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Reflexao~

"Então, a serpente disse à mulher: É certo que 
não morrereis. Porque Deus sabe que no dia 
em que dele comerdes se vos abrirão os olhos 
e, como Deus, sereis conhecedores do bem e 
do mal."

Refletindo: As palavras da serpente desperta-
ram na mulher e também no homem, um 
desejo orgulhoso de ser igual a Deus. No 
entanto, ao desobedecer a Deus e aceitar a 
proposta satânica, não conseguiram o que 
almejavam e perderam a posição que tinham. 
Será que muitas vezes, não temos deixado o 
inimigo nos iludir com propostas que têm nos 
afastado do próposito de Deus ? Vamos orar e 
vigiar, para que Deus nos mantenha firme em 
seu propósito.

Oração: Pai querido, por favor eu peço que o 
Espirito Santo venha inquietar meu coração, 
para eu não ser iludido pelas propostas que 
vem do inimigo. Coloco minha vida na Sua 
presença, para que o Senhor tome conta das 
minhas decisões. Ajuda-me sempre a decidir 
por aquilo que for a Sua vontade na minha 
vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 

de
Momento 

Gênesis 3:4-5

Programa de melhorias de 
estradas rurais atende 55 
municípios do Espírito Santo

O Programa Novos 
Caminhos, uma inicia-
tiva socioambiental 
realizada pela Arcelor-
Mittal Tubarão em par-
ceria com prefeituras 
capixabas e o Governo 
do Estado, bateu im-
portantes recordes no 
mês de dezembro. Rea-
lizado desde 2006, o 
programa tem gerado 
inúmeros benefícios 
nas regiões que atende, 
incluindo melhorias na 
mobilidade urbana e 
rural e, consequente-
mente, na qualidade de 
vidas de suas comuni-
dades. 

Dentre os resulta-
dos alcançados no ano 
passado está o recorde 
de doação mensal de 
Revsol e Revsol Plus 
(coprodutos forneci-
dos e aplicados em vias 
rurais e vicinais do 
Estado) que era de 
7 5 . 0 4 8  t o n e l a d a s 
(agosto/21) e chegou a 
76.577 toneladas (de-
zembro/21). Além dis-
so, a meta do ano, que 
era de 735 mil tonela-
das, foi ultrapassada 
chegando a 750 mil 

toneladas. 
O Novos Caminhos 

completou 15 anos em 
2021. Presente em 55 
municípios do Estado, 
já doou mais de três 
milhões de toneladas 
Revsol, promovendo 
melhorias na mobili-
dade dos agricultores, 
permitindo que servi-
ços públicos cheguem 
às comunidades mais 
distantes principal-
mente em época de chu-
vas e reduzindo o custo 
de manutenção das 
estradas rurais para o 
poder público. 

Já para o início des-
te ano de 2022, o Pro-
grama pretende im-
plantar dois novos Cen-
tros de Distribuição de 
Revsol (CDRs), sendo 

um em Brejetuba e ou-
tro em Jaguaré. Eles se 
somarão aos outros 
três CDRs já em funci-
onamento nas cidades 
de Alfredo Chaves, Ma-
rilândia e Cachoeiro 
de Itapemirim. Para 
este ano, a meta do No-
vos Caminhos é ampli-
ar as doações para 850 
mil toneladas de Rev-
sol para o poder públi-
co capixaba. 

PRODUTO – Co-
produtos obtidos no 
processo de produção 
de aço a partir do bene-
ficiamento da escória 
da aciaria, o Revsol e o 
Revsol Plus são utiliza-
dos como revestimento 
primário de estradas e 
têm contribuído de for-
ma sustentável com a 

melhoria da mobilida-
de em vias rurais e vici-
nais de municípios ca-
pixabas. O convênio 
tem parceria da Arce-
lorMittal Tubarão com 
prefeituras e o Gover-
no do Estado, por meio 
da Secretaria de Esta-
do da Agricultura, 
Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag) e 
do Departamento de 
Edificações e de Rodo-
vias (DER-ES). 

Os CDRs têm como 
objetivos atender muni-
cípios das regiões onde 
estão instalados, su-
prindo a demanda de 
cidades localizadas a 
mais de 100 quilôme-
tros de distância da 
ArcelorMittal Tuba-
rão. 

Foto: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
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Médica do ES explica como evitar 
câncer de pele ao caminhar na praia

O verão é uma das 
estações do ano favori-
tas das pessoas para 
caminhar e se exercitar 
na praia ou no calça-
dão. Mas é preciso ter 
cautela com o tipo de 
tumor que mais atinge 
a população brasileira: 
o câncer de pele.

Alguns cuidados 
são fundamentais, co-
mo manter a pele sem-
pre limpa e hidratada, 
e utilizar o protetor so-
lar diariamente, apli-
cando cerca de 30 mi-
nutos antes da cami-
nhada. 

“É importante evi-
tar exposição ao sol 
nos horários mais quen-
tes (entre 10h e 16h), 
beber bastante líquido 
e não esquecer de rea-
plicar o filtro a cada 3 
horas, principalmente 
se for uma pessoa que 
transpira muito duran-
te os exercícios”, orien-
ta Lorraine Juri, médi-

ca radioterapeuta do 
Instituto de Radiotera-
pia Vitória (IRV).

Ela ainda recomen-
da usar óculos de sol 
com lentes UV, cha-
péus ou bonés, além de 
roupas confortáveis 
durante a atividade 
física. 

Lorraine Juri ressal-
ta que a pandemia de 
Covid-19 não acabou e 
que é necessário evitar 
aglomerações, princi-
palmente por causa da 
circulação da variante 
ômicron. Isso significa 
não caminhar nos horá-
rios de maior movi-
mento nos calçadões e 
proteger nariz e boca 
para não se contami-
nar.

“É preciso usar a 
máscara sempre! Ain-
da mais agora que os 
casos estão aumentan-
do mais uma vez”, des-
tacou.

Segundo a especia-
lista, lesões indicativas 
de câncer de pele têm 

características marcan-
tes, como aparência 
elevada e brilhante, 
avermelhada, casta-
nha, rósea ou multico-
lorida e que sangra fa-
cilmente; pinta preta 
ou castanha que muda 
de cor e textura; e man-
cha ou ferida que não 
cicatriza e cresce, apre-
sentando coceira, cros-
tas ou sangramento.

Em caso de surgi-
mento de algum desses 
sinais, a médica orien-
ta procurar um derma-
tologista para exames 
mais detalhados.

176 mil novos casos

De acordo com o 
Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), as le-
sões de pele não mela-
noma são as mais fre-
quentes no Brasil e cor-
respondem a cerca de 
30% de todos os tumo-
res malignos registra-
dos no país. Para este 
ano, a expectativa é de 

que 176 mil novos ca-
sos sejam registrados.

Lorraine Juri expli-
ca que em um país tro-
pical como o Brasil, 
com alta incidência 
solar durante todo ano, 
o tumor de pele é ainda 
mais frequente. 

“No caso dos brasi-
leiros, o problema se 
torna mais grave por-
que grande parte da 
população ainda não 
tem o hábito de passar 
filtro solar antes de se 
expor ao sol, somente 
quando vai à praia ou 
piscina”, ressalta.

Histórico familiar, 
características da pele 
– quanto mais clara ela 
for, mais propensa é 
para desenvolver cân-
cer –  e excesso de expo-
sição solar são alguns 
fatores de risco para a 
doença. 

Tratamento com 
radioterapia

A radioterapia é 
uma das modalidades 
de tratamentos utiliza-
das para combater o 
câncer de pele, com 
altos índices de cura, 

sendo que os tipos ma-
is comuns são os carci-
nomas basocelular e 
espinocelular. 

Além disso, ela tam-
bém trata tumores ma-
is agressivos da pele, 
como melanoma e tu-
mores de células de 
Merkel. 

“A radioterapia po-
de ser usada de forma 
exclusiva, junto com 
outro tratamento ou 
depois de uma cirur-
gia. O tipo de radiação 
varia de acordo com o 
tipo de tumor”, explica 
Lorraine Juri.

Além de utilizar o protetor solar e roupas leves, orientação é não 
dispensar a máscara por causa da circulação da variante ômicron

PMES recebe materiais anti-explosão
A Polícia Militar 

do Esp í r i to  Santo 
(PMES) recebeu a doa-
ção de dois tipos de 
equipamentos que con-
tribuirão para ampliar 
a segurança dos polici-
ais e da comunidade 
capixaba no atendi-
mento das ocorrências 
que envolvem a pre-
sença de artefatos ex-
plosivos. A doação foi 
feita pela Polícia Mili-
tar do Distrito Federal. 

Dentre os equipa-

mentos, foram doadas 
à Corporação seis man-
tas anti-explosão que 
são capazes de resistir 
aos danos causados 
pela detonação de um 
explosivo, bem como 
absorver os efeitos da 
onda de choque e dos 
fragmentos gerados, 
protegendo pessoas e 
bens materiais que se 
encontram próximas 
ao local da ocorrência. 

Além das mantas, 
também foi recebido 
um detector de cabos, 
aparelho projetado 

para localizar fios de 
comando utilizados 
para iniciar a detona-
ção de dispositivos ex-
plosivos que se encon-
tram enterrados em 
superfícies. 

Tais equipamentos 
são específicos para 
uso por equipes ade-
quadamente treinadas 
e serão direcionados 
para o Batalhão de 
Missões Especiais, 
onde serão emprega-
dos pela Companhia 
de Operações Especia-
is (COE).

PMES 

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Vera Caser Comunicação
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Governo do Espírito Santo lança 
Programa Cerco Inteligente

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, lançou, nesta 
quinta-feira (13), o Pro-
grama Cerco Inteligen-
te, um sistema integra-
do de monitoramento e 
combate aos crimes de 
trânsito, ambientais, 
fiscais e de segurança 
pública. Com equipa-
mentos de alta tecnolo-
gia que geram informa-
ções em tempo real, o 
Cerco Inteligente é ma-
is uma ação do Progra-
ma Estado Presente em 
Defesa da Vida para 
garantir a segurança 
dos capixabas e evitar a 
evasão de recursos e 
fraudes fiscais.

A primeira fase do 
programa já entrou em 
funcionamento a partir 
do lançamento, nesta 
quinta-feira, com 17 
pontos localizados na 
Região Metropolitana 
da Grande Vitória. A 
segunda fase será im-
plantada nos próximos 
meses em todo o Esta-
do. O Cerco Inteligente 
consiste em uma Plata-
forma Tecnológica Inte-
grada de Monitora-
mento Veicular, com a 
finalidade de otimizar 
as fiscalizações fazen-
dárias, ambientais, de 
trânsito e de segurança 
pública nas rodovias 
estaduais e demais vias 
públicas do Estado do 
Espírito Santo.

Durante a solenida-
de de lançamento do 
programa, realizada no 
Palácio Anchieta, em 
Vitória, o governador 
Renato Casagrande 
destacou a importância 
desse investimento. “A 
inovação vem para me-
lhorar a vida das pesso-
as com a prestação de 
um serviço mais ade-
quado a todos. Um in-

vestimento deste tipo 
dificilmente é visto em 
algum lugar do Brasil. 
Nosso desafio na segu-
rança pública exige 
ações tradicionais, co-
mo a contratação de 
policiais, obras de infra-
estrutura, compra de 
novas viaturas, arma-
mentos e coletes, por-
que não adianta falar de 
inovação se você não 
tem o básico para nos-
sas forças de segurança 
atuarem. Dada essas 
condições adequadas 
de trabalho, vamos 
avançando nas ações 
inovadoras” disse.

Casagrande prosse-
guiu: “nós precisamos 
de fato ter esses instru-
mentos tecnológicos à 
nossa disposição, co-
mo, por exemplo, o Cen-
tro de Inteligência e 
Análise Telemática (Ci-
at) da Polícia Civil, cria-
do na nossa gestão. O 
Cerco será muito im-
portante, sendo uma 
plataforma de inteli-
gência artificial que 
temos a partir de agora 
e que poderá ser de-
mandada e aperfeiçoa-
da a cada dia, fazendo 
com que as informa-
ções sejam processadas 
e, como consequência, 
melhoram a nossa res-
posta, trazendo mais 
segurança à toda socie-
dade capixaba. Segu-
rança com relação ao 
crime, segurança em 
relação à violência nas 
estradas. Além disso, 
essas informações tam-
bém vão subsidiar o 
trabalho fazendário e 
ambiental.”

O programa é com-
posto por três módulos 
principais, que traba-
lham de maneira inte-
grada para entregar rela-
tórios, dashboards, fer-
ramentas de pesquisa 
de imagens e vídeos, 

além de ferramentas de 
investigação. São eles: 
software de big data 
com inteligência artifi-
cial implantado no data-
center do Departamen-
to Estadual de Trânsito 
do Espírito Santo (De-
t r a n | E S )  – 
CAM/Datacenter; pon-
tos de coleta de ima-
gens (PCLs), com câme-
ras de leitura de placas 
de veículos; e pontos de 
co l e ta  de  imagens 
(PCLs) com câmeras de 
leitura de placas de veí-
culos e balanças de pesa-
gem em movimento 
(WIN).

Ao todo, são 290 
pontos de fiscalização 
nas divisas do Estado e 
nas rodovias que cor-
tam o Espírito Santo, 
onde estão sendo insta-
ladas 90 balanças móve-
is e 1.650 câmeras. A 
tecnologia é desenvol-
vida por um consórcio 
de multinacionais de 
tecnologia.

“Esta é uma iniciati-
va inovadora no País, 
que vai integrar vários 
órgãos para fazer um 
monitoramento mais 
eficiente das nossas vi-
as em várias frentes de 
atuação. Esse investi-
mento em tecnologia 
que o Governo do Esta-
do está fazendo vai re-
sultar em mais seguran-
ça pública e possibilitar 
o acompanhamento 
das diversas esferas en-
volvidas no tráfego de 
veículos, como fazen-
dária, ambiental e de 
controle do transporte 
de rochas ornamentais 
pelas vias do Estado, 
por exemplo”, afrimou 
o diretor geral do De-
tran|ES, Givaldo Viei-
ra.

Vieira destacou ain-
da que, na área de trân-
sito, o Cerco Inteligente 
também vai possibili-

tar, por meio de uma 
tecnologia avançada, o 
cruzamento de dados e 
informações fidedignas 
sobre estatísticas do 
trânsito. “O objetivo é a 
criação do Observató-
rio Estadual do Trânsi-
to, contribuindo para o 
planejamento de políti-
cas públicas para um 
trânsito mais seguro, 
com menos acidentes e 
mortes”, acrescentou.

O sistema consiste 
em captar, por meio dos 
equipamentos instala-
dos nas rodovias, o pe-
so total, por eixo e por 
roda, de veículos que 
trafegam no Estado, 
sem a necessidade de o 
veículo se deslocar da 
via, podendo trafegar a 
até 100 quilômetros por 
hora; a placa, por meio 
de uma câmera de leitu-
ra; e outras característi-
cas do veículo – cor, 
marca, modelo, veloci-
dade, adesivos e outras 
marcas –, por meio de 
uma câmera de contex-
to.

A ação integrada 
atende às necessidades 
das Secretarias da Fa-
zenda (Sefaz), do Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos (Seama) e da 
Segurança Pública e 
Defesa Social (Sesp); 
além do Detran|ES; 
Instituto de Pesos e Me-
didas do Estado do 
Espírito Santo (Ipem-

ES); e Departamento 
de Edificações e de Ro-
dovias do Espírito San-
to (DER-ES).

O secretário de Esta-
do da Segurança Públi-
ca e Defesa Social, coro-
nel Alexandre Rama-
lho, ressaltou o uso da 
tecnologia como im-
portante ferramenta de 
combate  ao cr ime. 
“Essa entrega mostra 
toda a dedicação do 
governador Renato Ca-
sagrande em colocar o 
Espírito Santo no cami-
nho mais moderno em 
relação à Segurança 
Pública. Será uma tec-
nologia com diversas 
funcionalidades, inteli-
gente, auxiliando na 
elucidação e prevenção 
de crimes. Esses 17 apa-
relhos que serão testa-
dos vão nos dar uma 
ideia de todos os recur-
sos que poderão ser 
aproveitados pelos nos-
sos agentes de seguran-
ça. Assim é o Programa 
Estado Presente: rees-
truturando e melhoran-
do a Segurança Pública 
capixaba”, declarou.

A partir da captura 
das informações, os 
dados são enviados, 
simultaneamente e em 
tempo real, para cada 
Secretaria e Órgão en-
volvido que terão sua 
própria central de moni-
toramento, um equipa-
mento capaz de receber 

todas as informações 
geradas e repassadas 
por área de interesse.

Entre as vantagens 
do novo sistema, estão 
o auxílio ao combate e 
à evasão fiscal, com o 
controle de veículos de 
carga; a utilização de 
Inteligência Artificial 
para análise dos dados 
e criação de informa-
ções com valor agrega-
do; a captação e trans-
missão de metadados 
entre pontos de coletas 
e centrais de monitora-
mento, em tempo real; 
além do incremento da 
Inteligência para a es-
tratégia da atuação das 
secretarias envolvidas; 
a identificação do perfil 
de tráfego de veículos 
do Estado (origem, des-
tino, tempo médio de 
percurso etc); e a fiscali-
zação do excesso de 
carga de veículo, contri-
buindo com a durabili-
dade do pavimento e 
aumentando a seguran-
ça nas rodovias.

Para o coordenador 
geral de Inovação e De-
senvolvimento Tecno-
lógico do Governo do 
Estado, Victor Murad, 
o Cerco Inteligente traz 
a tecnologia à serviço 
da segurança e do de-
senvolvimento para o 
Estado, com agilidade 
nas ações e mais rigor 
nas fiscalizações em 
todo o Espírito Santo.

Foto: Kayque Fabiano/Secom 
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Saúde: sistemas de dados 
serão normalizados até hoje

O Ministério da Saú-
de informou que os siste-
mas de dados do órgão 
que ainda não estão dis-
poníveis serão normali-
zados até hoje, sexta-feira 
(14). O anúncio ocorre 
pouco mais de um mês 
após um ataque hacker à 
base de dados da pasta.  

Em entrevista coleti-
va, o secretário executivo 
do ministério, Rodrigo 
Cruz, detalhou que, até o 
final desta semana, de-
vem ser disponibilizados 
dados sobre vacinação 
contra a covid-19, além 
de outras informações 
que ainda não estão ple-
namente acessíveis ao 
público. “Expectativa é 

que, até sexta-feira, en-
tão, se resolva grande 
parte desses painéis e 
desses dados para a disse-
minação do público em 
geral”, disse Cruz. 

ConecteSUS 

Segundo Cr uz,  o 
download do certificado 
de vacinação pelo aplica-

tivo ConecteSUS já está 
regularizado. O uso do 
app vem sendo altamente 
demandado depois que 
alguns estados passaram 
a exigir o documento pa-
ra o acesso a determina-
dos eventos e estabeleci-
mentos, como restauran-
tes, bares e festas.

O secretário negou 
afirmações de que have-
ria um apagão de dados 
da pasta desde a invasão 
hacker. Ele confirmou 
apenas que a pessoa res-
ponsável pelo acesso inde-
vido, ocorrido em de-
zembro, deletou dados de 
bases do ministério, o 
que gerou prejuízos. 

Dados preservados 

O primeiro trabalho 
da pasta, segundo Cruz, 
foi assegurar que os da-
dos estavam preservados. 

Como havia cópia de 
tudo, não houve perda. A 
etapa seguinte foi resta-
belecer o sistema para 
voltar a receber informa-
ções de estados e municí-
pios.

A terceira medida, de 
acordo com Cruz, foi 
viabilizar que os sistemas 
pudessem retomar as 
funcionalidades que per-
mitem o acesso de gesto-
res estaduais e municipa-
is a diferentes bases de 
dados, o que ocorreu no 
fim de dezembro. 

Open DataSUS 

O trabalho que ainda 
não foi concluído, segun-
do ele, é a disponibiliza-
ção de dados ao público. 
Alguns painéis de infor-
mações seguem indispo-
níveis ou com dificulda-
des na atualização, como 

o Open DataSUS. 
“O Open DataSUS é 

o grande desafio. A ex-
pectativa é que casos de 
covid-19 já estejam dis-
ponibilizados até sexta-
feira. Os sistemas Locali-
zaSUS e o painel corona-
vírus também devem ser 
resolvidos em grande 
parte para disseminação 
do público em geral.” 

Prevenção 

Ainda de acordo com 
o secretário, a pasta já 
começou a adotar medi-
das para evitar outro tipo 
de incidente. Entre as 
ações estão a atualização 
das credenciais de quem 
pode acessar as bases; o 
aprimoramento do con-
trole de acessos; análises 
de risco mais aprofunda-
das; e a implementação 
de um comitê de gestão. 

O Banco de Desenvol-
vimento do Espírito San-
to (Bandes) trabalha na 
atração de investimentos 
estratégicos, por meio de 
financiamentos e também 
na formulação e execução 
de políticas de fomento 
aos setores produtivos 
capixabas. Esse apoio 
estruturado faz parte do 
modelo de atendimento 
adotado pelo banco capi-
xaba, que olha para os 
setores econômicos, po-
tencializando negócios 
relevantes para o Espírito 
Santo.

“Essa estruturação 
possibilita que empreen-
dimentos estratégicos 
tenham um suporte mais 
ágil e alinhado à política 
de desenvolvimento do 
Governo, viabilizando o 
desenvolvimento regio-
nalmente equilibrado em 
todo o Estado. Além dis-

so, independentemente 
do modelo de negócios e 
do porte, essa cadeia pro-
dutiva tem interface com 
outros segmentos, como a 
indústria química, dada a 
necessidade de insumos 
para diversos tipos de tra-
tamento, desde as fibras 
até os bens acabados, e a 
indústria de bens de capi-
tal, tendo em vista as má-
quinas e equipamentos 
que perpassam toda essa 
dinâmica”, destacou dire-
tor de negócios do Ban-
des, Marcos Kneip Na-
varro.

São muitos os casos de 
êxito na atração ou ex-
pansão de empresas e tam-
bém na formação de po-
los, como, por exemplo, o 
grupo GB no norte do 
Estado. Considerada a 
lavanderia de jeans mais 
moderna do País, a em-
presa de customização 
começou a operar em 
1984, com apenas três 

máquinas, atendendo a 
uma pequena confecção. 
Com a estruturação do 
modelo de negócio e o 
apoio do Bandes, a em-
presa tornou-se referência 
em customização nacio-
nal.

“Esse tipo de cresci-
mento estruturado moti-
va a instalação de várias 
outras empresas parceiras 
satélites e o Bandes con-
tribui de forma decisiva 
para essa atração, ao iden-
tificar a demanda e finan-
ciar sua instalação em 
solo local”, acrescentou 
Kneip.

Papel indutor

O Bandes é um impor-
tante agente de prospec-
ção de novas oportunida-
des econômicas para o 
Estado, na coordenação 
para a recepção a empre-
sários interessados em 
investir por aqui. A recen-

te reestruturação da insti-
tuição permitiu ao banco 
se adequar às exigências 
da fase atual da economia 
estadual, assumindo pa-
pel relevante dentro da 
política de desenvolvi-
mento capixaba.

Com um novo plane-
jamento estratégico que 
engloba um horizonte de 
quatro anos e a adequa-
ção da estrutura organiza-
cional, o Bandes direcio-
na esforços para a atua-
ção com programas seto-
riais, cadeias produtivas e 
o incentivo às potenciali-
dades regionais. Entre os 
destaques da nova forma 
de atuar, está o trabalho 
de incentivo e a atração de 
novos investimentos para 
o Espírito Santo, priori-
zando a atração de em-
presas em setores estraté-
gicos e estruturantes para 
a economia capixaba.

“Sob novas diretrizes, 
o atual modelo de vendas 

mantém a premissa de 
atender às falhas de mer-
cado, ou seja, atuar em 
regiões, mas, principal-
mente, em setores não 
atendidos pelo sistema 
bancário convencional. 
Com a regionalização 
apoiada pela especializa-
ção, o trabalho estrita-
mente com os gerentes de 
negócios tende a ser um 
trabalho voltado a opera-
ções mais qualificadas. 
Contudo, vai apresentar 
maior dificuldade na sua 
execução e exigir ainda 
maior esforço da equipe 
de vendas para estar pre-
sente em todos os 78 muni-
cípios do Estado”, pontu-
ou Ezequiel Loureiro, 
gerente Comercial do 
Bandes.

Loureiro frisou ainda 
que, após o período mais 
severo da crise sanitária 
que obrigou a equipe de 
gerentes a executar suas 
atividades internamente, 

dando vazão às deman-
das emergências, o retor-
no do modelo baseado 
em atuação mais ativa em 
campo novamente traz 
benefícios, como o de 
gerar uma maior aproxi-
mação com os empresári-
os e ter uma visão mais 
local e real dos negócios. 
Visão que, segundo o ge-
rente, vai além do que 
relatórios ou documentos 
podem expressar.

“Essa nova modela-
ção, priorizando a regio-
nalização do gerente de 
negócio, também permite 
que o banco tenha maior 
visibilidade nos municípi-
os, aproximação com pre-
feitos e instituições locais, 
reforçando a identidade 
de banco de desenvolvi-
mento e ampliando a pos-
sibilidade do acesso ao 
crédito para as mais diver-
sas regiões do Espírito 
Santo”, ressaltou Lourei-
ro. 

Estratégia do Bandes na atração de 
investimentos é destaque no norte do Estado
Bandes 

Foto: Marcelo Camargo 
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Governo do Estado lança 2ª edição do
Programa Centelha no Espírito Santo 

Mais investimento 
para impulsionar o em-
preendedorismo inova-
dor do Espírito Santo. 
Foi pensando nisso que 
o Governo do Estado, 
por meio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
e Inovação do Espírito 
Santo (Fapes), lançou, 
na tarde desta quarta-
feira (12), a 2ª edição 
do Programa Centelha 
no Estado. O lança-
mento ocorreu em sole-
nidade no Palácio 
Anchieta, em Vitória, 
com a presença do go-
vernador do Estado, 
Renato Casagrande, de 
empreendedores e auto-
ridades capixabas.

O edital da 2ª edi-
ção do Centelha ES 
investe R$ 4,3 milhões 
na seleção de 50 proje-
tos de negócios inova-
dores, sendo R$ 2 mi-
lhões da Financiadora 
de Estudos e Projetos 
(Finep), R$ 1,3 milhão 
em bolsas de Fomento 
Tecnológico e Exten-
são, do Conselho Naci-
onal de Desenvolvi-
mento Científico e Tec-
nológico (CNPq) e ma-
is R$ 1 milhão da Fa-
pes. Cada projeto con-
templado na chamada 
pública vai receber o 
apoio financeiro de até 
R$ 86 mil para desen-
volver ideias em negó-
cios de sucesso.

“O Centelha é um 
importante programa 
de tecnologia que exis-
te hoje no País, mos-
trando como as atitu-
des podem mudar o 
mundo. A atitude da 
pessoa de escrever uma 
ideia, que pode se 
transformar em um 
bom projeto e depois 
numa empresa. Melho-
rando assim a vida das 
pessoas e gerando em-

prego e renda. Ficamos 
muito felizes que o Cen-
telha I teve mais de três 
mil ideias registradas, 
sendo um recorde naci-
onal. Isso mostra que o 
ambiente de inovação 
está presente na popu-
lação capixaba. Inovar 
não é tarefa apenas de 
um governo ou de insti-
tuição, mas sim de to-
dos que se envolvem 
neste trabalho. Quere-
mos um Estado cada 
vez mais competitivo, 
justo, sustentável, ino-
vador e com desenvol-
vimento regionaliza-
do”, afirmou o gover-
nador Casagrande.

O secretário de Esta-
do de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago 
Hoffmann, lembrou 
que, desde 2019, o Pro-
grama Nacional de 
Apoio à Geração de 
Empreendimentos Ino-
vadores (Centelha) 
vem estimulando a cria-
ção de empreendimen-
tos inovadores, já com 
cases de sucesso no 
Espírito Santo. “Nesta 
edição, 50 novos em-
preendimentos serão 
contemplados e terão à 
disposição uma série 
de benefícios, como 
recursos financeiros 
para desenvolver seu 
negócio, além de capa-
citações e suporte para 
alavancar o empreendi-
mento. Além disso, 
acesso a instituições de 
ciência, tecnologia e 
inovação e a incubado-
ras”, disse.

Hoffmann destacou 
ainda o potencial ino-
vador das empresas 
capixabas, que regis-
tram forte interesse e 
participação no pro-
grama. "No Centelha I, 
o Espírito Santo foi ca-
se nacional e registrou 
3.556 inscritos, mais 
que o dobro do que San-

ta Catarina, que ficou 
em segundo lugar com 
1.500 inscrições", pon-
tuou.

“É importante res-
saltar que esse é um 
Governo cujo o gover-
nador aposta na inova-
ção como uma forma 
de desenvolvimento 
econômico do Espírito 
Santo. Isso sempre fi-
cou claro desde o início 
da gestão. Nós já tive-
mos o Centelha I, em 
2019, e foi um grande 
sucesso. Nós fomos o 
Estado que mais teve 
submissões de projetos 
no País e, inclusive, te-
ve uma ampliação, na 
época, do investimento 
aprovado pelo Gover-
no do Estado depois de 
tamanho sucesso. Foi 
uma demonstração 
clara do quanto a socie-
dade capixaba é criati-
va e só precisa de um 
incentivo, de um im-
pulso para empreen-
der”, ressaltou a direto-
ra-presidente da Fapes, 
Cristina Engel.

Para ela, o nome do 
programa é significati-
vo para o Estado. “O 
Centelha é exatamente 
o que o nome diz: uma 
faísca, uma centelha, 
um impulso para apos-

tar na sua ideia. E isso 
não são todos os gover-
nos que estão dispostos 
a fazer. Com o lança-
mento desse edital, que-
remos desengavetar e 
alavancar ideias, e que 
as pessoas acreditem 
na inovação como uma 
forma de desenvolvi-
mento pessoal e tam-
bém no desenvolvi-
mento do Espírito San-
to”, frisou.

A vice-governadora 
do Estado, Jacqueline 
Moraes, também parti-
cipou da solenidade. 
“Nosso governador é o 
maior incentivador 
desse ambiente de ino-
vação no Espírito San-
to. Estamos agora com 
o lançamento do Cen-
telha II numa prova do 
empenho do Governo 
para buscar um Estado 
mais forte por meio da 
inovação. Uma vez 
ouvi a empresária Lui-
za Trajano dizer que 
‘inovação é fazer as 
mesmas coisas de for-
ma diferente’. Hoje 
vemos que se busca 
formas diferentes de 
fazer aquilo que a gen-
te já está acostumado a 
ver”, declarou.

Os interessados po-
dem submeter uma 

proposta do dia 12 de 
janeiro a 11 de março 
de 2022. Nesta primei-
ra fase do edital, 200 
projetos serão selecio-
nados. Desse total, 50 
chegarão à terceira e 
última fase da chama-
da pública. As submis-
sões podem ser feitas 
no site: www.progra-
macentelha.com.br/es  

Quem pode?

Podem participar 
pessoas físicas ou em-
presas com faturamen-
to anual bruto de até 
R$ 4,8 milhões, com 
até 12 meses da cria-
ção, contados a partir 
do lançamento do edi-
tal.

Quais benefícios?

Os empreendedo-
res que participarem 
terão à disposição um 
conjunto de benefíci-
os, entre eles recursos 
financeiros, por meio 
de subvenção econô-
mica, para desenvolve-
rem seu negócio, além 
de capacitações e su-
porte para alavancar o 
empreendimento. Con-
tarão ainda com aces-
so a instituições de 

ciência, tecnologia e 
inovação e a incubado-
ras. A iniciativa ofere-
ce recursos financeiros 
de até R$ 86 mil para 
os 50 projetos contem-
plados, ao final das três 
fases.

O que é o Programa 
Centelha?

O Programa Cente-
lha visa a estimular a 
criação de empreendi-
mentos inovadores e 
disseminar a cultura 
empreendedora no 
País.  A iniciativa é 
promovida pelo Minis-
tério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações 
(MCTI) e pela Finan-
ciadora de Estudos e 
Projetos (Finep), em 
parceria com o Conse-
lho Nacional de De-
senvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico 
(CNPq) e o Conselho 
Nacional das Funda-
ções  Estaduais  de 
Amparo à Pesquisa 
(Confap), operada pe-
la Fundação CERTI. 
No Espírito Santo, é 
executada pela Funda-
ção de Amparo à Pes-
quisa e Inovação do 
Espírito Santo (Fa-
pes).

Foto: Rodrigo Araujo/Governo-ES 
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Detran|ES alerta para golpes relacionados
a leilão de veículos em nome do órgão 

O Departamento 
Estadual de Trânsito do 
Espírito Santo (De-
tran|ES) volta a alertar 
a população sobre a exis-
tência de falsos sites 
anunciando leilões em 
nome do órgão e conta-
tos feitos por pessoas se 
passando por servidores 
oferecendo facilidades 
para adquirir veículos.

O Detran|ES ressal-
ta que todos os leilões 
que realiza são eletrôni-
cos e podem ser consul-
tados no site www.de-
tran.es.gov.br, na área 
de Editais de leilão de 
veículos. Orienta ainda 
que o cidadão que tiver 
interesse em adquirir 
um veículo dessa forma 
deve acessar a página 

oficial do órgão e agen-
dar uma vistoria no veí-
culo que, por ventura, 
esteja  interessado. 
Importante destacar 
que essa vistoria somen-
te é realizada no Pátio 
Central do Detran|ES, 
que fica localizado no 
município da Serra.

O diretor geral do 
Detran|ES, Givaldo 
Vieira, informa que tem 
recebido com certa fre-
quência relatos de tenta-
tivas de golpes por parte 
de estelionatários.

“Todas as vezes que 
tomamos conhecimen-
to de que tem alguém se 
passando por servidores 
do órgão, registramos 
Boletim de Ocorrência. 
Faço questão de ressal-
tar que nenhum servi-
dor do Detran|ES, rea-

liza contato com o cida-
dão informando sobre a 
realização de leilões. 
Muito menos, oferecen-
do facilidades e condi-
ções para que a pessoa 
possa adquirir um dos 
veículos”, esclarece o 
diretor.

Vieira salientou que 
o cidadão deve descon-
fiar de facilidades desse 
tipo. “Quando alguém 
receber alguma propos-
ta sobre a compra de 
um bem, com valor mui-
to abaixo de mercado, 
mesmo em se tratando 
de veículos de leilão, 
que já são abaixo da ta-
bela usual, o cidadão 
deve redobrar o cuidado 
e verificar se as informa-
ções procedem, para 
que não tenha nenhum 
prejuízo ou se envolva 

em algo ilícito”, refor-
çou o diretor.

O Detran|ES desta-
ca que, atualmente, na 
internet é fácil ter acesso 
a fotos de servidores do 
órgão em seus perfis nas 
redes sociais e também 
nos portais de notícias. 
Logo, é simples para 
um golpista ter acesso a 
fotos dos servidores e 
criar todo um enredo 
para aplicar um golpe. 
Portanto, caso o cida-

dão receba algum con-
tato desse tipo, deve pro-
curar uma unidade do 
Detran|ES para verifi-
car se algum leilão do 
órgão está em anda-
mento e denunciar a 
fraude à Polícia.

O órgão informa 
ainda que, no momen-
to, apenas o leilão de 
sucatas está em execu-
ção. Em caso de dúvida, 
o cidadão pode entrar 
em contato com o setor 

responsável por e-mail, 
por meio do endereço 
eletrônico comissaolei-
lao@ detran.es.gov.br 
ou pelo telefone (27) 
3145-6666.

O Detran|ES orien-
ta que as pessoas que 
identificarem sites do 
tipo podem fazer de-
núncia à Ouvidoria-
Geral do Estado, por 
meio do telefone 0800 
022 11 17 ou pelo e-mail 
ouvidoria@ es.gov.br. 

Sesport informa a atletas sobre obrigatoriedade 
de recadastramento para utilização da academia

A Secretar ia de 
Esportes e Lazer (Ses-
port) informa aos atle-
tas e paratletas capixa-
bas que a utilização da 
Academia de Alto 
Rendimento só será 
permitida, a partir de 
1º de fevereiro, para 
aqueles que realiza-
rem o recadastramen-
to técnico junto à Se-
cretaria. Quem não 
realizar o pedido até a 
data informada, ficará 
impossibi l i tado de 
usar o espaço para as 
atividades. 

Para regularizar a 
situação, os atletas 
deverão baixar e pre-
encher o Termo de 
Anuência e a Ficha de 

Solicitação de Ativi-
dade e encaminhá-los 
para o e-mail retorno-
esportivo@ sesport-
.es.gov.br, junto com 
um atestado médico 
(emitido em 2022) e a 
cópia de um docu-
mento com foto. Para 

acessar a lista com os 
documentos.

A atualização dos 
dados também é obri-
gatória para os prepa-
radores físicos que 
acompanham os atle-
tas e faz parte de uma 
reestruturação que a 

Sesport realiza para 
utilização dos espaços 
localizados dentro das 
dependências do Cen-
tro de Treinamento 
Jayme Navarro de Car-
valho, localizado em 
Vitória – sede da Ses-
port. 

A Academia de 
Alto Rendimento tem 
um espaço com 57 
equipamentos de mus-
culação de alto padrão 
e cerca de 400 itens 
para prática de exercí-
cios. A gestão da utili-
zação da Academia é 

feita pela Sesport, por 
meio da Gerência de 
Esportes, Formação e 
Rendimento (GEFR). 

Novo horário de
 funcionamento 

Desde o fim de se-
tembro de 2021, com o 
intuito de atender ain-
da mais atletas no espa-
ço, a Sesport ampliou 
o horário de atendi-
mento da academia, 
que passou a funcio-
nar também no perío-
do noturno. 

Agora, o espaço 
funciona das 7h às 
21h, nas segundas, 
q u a r t a s  e  s e x t a s -
feiras; e das 7h às 20h, 
nas terças e quintas-
feiras.

Sesport 

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Detran|ES 
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