava-
mento de sua condição 
financeira dado o afas-

tamento do agressor 
do lar e a consequente 
subtração de sua con-
tribuição na renda da 
família. Assim, a previ-
são busca facilitar o 
acesso de mulheres em 
situação de violência à 
transferência de valo-
res financeiros que con-

tribuirão com despesas 
da família", diz a nota 
publicada pela Secreta-
ria-Geral da Presidên-
cia da República.

O decreto viabiliza 
também a implantação 
do benefício a partir de 
dezembro de 2021, 
uma vez que pretende-

se diminuir o efeito do 
preço do gás de cozi-
nha sobre o orçamento 
das famílias de baixa 
renda, tendo  em vista 
o país passar por um 
momento de dificulda-
de econômica, em con-
sequência da pande-
mia do covid-19. 

Agência Brasil

Cooabriel 

Foto: divulgação 
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Polícia Civil divulga a 
localização dos novos policiais 

Foi publicado na 
Edição Extra do Bole-
tim Interno Eletrônico 
da Polícia Civil do Espí-
rito Santo (PCES), na 
quinta-feira (02), a loca-
lização dos 370 novos 
policiais civis, que atua-
rão em diversos setores, 
para o exercício da fun-
ção.

Na quarta-feira (1º), 
foi realizada no Auditó-
rio da Chefatura da Polí-
cia Civil (PCES), em 
Vitória, a distribuição 
das carteiras funcionais 
para cerca de 370 novos 
policiais civis que esta-
vam no curso de forma-
ção na Academia de 
Polícia (Acadepol). E, 
além disso, eles foram 
atendidos inicialmente 

no Departamento de 
Recursos Humanos 
(DRH) onde se deu a 
conferência de posse e 
atesto do exercício.

A Corregedoria Ge-
ral da Polícia Civil 

(CGPC) foi responsável 
pela entrega das cartei-
ras funcionais e, após as 
distribuições, os novos 
servidores foram enca-
minhados para a Dele-
gacia Especializada em 

Fiscalização de Armas, 
Munições e Explosivos 
(Defaem), onde recebe-
ram as armas e os cole-
tes balísticos.

O superintendente 
de Recursos Humanos 

da Polícia Civil, delega-
do Sérgio de Almeida 
Mello, explica a impor-
tância das carteiras fun-
cionais. “A Carteira 
Funcional é a identifi-
cação oficial do Policial 

Civil. De porte obriga-
tório, ela é o documento 
que autoriza o porte 
legal de arma de fogo, 
bem como qualifica a 
especial situação funci-
onal do policial perante 
todas as instituições pú-
blicas e privadas, civis 
ou militares”, explicou.

O superintendente 
tem novas expectativas 
de corporação com os 
novos servidores públi-
cos. “A Nossa expectati-
va é que consistam em 
um aumento quantitati-
vo e qualitativo de nos-
so quadro, renovando e 
rejuvenescendo nosso 
pessoal ativo de forma a 
contribuir de forma efe-
tiva e de melhorias dos 
serviços prestados à so-
ciedade capixaba”, dis-
se. 

PC ES

Aderes abre chamamento público para 
empreendedores interessados em participar de feiras 

Os empreendedores 
interessados em expor 
e vender seus produtos 
em feiras comerciais 
apoiadas pela Agência 
de Desenvolvimento 
das Micro e Pequenas e 
do Empreendedorismo 
do Estado (Aderes) de-
vem ficar atentos às 
datas dos editais de cha-
mamentos públicos 
que estão abertos. 

Uma das opções é a 
Feira do Natal Capixa-
ba 2021, que começa 
no próximo dia 18 e vai 
até o dia 22 de dezem-
bro, na Prainha, em 
Vila Velha. Os empre-
endedores que deseja-
rem participar da feira 
têm até a próxima se-
gunda-feira (06) para 
enviar o formulário de 
inscrição.  

Já quem deseja par-
ticipar da Feira Interes-
tadual de Negócios do 
Artesanato de Guara-

pari (Feinartg), tem até 
o próximo dia 12 para 
fazer a inscrição. Para 
isso, basta acessar o site 
da aderes e acessar o 
link editais abertos. 

Outra oportunidade 
para os empreendedo-
res exporem e vende-
rem seus produtos está 
na 1ª Arte Barra do 
Sahy – Artesanato e 
Gast ronomia,  que 
acontece de 29 de de-
zembro a 02 de janeiro, 
na Praça da Barra do 
Shay, em Aracruz. O 
edital de chamamento 
público para as inscri-
ções foi aberto ontem 
(03). 

Além disso, outro 
edital que será aberto 
nos próximos dias é o 
da 1ª Feira da Ilha – 
Guriri, que acontece de 
29 de dezembro a 09 de 
janeiro, no município 
de São Mateus. 

A quantidade de 
vagas disponíveis que 
serão abertas poderá 

variar conforme a plan-
ta do evento e de acor-
do com a quantidade 
de espaços disponível 
para aquisição nas fei-
ras. 

Podem se inscrever 
nos editais abertos pela 
Aderes, os empreende-
dores dos segmentos da 
Agroindústria, Micro e 
Pequena Empresa, Eco-
nomia Solidária e Arte-
sanato (Associações e 
individual). As fichas 
para inscrição estão 
disponíveis no endere-
ço www.aderes.es.-
gov.br/ editaisabertos, 
basta escolher sua feira 
de interesse e fazer a 
inscrição. 

Segundo o diretor-
presidente da Aderes, 
Aberto Farias Gavini 
Filho, essas feiras são 
frutos de uma parceria 
entre a Aderes e o Ser-
viço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas 
do Espírito Santo (Se-
brae-ES), o que vai pro-

porcionar ao empreen-
dedor a possibilidade 
de divulgar e vender 
seus produtos. 

“Essas feiras são 
entregas da Aderes pa-
ra os empreendedores 
do Espírito Santo e o 
nosso objetivo é desen-
volver ações que contri-
buam para a retomada 
da economia desses 
pequenos negócios”, 
destacou o diretor-
presidente. 

Eventos Seguros 

As Feiras seguem 
todas as normas sanitá-
rias estabelecidas nas 
Portarias Nº 198-R, Nº 
251-R, e Nº 003-R, da 
Secretaria da Saúde 
(Sesa), que normatiza 
as regras aplicadas em 
eventos corporativos, 
acadêmicos, técnicos e 
científicos, sociais, en-
tre outros, proporcio-
nando segurança para 
os empreendedores e 

visitantes.  
A entrada no evento 

vai ser permitida so-
mente com uso ade-
quado de máscara, co-
brindo boca e nariz, 
além disso vai contar 
com aferição de tempe-

ratura e dispensadores 
de álcool em gel 70% 
vão ser disponibiliza-
dos em todo percurso 
da feira. O número de 
visitantes será contro-
lado para que se mante-
nha o distanciamento.

Aderes

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 
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Sicoob é o maior grupo 
empresarial do Espírito Santo 
A instituição financeira cooperativa avançou no levantamento realizado pelo IEL

O Sicoob ES é o mai-
or grupo empresarial do 
ES, segundo levanta-
mento da 25ª edição do 
Anuário IEL 200 Maio-
res e Melhores Empre-
sas do Espírito Santo.

Para se chegar ao 
resultado, foram anali-
sados o patrimônio lí-
quido das corporações 
que, no caso do Sicoob, 
estava em R$ 2,2 bi-
lhões no momento da 
avaliação, um cresci-
mento de 15% de 2019 
para 2020. Os números 
da instituição financei-
ra cooperativa foram os 
melhores na compara-
ção com as demais em-

presas participantes da 
pesquisa.

A análise dos maio-
res grupos empresariais 
ainda considera os se-
guintes critérios: a orga-
nização precisa ter duas 
ou mais empresas inde-
pendentes, formalmen-
te constituídas sob o 
mesmo controle acioná-
rio, cujo capital de ori-
gem capixaba seja supe-
rior a 50%; ter controle 
acionário e origem do 
capital privado; a locali-
zação da matriz/sede 
fiscal deve ser no ES; A 
constituição da empre-
sa deve ter ocorrido no 
ES; e a empresa deve 
possuir unidade opera-
cional no ES. 

Crescimento em 
conjunto 

Bento Ventur im, 
presidente do Sicoob, 
afirma que o reconheci-
mento concretiza um 
trabalho coletivo que 
integra os colaborado-
res, cooperados e parce-
iros da instituição. “Há 
32 anos temos apostado 
na união como base pa-
ra uma atuação focada 
no desenvolvimento de 
soluções que propiciem 
o desenvolvimento con-
junto”, ressalta. 

Instituição com atua-
ção relevante na libera-
ção de crédito para em-
preendedores no Esta-

do, o Sicoob ES tam-
bém se destaca pela for-
te adesão de pessoas nos 
últimos anos. Somente 
em 2021, foram mais de 
85 mil novos coopera-
dos conquistados. 

O Sicoob Central e 
suas sete cooperativas 
(Sicoob Leste Capixa-
ba, Sicoob Sul Serrano, 
Sicoob Sul, Sicoob Cen-
tro-Serrano, Sicoob Nor-
teSicoob Credirochas, 
Sicoob Sul-Litorâneo), 
além da Sicoob Corre-
tora de Seguros, apare-
cem na lista das 200 mai-
ores empresas do Esta-
do, com base em indica-
dores como receita ope-
racional, lucro e patri-
mônio líquido.  

Atuação estratégica 

“O avanço do Sico-
ob concretiza um traba-
lho estratégico voltado 
à inclusão financeira, à 
oferta de serviços e pro-
dutos com custos com-
petitivos e à preocupa-
ção em aperfeiçoar as 
soluções e aumentar a 
proximidade com os 
cooperados, indo ao 
encontro de suas reais 
necessidades”, pontua 
o presidente. 

A instituição finan-

ceira cooperativa tam-
bém é a melhor empresa 
de serviços financeiros 
do levantamento, com 
base no crescimento das 
vendas e no faturamen-
to. As sete cooperativas 
do Sicoob ES aparecem 
nas lista das 10 melho-
res empresas. A avalia-
ção foi realizada pelo 
Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL), ligado à Federa-
ção das Indústrias do 
Espírito Santo (Findes).

Seis cooperativas do 
Sicoob ES ainda figu-
ram entre as dez maio-
res empresas de serviços 
financeiros e seguros 

(Sicoob Leste Capixa-
ba, Sicoob Sul-Serrano, 
Sicoob Sul, Sicoob Cen-
tro-Serrano, Sicoob Nor-
te e Sicoob Crediro-
chas), além da Sicoob 
Corretora de Seguros. 
Nessa lista, foram con-
siderados os volumes de 
receitas operacionais 
líquidas (ROL).

O Anuário IEL di-
vulga informações esta-
tísticas e de avaliação do 
desempenho econômi-
co-financeiro das 200 
maiores empresas que 
atuam em diversos seto-
res da economia no Espí-
rito Santo.

Sesa participa de curso de rastreamento e 
monitoramento de contatos da Covid-19 em Brasília

A convite da Coor-
denação Geral do Pro-
grama Nacional de 
Imunizações, do Mi-
nistério da Saúde, os 
profissionais da Secre-
taria da Saúde (Sesa), 
ligados à vigilância epi-
demiológica, estiveram 
em Brasília-DF, para 
participar do curso 
“Formação de multi-
plicadores da estratégia 
de Rastreamento e Mo-

nitoramento de conta-
tos da Covid-19” e do 
Plano Nacional de 
Expansão da Testa-
gem. O evento, que te-
ve início na quarta-
feira (1º), foi encerrado 
ontem, sexta-feira (03). 

Com objetivo de 
discutir o Plano Nacio-
nal de Expansão da 
Testagem e o fortaleci-
mento no monitora-
mento de contatos, os 
profissionais tiveram 
contato com referênci-

as nacionais no enfren-
tamento à Covid-19, 
além de receber atuali-
zações metodológicas 
realizadas por técnicos 
do Ministério da Saú-
de. Tiveram ainda a 
possibilidade de com-
partilhar as experiênci-
as capixabas.

“É muito bom po-
der nos reunirmos com 
referências nacionais e 
de demais estados. 
Com as apresentações 
e discussões, percebe-

mos o quanto o Gover-
no do Espírito Santo 
está à frente na amplia-
ção da testagem em 
nosso território, assim 
como nas demais estra-
tégias que estão sendo 
desenvolvidas no en-
frentamento à Covid-
19”, destacou a chefe 
do Núcleo Especial de 
Vigilância Epidemio-
lógica da Sesa, Eida 
Gonsalves. 

Ela disse ainda o 
curso visa a capacitar 

os profissionais para 
serem multiplicadores 
das estratégias quanto 
ao rastreamento e mo-
nitoramento de conta-
tos nos demais municí-
pios do Estado. “E tere-
mos como objetivo tam-
bém, ao final do curso, 
estruturar capacitações 
nas regionais de saúde 
para passarmos os co-
nhecimentos e as atua-
lizações que nos foram 
apresentadas, levando-
as, assim, a todas as 

referências epidemio-
lógicas municipais”.

Par ticiparam do 
curso os profissionais 
que atuam na Sala de 
Situação da Sesa para a 
Covid-19, Lesliane de 
Amorim, Aline Zam-
progno e Cristiano Soa-
res, e a coordenadora 
do Núcleo de Vigilân-
cia em Saúde da Regio-
nal Metropolitana e 
referência da Covid-19 
da Regional, Gabriela 
Seidel.

SESA

Fotos: divulgação 

Bento Venturim, presidente do Sicoob 
ES e sua esposa Rosa Venturim

Vera Caser Comunicação  
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Incaper apresenta resultados parciais dos 
projetos de pesquisa da Rede Inova Café 

Na última quarta-feira 
(1º), foram apresentados 
os resultados parciais dos 
nove projetos de pesquisa 
da Rede Inova Café, na 
Universidade de Vila Ve-
lha (UVV). O objetivo da 
rede é alavancar o desen-
volvimento da atividade 
cafeeira do Estado e o mai-
or controle da qualidade 
dos cafés. 

Por meio dos projetos 
de pesquisa, são estudados 
e avaliados os níveis de 
resíduos de herbicidas uti-
lizados no controle de plan-
tas daninhas, a fim de for-
necer evidências objetivas 
dos impactos nos grãos do 
café. A Rede tem ainda 
como objetivos identificar 
boas práticas agrícolas 
para o manejo adequado 
dos defensivos agrícolas 
nas lavouras cafeeiras do 
Estado e criar novas tecno-
logias para serem transferi-
das diretamente ao produ-
tor capixaba.  

“Um dos fatores que 
mais afeta o rendimento 
do café é a ocorrência das 
plantas daninhas no ambi-
ente agrícola, competindo 
com as culturas de valor 
econômico, como no caso 
do café, e afetando direta-
mente a sua produtivida-
de. Também depreciam a 
qualidade final do produto 
e elevam o custo da produ-
ção, dificultando a colheita 
por servirem de hospeda-
gem para pragas e doen-
ças”, explicou o coordena-

dor de Cafeicultura do 
Incaper, Abraão Carlos 
Verdin. 

"Logo no começo da 
nossa gestão, abraçamos o 
projeto com o Incaper e os 
parceiros. É importante 
ressaltar que essa rede tem 
o foco de difundir o conhe-
cimento científico, por 
meio de pesquisas voltadas 
para o setor cafeeiro capi-
xaba. Iniciativas como 
essa elevam a qualidade 
dos nossos cafés, gerando 
renda e riqueza para o Espí-
rito Santo", pontuou o 
secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimen-
to, Aquicultura e Pesca, 
Paulo Foletto. 

A Rede Inova Café é 
composta pelos nove pro-
jetos de pesquisa, com o 
total de 53 pesquisadores 
envolvidos, sendo consti-
tuída por três eixos interco-
nectados: Boas práticas e 
manejo; Absorção, efeitos 
e degradação; e Transfe-
rência de tecnologia. Os 
estudos realizados pela 
Rede desenvolvem meto-
dologias para o maior con-
trole de plantas daninhas 
no cafeeiro, além de enten-
der o metabolismo que 
ocorre nas plantas. 

As pesquisas são de-
senvolvidas com o propó-
sito de difundir o conheci-
mento científico e a capa-
citação de técnicas de ma-
nejo em campo, entre cafe-
icultores e grupos associa-
tivos. O financiamento das 
pesquisas, no total de R$ 
2,6 milhões, é realizado 

pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Inovação do 
Espírito Santo (Fapes), 
com o patrocínio da Nes-
café.  

A pesquisadora e dire-
tora técnica do Incaper, 
Sheila Posse, coordena o 
projeto intitulado “Capa-
citação, treinamento e 
transferência de tecnologia 
e inovação para o setor 
produtivo da cadeia do 
café capixaba quanto ao 
uso racional de herbicidas 
nas lavouras”.  

A finalidade da pro-
posta é de realizar capaci-
tações e treinamentos com 
os extensionistas do Inca-
per, técnicos de institui-
ções parceiras, tais como 
cooperativas e associações 
de cafeicultores do Espíri-
to Santo, sobre as tecnolo-
gias geradas pelos projetos 
que compõem a Rede Ino-
va Café. “Pretendemos 
intensificar os processos de 
transferência de tecnologi-
as e inovações sobre o uso 
racional do herbicida, prin-
cipalmente o glifosato nas 
lavouras de café do Estado, 
visando à sustentabilidade 
da cafeicultura capixaba e 
ao aumento da renda, me-
diante à retomada das ex-
portações do nosso café”, 
explicou Sheila Posse.   

A pesquisadora tam-
bém lembrou que, este 
ano, o Incaper deu início a 
uma campanha de consci-
entização com técnicos e 
cafeicultores, por meio de 
vídeos que foram disponi-
bilizados no canal do Insti-

tuto, no YouTube, abor-
dando o uso correto de 
equipamentos na aplica-
ção de defensivos agríco-
las, calibração, pulveriza-
dor, tipos de plantas dani-
nhas e sazonalidade, rótu-
los e bulas de agroquími-
cos, entre outros. A cam-
panha também foi realiza-
da por meio da produção 
de conteúdos no Facebook 
e Instagram, com o intuito 
de divulgar a proposta da 
rede. 

“Durante esse tempo, 
já somamos mais de três 
mil visualizações na play-
list da Rede Inova Café e 
mais de 9.700 novos inscri-
tos, no canal do Inca-
perTV e no YouTube”, 
comemorou Sheila Posse. 

A Rede Inova Café foi 
criada pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria da Agricultura, Abas-
tecimento, Aquicultura e 
Pesca (Seag), é coordena-
da pelo Instituto Capixaba 
de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Incaper) e composta por 
integrantes da Universida-
de Federal do Espírito San-

to (Ufes), Universidade 
Vila Velha (UVV) e por 
pesquisadores da Univer-
sidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF).  

Abraão Carlos Verdin 
coordena o projeto da Re-
de Inova Café, com o títu-
lo: “Épocas de aplicação 
de herbicidas e princípios 
ativos no controle de plan-
tas daninhas em cafeei-
ros”. O projeto consiste na 
verificação do manejo ade-
quado de plantas daninhas 
nos cafeeiros, a partir de 
diferentes épocas. Os estu-
dos do projeto estão sendo 
desenvolvidos nas Fazen-
das Experimentais do Inca-
per em Marilândia e Ven-
da Nova do Imigrante, e 
em uma propriedade rural 
em Castelo. Os aspectos 
biométricos, fisiológicos, 
nutricionais e produtivos 
das plantas em lavouras de 
café são avaliados em labo-
ratórios do Incaper, Ufes, 
UVV e UENF. 

Verdin destaca que as 
espécies de plantas dani-
nhas mais comuns nos três 
experimentos foram a Ca-

pim-amargoso (Digitaria 
insularis), a Capim Pé de 
galinha (Eleusine indica L. 
Gaertn), Serralha (Son-
chus oleraceus L), Caruru 
(Amarantus deflexus L) e 
a Trapoeraba (Commelina 
benghalensis L). 

“Fazemos o acompa-
nhamento das aplicações 
de herbicida nas lavouras 
de café, além dos tratos 
culturais e manejos para 
cada lavoura, com a obser-
vação de possíveis pragas e 
doenças, nutrição das plan-
tas, a determinação da 
colheita e o acompanha-
mento dos estágios de de-
senvolvimento dessas la-
vouras”, detalhou Verdin. 

Os projetos de pesqui-
sa da Rede Inova Café, 
coordenados pela Ufes e 
UVV, estão em desenvolvi-
mento e têm prazo de vi-
gência até 2022. As expec-
tativas são que os conheci-
mentos sobre as pesquisas 
científicas comecem a ser 
difundidos ainda neste 
ano de 2021, assim como a 
primeira meta do projeto 
de transferência de tecno-
logia. 

Inscrições para o Programa Fundo a Fundo superam expectativas

As inscrições do Pro-
grama de Coinvestimentos 
da Cultura, o Fundo a Fun-
do, foram finalizadas com 
um marco para a Secretaria 
da Cultura (Secult). Ao 
todo, 49 municípios capi-
xabas se cadastraram, supe-
rando a meta esperada. Até 
2020, somente 15 municí-
pios contavam com um 
Sistema Municipal de Cul-
tura, com apenas dois em 
operação. Os municípios 
que se cadastraram passa-
rão por uma análise deta-
lhada da documentação e 
até o final de fevereiro será 
publicada uma portaria 
com os municípios que 
foram habilitados.

Próximos passos

Depois da portaria 
publicada, vem a segunda 
etapa, em que os municípi-
os vão elaborar um plano 
de ação (conforme modelo 
disponibilizado pela Se-
cult), que deve descrever 
os programas, projetos e 
ações a serem realizados 
por meio dos recursos 
transferidos do Fundo 
Estadual da Cultura (Fun-
cultura) ao Fundo Munici-
pal de Cultura. Após ela-
borado, o plano deverá ser 
amplamente discutido no 
âmbito do Conselho Muni-
cipal de Cultura, e depois 
de aprovado pelos mes-
mos, o município irá enca-
minhar para Secult anali-
sar. 

Confira os municípios 
que se cadastraram 

Região Metropolitana: 
Fundão; Viana; Serra; 
Vila Velha; Cariacica; Vitó-
ria; 
Região Central Serrana: 
Itaguaçú; Santa Teresa; 
Itarana; 
Região Sudoeste Serrana: 
Domingos Martins; La-
ranja da Terra; Venda No-
va do Imigrante; Marechal 
Floriano; Afonso Cláu-
dio; 
Re g i ã o  C e n t r a l  S u l : 
Anchieta; Alfredo Chaves; 
Marataízes; Castelo; Rio 
Novo do Sul; 
Central Sul: Vargem Alta; 
Cachoeiro de Itapemirim; 
Atílio Vivacqua; Muqui; 

Mimoso do Sul; 
Região Caparaó: Guaçuí; 
Alegre; Iúna; Dores do 
Rio Preto; Ibatiba; Divino 
de São Lourenço; São José 
do Calçado; 
Região Rio Doce: Ara-
cruz; João Neiva; Linha-
res; 
Região Centro-Oeste: Co-
latina; Baixo Guandu; 
Marilândia; São Domin-
gos do Norte; São Roque 
do Canaã; 
Região Nordeste: Pedro 
Canário; Montanha; São 
Mateus; Jaguaré; Ponto 
Belo; Pinheiros; Concei-
ção da Barra; 
Região Noroeste: Nova 
Venécia; Vila Pavão; Barra 
de São Francisco. 

O que é o Fundo a 

Fundo 

O Programa de Coinves-
timentos da Cultura - Fundo 
a Fundo amplia o volume de 
fomento à cultura do Espíri-
to Santo, na medida em que 
os municípios estabelecem 
suas próprias políticas de 
fomento para receberem o 
investimento. Na primeira 
fase do cadastro, foi necessá-
rio que os municípios crias-
sem Fundo e Conselho de 
Cultura instituídos por meio 
de lei específica. Assim, eles 
passam a ter mais possibili-
dades de criar editais e ou-
tras políticas na área.

O Fundo a Fundo, que 
foi apresentado aos municí-
pios do Espírito Santo du-
rante os encontros da 3ª Edi-
ção do Gabinete Itinerante, 

também contou com uma 
construção conjunta com os 
gestores, sendo um instru-
mento legal que possibilita 
agilidade e capilaridade no 
investimento. O programa 
Fundo a Fundo é inédito 
para a Secretaria da Cultura, 
oferecendo fomento direto 
espalhado para todo o Esta-
do.

O Fundo a Fundo é 
mais um esforço do Gover-
no do Estado para fazer che-
gar suas políticas, em parce-
ria com a municipalidade, 
que facilita que o recurso 
chegue em todos os cantos 
do Espírito Santo. Assim, é 
possível aumentar o impac-
to, com geração de emprego 
e renda, pertencimento e 
fortalecimento de nossas 
identidades.

Secult

Foto: divulgação 

Seag 
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Junta Comercial moderniza site e 
facilita vida do empreendedor capixaba

O site oficial da Jun-
ta Comercial do Estado 
do Espírito Santo (Juce-
es) está de cara nova. 
Muito mais moderno e 
seguindo o padrão das 
demais secretarias e 
órgãos do Governo 
Estadual, o novo ambi-
ente digital promete 
facilitar ainda mais a 
vida dos empreendedo-
res capixabas, já que 
ficou muito mais fácil 
realizar os serviços de 
forma on-line.  

"Nesta semana, par-
ticipamos do Terceiro 
Congresso Nacional 
das Juntas Comerciais e 
do Primeiro Congresso 
Internacional de Regis-
tro Mercantil e o tema 
foi ‘A Transformação 
Digital Transpondo 
Fronteiras’. Esse novo 
site que lançamos vai ao 
encontro de tudo o que 

foi abordado nesses 
eventos: a utilização 
dos serviços digitais 
para facilitar a vida dos 
empreendedores e dos 
cidadãos de maneira 
geral", disse o presiden-
te da Junta Comercial, 
Carlos Roberto Rafael.  

No novo ambiente 
virtual da Jucees, os 
interessados conse-
guem acessar de forma 
rápida as legislações 
vigentes, documentos e 
formulários necessários 
para a abertura de em-
presas, além de contar 
com o auxílio da Juju, a 
assistente virtual desen-
volvida pela Junta Co-
mercial do Espírito San-
to. 

"A maior parte das 
funcionalidades já exis-
tiam no site antigo, mas 
agora elas estão muito 
mais acessíveis e fáceis 
de serem encontradas. 
Temos certeza que to-

dos que precisarem de 
algum serviço da Junta 
Comercial vão conse-
guir se adaptar a esse 
novo site", acrescentou 
Rafael. 

"Como toda mudan-
ça pode causar algumas 
dificuldades iniciais, foi 
disponibilizado o 'Ma-
pa do Site', no canto 
superior direito da tela, 
para que os usuários 
busquem pelos serviços 
que, por ventura, não 
encontrem na tela inici-
al", informou o gerente 
de Tecnologia da Infor-
mação da Junta Comer-
cial, Deyler Tose Mar-
chezini. 

A Jucees também 
lançou um novo siste-
ma de "Fale Conosco", 
de forma a facilitar ain-
da mais o atendimento 
aos usuários, por meio 
de uma ferramenta ma-
is interativa, dinâmica e 
moderna. Estas iniciati-

vas fazem parte de um 
conjunto de entregas 
dos setores de tecnolo-
gia – GTI e Escritório 
do Empreendedor da 
Jucees, que visam a pro-
porcionar ao usuário 
um atendimento mais 
ágil, moderno e huma-
no.  

Celeridade 

O novo site chega 

para dar ainda mais cele-
ridade ao trabalho reali-
zado pela Junta Comer-
cial. No mês de novem-
bro, mais uma vez, o 
Espírito Santo se desta-
cou como um dos meno-
res tempos para se abrir 
uma empresa no Brasil.  

Enquanto a média 
nacional foi de 2 dias e 2 
horas para se registrar 
uma empresa, o Espíri-
to Santo obteve a marca 

de 26 horas corridas, 
ficando com o segundo 
melhor tempo do País. 

Vale lembrar que, 
neste ano, o Estado vem 
se posicionando entre 
os três melhores tempos 
do Brasil, inclusive, ten-
do ficado em 1º lugar 
nos meses de março e 
setembro, ao registrar 
empresas em 26 horas e 
22 horas, respectiva-
mente.

Prêmio Sedu Boas Práticas na Educação’: 
inscrições terminam domingo (05)

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) publicou 
no Diário Oficial do 
Estado, a Portaria nº 
271-R que estabelece o 
Regulamento do “Prê-
mio Sedu: Boas Práti-
cas na Educação - 14ª 
Edição/ 2020-2021”. 
A inscrição e o envio 
do relato de experiên-
cia, sem identificação 
do autor e da escola, 
devem ser feitos, exclu-
sivamente via internet, 
por meio de formulário 
on-line até o próximo 
domingo (05). 

O Prêmio é destina-
do à valorização de 
professores, pedago-
gos, coordenadores 
pedagógicos, coorde-
nadores de turno, coor-

denadores administra-
tivos, de secretaria e 
financeiros, e diretores 
das unidades escolares 
da Rede Estadual, pela 
contribuição dada à 
melhoria da qualidade 
da educação, por meio 
do desenvolvimento de 
experiências pedagógi-
cas e de gestão bem-
sucedidas.

Os objetivos do Prê-
mio Sedu: Boas Práti-
cas na Educação são: 

I - Valorizar profes-
sores, pedagogos, coor-
denadores pedagógi-
cos, coordenadores de 
turno, coordenadores 
administrativos, de se-
cretaria e financeiros e 
diretores da Rede Pú-
blica Estadual pelas 
iniciativas voltadas pa-
ra a melhoria dos resul-

tados do desempenho 
das unidades escolares, 
tais como rendimento, 
assiduidade e profi-
ciência dos estudantes; 

II - Reconhecer, pre-
miar, divulgar e disse-
minar experiências 
bem sucedidas desen-
volvidas nas unidades 
escolares da Rede Pú-
blica Estadual; 

III - Apoiar o desen-
volvimento de expe-
riências pedagógicas 
inovadoras que aten-
dam à diversidade cul-
tural e à inclusão edu-
cacional;

IV - Estimular o de-
senvolvimento da ges-
tão democrática nas 
unidades escolares, 
tendo como foco a me-
lhoria do processo de 
aprendizagem;

V - Estimular o en-
volvimento e o com-
promisso de professo-
res e demais profissio-
nais, famílias e estu-
dantes com a Proposta 
Político-Pedagógica da 
escola; 

VI - Desenvolver 
processos e práticas de 
gestão de serviços de 
apoio, recursos físicos 
e financeiros. 

Os prêmios que se-
rão entregues aos ven-
cedores já foram ad-
quiridos pela Sedu, e 
serão entregues no dia 
da cerimônia, em data 
a ser divulgada posteri-
ormente. 

Prêmio 

Os autores princi-
pais de relatos de expe-

riência classificados 
em 1º, 2º e 3º lugares, 
sejam professores, pe-
dagogos, coordenado-
res pedagógicos, coor-
denadores de turno, 
coordenadores admi-
nistrativos de secreta-
ria e financeiro ou dire-
tores escolares, recebe-
rão como prêmio um 
notebook. 

Serão conferidos 

troféus aos classifica-
dos em 1º, 2º e 3º luga-
res, em cada categoria, 
e certificados aos dema-
is classificados para a 
etapa estadual pela con-
tribuição ao desenvol-
vimento da educação 
no Estado. 

Os finalistas serão 
convidados a partici-
parem da Cerimônia 
de Premiação.

O Prêmio é destinado à valorização dos profissionais das escolas da Rede Estadual 
Sedu

Foto: divulgação 

Sefaz 

Foto: divulgação 
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CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial  n.º 001/2021

OBJETO: Contratação de empresa objetivando o fornecimento 
de combustível  -  gasolina  comum  e Gás Liquefeito de 
Petróleo (gás de cozinha), para atender às necessidades da 
Câmara Municipal de Vila Valério, conforme quantidades e 
especificações constantes do ANEXO  I (Termo de Referência) 
do Edital. 
ABERTURA: 16/12/2021  
HORÁRIO CREDENCIAMENTO: 
das 11h 20min às 11h 50min. 
HORÁRIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 12h 00min. 
LOCAL:  sala  de  reuniões  da  CPL da Câmara Municipal de 
Vila Valério, situada à
Rua Natalino Cossi, n.º 100, Centro - Vila Valério-ES. O Edital 
encontra-se disponível no site: www.camaravilavalerio. 
es.gov.br Maiores  informações:  tel.:  (027) 3728-1255,  das  
11  às  17  horas (segunda  à  quinta-feira)  e  das  07 às 12 
horas (sexta-feira).

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro da CMVIVA

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

