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Campeão do concurso 2021 da Cooabriel realiza 
visita técnica a Venda Nova do Imigrante

Ato simbólico marca início da vacinação das
crianças contra Covid-19 no Espírito Santo

Sorteio do Nota Premiada Capixaba 
será no dia 20 de janeiro com prêmios 
que somam R$ 400 mil 

Em um ano de 
vacinação, 
quase 70% dos 
brasileiros já 
tomaram 2 doses 

Cuidados com 
Aedes aegypti 
devem ser 
redobrados no 
Verão
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Reflexao~

"O SENHOR é quem vai adiante de ti; ele 
será contigo, não te deixará, nem te desampa-
rará; não temas, nem te atemorizes."

Refletindo: Podem haver problemas, lutas 
difíceis, mas Deus é quem vai a frente, e não 
importam as circunstâncias, Deus é maior que 
tudo, e Ele é poderoso para nos livrar e guardar. 
Jamais Deus irá nos desamparar. Você não 
precisa ter medo, pode procurar novas saídas, 
aproveitar novas oportunidades, confiando que 
Deus Pai está indo a sua frente.

Oração: Pai querido, não importa o tamanho do 
problema, sei que o Senhor vai a frente e me livra 
de toda e qualquer adversidade. Obrigado porque 
eu sei que o Senhor jamais me deixará, assim 
posso descansar, confiar e não ter medo de seguir 
adiante. Retira de mim toda ansiedade, medo e 
angustia. Eu oro em nome de Jesus. Amém.

de
Momento 

Deuteronômio 31:8

Pesquisadores lançam site que monitora
atividade pesqueira no Rio Doce e litoral

Pesquisadores da Ufes 
começaram a monitorar a 
atividade pesqueira no 
Rio Doce, no Espírito San-
to e Minas Gerais, e tam-
bém no litoral capixaba. 
As informações atualiza-
das da pesquisa estão dis-
poníveis no site do projeto, 
no endereço https:// pes-
ca.ufes.br/. O trabalho de 
monitoramento da pesca e 
a caracterização socioeco-
nômica dos pescadores 
objetiva organizar e dispo-
nibilizar informações es-
senciais para o desenvolvi-
mento das atividades pes-
queiras, extrativistas e 
aquícolas na região. 

Por meio do mapea-
mento, o projeto pretende 
identificar os recursos na-
turais disponíveis para a 
pesca, as modalidades e 
apetrechos utilizados, 
além de traçar o perfil soci-
al e econômico dos pesca-
dores da região na bacia 
do Rio Doce e litoral, que 
há seis anos sofreu os efei-
tos do rompimento da bar-
ragem de Fundão, em Ma-
riana, Minas Gerais. O 
projeto, denominado Mo-
nitoramento e caracteriza-
ção socioeconômica da 
atividade pesqueira do 
Rio Doce e litoral do Espí-
rito Santo, é desenvolvido 
por pesquisadores do La-
boratório de Pesca e Aqui-
cultura (LabPesca), do 
Centro Universitário Nor-
te do Espírito Santo (Ceu-
nes), no campus da Ufes 
em São Mateus. 

Para o desenvolvimen-
to da pesquisa foi estabele-
cido convênio entre a Ufes 
e o Instituto de Pesca, de 
São Paulo, uma organiza-
ção pública de pesquisa 
científica e tecnológica 
vinculada ao governo pau-
lista. A atuação dos pes-
quisadores abrange os 
ambientes marinho, capi-
xaba, e continental, no 

Rio Doce, e oferece subsí-
dios consolidados relacio-
nados ao setor pesqueiro, 
no contexto econômico e 
social, para instituições 
públicas e privadas. 

“O objetivo é obter e 
transferir conhecimento, 
além de construir e com-
partilhar informações pa-
ra a retomada do desen-
volvimento social e econô-
mico da atividade pesquei-
ra e da região, com susten-
tabilidade e qualidade 
ambiental”, aponta o pes-
quisador Mauricio Hos-
tim, do Departamento de 
Ciências Agrárias e Bioló-
gicas (DCAB) do Ceunes, 
e um dos coordenadores 
do projeto. Segundo ele, 
além da bacia do Rio Do-
ce, nos dois estados, e do 
litoral capixaba, o projeto 
vai se estender para outras 
regiões marinhas alcança-
das pela frota pesqueira. 

Á R E A  D E 
ABRANGÊNCIA – No 
litoral do Espírito Santo 
estão sendo monitorados 
11 municípios: Anchieta, 
Aracruz, Conceição da 
Barra, Guarapari, Itape-
mirim, Linhares, Piúma, 
São Mateus, Serra, Vila 
Velha e Vitória. Na dinâ-
mica das pesquisas estão 
agregadas ações de exten-
são universitária da Ufes, 
de acordo com Mauricio 
Hostim, com a participa-
ção das comunidades no 
projeto, com o trabalho de 
identificação do pescado 
nos pontos de descarga, 
nas rotas pesqueiras, além 
de informações socioeco-
nômicas dos profissionais 
que atuam na pesca. 

No ambiente conti-
nental são monitorados os 
municípios de Baixo Gu-
andu e Colatina, no lado 
capixaba; e Aimorés, Con-
selheiro Pena, Governa-
dor Valadares, Periquito, 
Resplendor e Tumiritinga, 
no território mineiro – 
todos na divisa entre os 

dois estados. Mauricio 
Hostim explica que o site 
do projeto é interativo e 
permite buscas por infor-
mações como o Boletim 
Estatístico da Pesca, pes-
quisas publicadas, a lista 
de pescados por região, 
banco de dados, relatórios 
públicos e outros conteú-
dos, seguindo diretrizes 
definidas pelo grupo Pro-
jeto de Monitoramento da 
A t iv i d a d e  Pe s q u e i r a 
(PMAP). 

Os pesquisadores res-
salvam que não são identi-
ficados os dados individu-
ais fornecidos voluntaria-
mente por pescadores, 
armadores e empresas, 
que são preservados. “A 
base fundamental do pro-
jeto é o compromisso ético 
com o setor pesqueiro”, 
pontua Hostim. Segundo 
ele, os dados sobre a pesca 
são divulgados de forma 
consolidada e classifica-
dos por ano, mês, municí-
pio, aparelhos de pesca 
utilizados e espécies, cujas 
informações estarão dis-
poníveis no site institucio-
nal  ht tps :// pesca.u-
fes.br/, por meio de infor-
mes e anuários pesqueiros 
regulares. 

HISTÓRICO – A Ufes 
iniciou o monitoramento 
pesqueiro no Espírito San-
to em 2010, a partir de con-
vênio com o Ministério da 
Pe s c a  e  A q u i c u l t u r a 
(MPA), que foi extinto em 
dezembro de 2012. Na-

quele curto período os 
pesquisadores da Ufes 
conseguiram monitorar 
23 pontos de descarga de 
pescado, registrando in-
formações que subsidia-
ram a publicação do Bole-
tim Estatístico da Pesca do 
Espírito Santo, que é a 
última informação oficial 
da atividade pesqueira do 
estado. O Instituto de Pes-
ca, por sua vez, é uma orga-
nização reconhecida no 
Brasil e internacionalmen-
te pela produção científica 
e pela divulgação de infor-
mações qualitativas sobre 
a pesca desde a década de 
1970. 

Além de Muricio Hos-
tim, coordenam o projeto 
os pesquisadores Julien 
Chiquieri, do DCAB, e 
Rodrigo Randow de Frei-
tas, do Departamento de 
Engenharia e Tecnologia 
(DET), ambos do Ceunes. 
Pelo Instituto de Pesca, 
participam da coordena-
ção os pesquisadores Anto-
nio Olinto Avila da Silva, 
Jocemar Tomasino Men-
donça e Paula Gênova de 
Castro Campanha. A ge-
rência-geral é do pesquisa-
dor Joelson Musiello Fer-
nandes. O projeto obteve 
financiamento da Funda-
ção Renova, por meio da 
F u n d a ç ã o  E s p í r i t o -
Santense de Tecnologia 
(Fest) e da Fundação de 
Desenvolvimento da Pes-
quisa do Agronegócio 
(Fundepag).

Foto: divulgação 

Ufes
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Campeão do concurso 2021 da Cooabriel 
realiza visita técnica a Venda Nova do Imigrante

O cooperado da Coo-
abriel e campeão do 
XVIII Concurso Coni-
lon de Excelência Cooa-
briel – Edição 2021, 
Edgar Bastianello reali-
zou junto à sua família 
uma visita técnica na 
cidade de Venda Nova 
do Imigrante.

A experiência foi 
uma premiação adicio-
nal entregue ao campeão 
do XVIII Concurso Coni-
lon de Excelência Cooa-
briel – Edição 2021.

“O objetivo foi per-
mitir que os participan-
tes, nesse caso, o cam-
peão do concurso e sua 
família, pudessem ver 
outras tecnologias e pro-
cessos, afinal o local visi-
tado é referência em cons-
trução de qualidade do 

café conilon. Estas expe-
riências geram valor e 
agregam muito àqueles 
que têm a oportunidade 
de participar de um mo-
mento assim, além é cla-
ro de ser uma cidade tu-
rística belíssima, enfim, 
juntar o útil ao agradável 
e proporcionar um fim 
de semana para ser guar-
dado na memória.”, dis-
se o superintendente da 
Cooabriel, Carlos Au-
gusto Pandolfi.

Na sexta-feira (07), a 
visita foi realizada ao 
Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecno-
logia do Espírito Santo 
(Ifes), campus Venda 
Nova do Imigrante. Lá, 
foi possível acompanhar 
os processos relativos à 
produção de café. 

Mais uma visita téc-
nica ocorreu no sábado 

(08) na Fazenda Camo-
cin, em Domingos Mar-
tins, conhecida por seus 
cafés orgânicos e pela 
produção do café do pás-
saro Jacu. Logo após, 
houve uma interação 
com consumidores. 

A programação foi 
acompanhada pelo pro-
fessor do Ifes e coordena-
dor do projeto com a Coo-
abriel, Lucas Louzada. 

“O objetivo dessa 
visita foi permitir ao cam-
peão do concurso uma 
compreensão melhor a 
dinâmica da produção 
de cafés finos e terem 
condições de captar o 
que o consumidor quer. 
O projeto em parceria 
com a Cooabriel irá de-
senvolver ainda mais 
esse processo ao longo de 
2022”, disse Louzada. 

Ao todo, participa-

ram da visita 13 pessoas 
da família do sr. Edgar 
Bastianello. “Foi uma 
programação que nos 
permitiu unir conheci-
mento e turismo com a 
família. Aprender coisas 
novas nos permite cres-
cer e estar preparados 
para uma nova colheita”, 
finalizou sr. Edgar. 

Cuidados com Aedes aegypti devem ser redobrados no Verão

Os cuidados com o 
Aedes aegypti devem 
ser redobrados durante 
o Verão. Esse período 
tem em comum uma 
ocorrência de chuvas de 
curta duração e de forte 
intensidade, que, com a 
combinação de altas 
temperaturas, ajuda no 
aumento dos criadou-
ros do mosquito. 

Estar atento nesta 
época do ano também é 
importante, por causa 
do período prolongado 
de férias da população. 
Para aqueles que vão 
viajar, é preciso realizar 
um checklist para evitar 

o acúmulo de água para-
da nas residências e 
quintais. 

De acordo com a 
enfermeira do Progra-
ma de Educação em 
Saúde Ambiental do 
Núcleo Especial de Vigi-
l â n c i a  A m b i e n t a l 
(GEVS), Mayra Rodri-
gues, existem medidas 
simples que podem ser 
feitas nas casas pelos 
moradores para elimi-
nar os focos de água 
parada e que são efica-
zes, contribuindo de 
forma decisiva para 
combater o mosquito. 

“É indispensável 
todos os cuidados em 
todas as épocas. Atitu-

des de rotina, como reti-
rar o acumulo de água 
de resíduos no quintal, 
lavar bem as vasilhas 
dos animais e tirar a 
água dos pratos de plan-
tas, mantendo-os lim-
pos, contribuem para o 
combate ao mosquito”, 
frisou Mayra Rodri-
gues.   

Espírito Santo 
registra mais de dez 

casos de chikungunya 
em 2022 

O Espírito Santo 
registrou, nesta primei-
ra semana epidemioló-
gica de 2022, 13 casos 
de chikungunya. Os 

dados podem ser confe-
ridos no boletim sema-
nal divulgado pela equi-
pe do Núcleo Especial 
de Vigilância Ambien-
tal, da Secretaria da Saú-
de (Sesa), na quinta-
feira (13)  

O boletim informa 
ainda a incidência de 
dengue e zika. Foram 
confirmados 92 casos 
de dengue e oito casos 
de zika, no mesmo pe-
ríodo.  

Como se prevenir: 

- Limpar o quintal, 
jogando fora o que não é 
utilizado; 

- Tirar água dos pra-

tos de plantas; 
- Colocar garrafas 

vazias de cabeça para 
baixo; 

- Tampar tonéis, de-
pósitos de água, caixas 
d’água e qualquer tipo 
de recipiente que possa 
reservar água; 

- Manter os quintais 
bem varridos, eliminan-

do recipientes que pos-
sam acumular água, co-
mo tampinha de garrafa, 
folhas e sacolas plásticas; 

- Escovar bem as bor-
das dos recipientes (vasi-
lha de água e comida de 
animais, pratos de plan-
tas,  tonéis e caixas 
d’água) e mantê-los sem-
pre limpos.

SESA

Fotos: Cooabriel  

Cooabriel 

Foto: divulgação 
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Ato simbólico marca início da vacinação das
crianças contra Covid-19 no Espírito Santo

Em ato simbólico 
realizado na manhã de 
sábado (15), no Palácio 
Anchieta, em Vitória, 
teve início a vacinação 
de crianças entre 05 e 
11 anos de idade contra 
o novo Coronavírus 
(Covid-19). A imuniza-
ção desse público é um 
processo fundamental 
para o controle da pan-
demia e segurança de 
toda população. A 
ação teve a presença do 
governador do Estado, 
Renato Casagrande, e 
do secretário de Estado 
da Saúde, Nésio Fer-
nandes. Com autoriza-
ção e acompanhadas 
dos seus responsáveis 
legais, as crianças rece-
beram a primeira dose 
da Pfizer/BioNTech.

“Nós estamos inici-
ando a vacinação das 
crianças pelo Plano 
Nacional de Imuniza-
ção, iniciando pelas 
crianças indígenas, 
aquelas com deficiên-
cia ou comorbidades. 
Esse é o público dessa 
primeira fase. Avança-
mos muito na imuniza-
ção da população, mas 
temos que avançar ain-
da mais. Temos um 
grande número de pes-

soas com mais de 12 
anos que ainda não re-
ceberam a vacina. Pedi-
mos sempre que as pes-
soas que podem se imu-
nizem contra essa doen-
ça. Nosso esforço é pa-
ra que as pessoas façam 
o teste. São mais de 480 
locais de livre testagem 
no Espírito Santo. Para 
assim identificar o con-
tágio e romper a cadeia 
de transmissão”, afir-
mou o governador Ca-
sagrande.

Para a vacinação 
desse público, chega-
ram ao Estado, na tar-
de desta sexta-feira 
(14), um total de 24,1 
mil doses pediátricas 
da vacina. O imunizan-
te foi distribuído às regi-
onais de saúde e aos 
municípios da Região 
Metropolitana no mes-
mo dia, sendo realiza-
da a divisão das doses 
de acordo com a esti-
mativa populacional 
(público-alvo no local), 
bem como o quantitati-
vo de doses enviado 
pelo Ministério da Saú-
de. A Secretaria da Saú-
de (Sesa) aguarda o po-
sicionamento do órgão 
quanto ao envio de no-
vas remessas para am-
pliar os públicos-alvo.

"A vacinação das 

crianças deve seguir até 
o mês de junho para 
aplicação das duas do-
ses. Queremos vacinar 
rapidamente todas as 
crianças para protegê-
las o mais rápido possí-
vel desse vírus. A vaci-
na traz proteção para 
as crianças e é um ato 
de responsabilidade 
dos pais para com seus 
filhos", comentou o 
secretário da Saúde, 
Nésio Fernandes.

Também estiveram 
p r e s e n t e s  a  v i c e -
governadora do Esta-
do, Jacqueline Moraes; 
o subsecretário interino 
de Estado de Vigilância 
em Saúde, Orlei Car-
doso; além de represen-
t a n t e s  d a  V i t ó r i a 
Down,  Pestalozzi , 
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) e de secre-
tarias municipais de 
Saúde.

Vacinação das crian-
ças no Estado

Atualmente, o Espí-
rito Santo tem 393.089 
pessoas entre 05 e 11 
anos aptas para receber 
a vacinação contra Co-
vid-19. Devido ao nú-
mero de doses disponi-
bilizadas nesse primei-

ro momento, o Gover-
no do Estado organi-
zou a imunização por 
meio de alguns grupos 
prioritários.

Inicialmente, serão 
vacinadas as crianças 
indígenas (que repre-
sentam 397 pessoas); 
quilombolas; pessoas 
com deficiência perma-
nente; comorbidades; e 
11 anos de idade (com 
público de 54.685 cida-
dãos). Não há uma esti-
mativa de quantas cri-
anças quilombolas; 
com deficiência perma-
nente ou; com algum 
tipo de comorbidade 
habitam o Estado.

Caso o público te-
nha tomado alguma 
vacina do Calendário 
Nacional de Imuniza-
ção, é necessário aguar-
dar 15 dias para receber 

a dose da Pfizer contra 
Covid-19. A segunda 
dose será aplicada com 
o intervalo de oito se-
manas (56 dias). Além 
disso, as crianças que 
completam 12 anos de 
idade entre a primeira e 
a segunda dose devem 
permanecer com o es-
quema de vacinação 
com a dose pediátrica.

Não será exigida a 
prescrição médica para 
imunização desse pú-
blico no Espírito Santo, 
porém, os indivíduos 
que se enquadram no 
grupo de comorbidade 
deverão apresentar lau-
do que comprove a sua 
situação específica no 
ato da imunização.

A vacinação das 
crianças em solo capi-
xaba teve início em di-
versos municípios, no 

sábado (15). A imuni-
zação das crianças de-
ve ser realizada em am-
biente específico e sepa-
rado da imunização 
dos adultos, conforme 
r e c o m e n d a ç ã o  d a 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Diferença entre as 
doses para aplicadas 
em crianças e adultos

A Vacinação da Pfi-
zer já é utilizada no es-
quema vacinal padrão 
de adolescentes e adul-
tos e na aplicação de 
dose de reforço. Entre-
tanto, os lotes destina-
dos às crianças apre-
sentam algumas dife-
renças como nos fras-
cos, dosagem e tempo 
de armazenamento. 

Fotos: Raphael Marques/Secom 
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Em um ano de vacinação, quase 70% 
dos brasileiros já tomaram 2 doses 

Um ano depois de 
começar a vacinação con-
tra a covid-19, o Brasil se 
aproxima do patamar de 
70% da população com as 
duas doses, enquanto 
15% já receberam a dose 
de reforço e cerca de 75% 
receberam ao menos a 
primeira dose, segundo 
dados do painel Monitora 
Covid-19, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
A campanha coordenada 
pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) já 
tinha atingido 68% dos 
brasileiros com as duas 
doses até a última sexta-
feira (14) e dá agora os 
primeiros passos para 
proteger crianças de 5 a 11 
anos. 

A vacinação contra a 
doença teve sua primeira 
dose administrada em 17 
de janeiro de 2021, na 
enfermeira Mônica Cala-
zans, em São Paulo. A 
profissional de saúde rece-
beu a vacina CoronaVac, 
produzida no Instituto 
Butantan em parceria 
com a empresa chinesa 
Sinovac. Desde então, três 
em cada quatro brasilei-

ros receberam ao menos a 
primeira aplicação de um 
dos quatro imunizantes 
adquiridos pelo PNI: 
AstraZeneca, Corona-
Vac, Janssen e Pfizer. 

Pesquisadores da Fio-
cruz e da Sociedade Brasi-
leira de Imunizações ouvi-
dos pela Agência Brasil 
indicam que o resultado 
da vacinação produziu 
queda drástica na mortali-
dade e nas internações 
causadas pela pandemia, 
mesmo diante de muta-
ções mais transmissíveis 
do coronavírus, como a 
Delta e a Ômicron.   

Mudança 
epidemiológica 

Quando o Brasil apli-
cou a primeira vacina con-
tra covid-19, no início do 
ano passado, a média mó-
vel de vítimas da doença 
passava das 900 por dia, e 
23 estados tinham mais de 
60% dos leitos de pacien-
tes graves da doença ocu-
pados no Sistema Único 
de Saúde (SUS). Com 
doses limitadas, a campa-
nha começou focando 
grupos mais expostos, 
como os profissionais de 

saúde, e mais vulneráveis, 
como os idosos.  

Levou até junho para 
que um quarto dos brasi-
leiros recebesse ao menos 
a primeira dose, e o país 
viveu o período mais letal 
da pandemia no primeiro 
semestre do ano passado, 
quando a variante Gama 
(P.1) lotou centros de tera-
pia intensiva e chegou a 
provocar picos de mais de 
3 mil vítimas por dia. Nos 
grupos já vacinados, po-
rém, as mortes começa-
ram a cair conforme os 
esquemas vacinais eram 
completos, e os pesquisa-
dores chegaram a indicar 
que a pandemia havia 
rejuvenescido, já que os 
idosos imunizados passa-
ram a representar um per-
centual menor das víti-
mas. 

A diretora da Socieda-
de Brasileira de Imuniza-
ções, Mônica Levi, refor-
ça que as vacinas reduzi-
ram a ocorrência de casos 
graves e mortes na pande-
mia, mesmo que a ascen-
são de variantes mais 
transmissíveis tenha pro-
vocado novas ondas de 
disseminação do corona-
vírus. "Não conseguimos 

ganhar do aparecimento 
de variantes, principal-
mente porque não houve 
uma vacinação em massa 
no mundo inteiro simulta-
neamente. Então, em luga-
res em que havia condi-
ções de alta transmissibili-
dade, surgiram varian-
tes", afirma ela, que acres-
centa: "Mas as vacinas se 
mostraram eficazes con-
tra formas graves e mortes 
mesmo nesse contexto de 
variantes. Neste momen-
to, com a Ômicron, a ex-
plosão do número de ca-
sos não foi acompanhada 
nem pelos casos de inter-
nação nem pela mortali-
dade. E isso se deve à vaci-
nação. As vacinas cum-
priram o papel principal e 
mais importante: salvar 
vidas". 

Pesquisador da Fio-
cruz Bahia, o epidemiolo-
gista Maurício Barreto 
concorda e avalia que a 
velocidade de transmis-
são da Ômicron trará ma-
is um alerta para quem 
ainda não tomou a prime-
ira dose ou não concluiu o 
esquema vacinal. 

"Esse pico que esta-
mos começando da Ômi-
cron vai crescer nas próxi-

mas semanas e pode atin-
gir número grande de pes-
soas. Pode haver casos 
severos entre os vacina-
dos, porque a efetividade 
da vacina não é de 100%,  
mas será em uma propor-
ção muito maior entre os 
não vacinados", prevê o 
epidemiologista, que vê 
risco para os sistemas de 
saúde com demanda gran-
de por internação de não 
vacinados. "Havendo nú-
mero razoável de não vaci-
nados, isso pode gerar 
enorme quantidade de 
casos severos. A Ômicron 
está expondo a fragilidade 
dos não vacinados".

Barreto vê como posi-
tivo o número de 68% da 
população com duas do-
ses, mas acredita que há 
espaço para aumentar 
esse percentual, porque o 

Brasil tem tradição de ser 
um país com alto grau de 
aceitação das vacinas. 
Além disso, destaca que 
há diferença grande entre 
os vacinados com a pri-
meira dose (75%) e com a 
segunda dose (68%), o 
que dá margem para avan-
çar entre quem já se dis-
pôs a receber a primeira 
aplicação.

"De modo geral, é posi-
tivo [o percentual de vaci-
nados]. Reflete, de um 
lado, o desejo da popula-
ção de ser vacinada, e, do 
outro, o desenvolvimento 
de vacinas com efetivida-
de capaz de proteger prin-
cipalmente contra casos 
severos da doença", afir-
ma ele, que pondera: "Po-
deria ser um pouco mais. 
O Brasil poderia chegar 
um pouco além". 

Detran|ES disponibiliza simulados de 
habilitação com vídeos em LIBRAS

O  D e p a r t a m e n t o 
Estadual de Trânsito do 
Esp í r i to  Santo  (De-
tran|ES) realiza mais 
uma ação para levar aces-
sibilidade aos candidatos 
à habilitação e conduto-
res que querem estudar 
por meio dos simulados 
disponíveis em seu site 
www.detran.es.gov.br. O 
órgão passou a oferecer 
na segunda-feira (17), 
uma nova versão, total-
mente atualizada e utili-
zando também vídeos 
em Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS).

Os simulados são dis-
ponibilizados para pro-
cessos de primeira habili-
tação, atualização de Car-
teira Nacional de Habili-
tação (CNH) e Recicla-
gem, e têm o mesmo for-
mato das provas de legis-
lação, com 30 questões, 
quatro alternativas. E 
agora passam a contar 
com vídeos em LIBRAS 
para as perguntas e tam-
bém para cada uma das 
alternativas de resposta. 
No caso do simulado em 
LIBRAS, o tempo é de 
100 minutos para a con-
clusão do exame. 

O diretor geral do 

Órgão, Givaldo Vieira, 
destaca que a iniciativa 
tem o objetivo de melho-
rar os acessos das Pessoas 
com Deficiência Auditi-
va, surdas e surdas orali-
zadas na formação do 
condutor com vistas à 
redução no índice de re-
provação. 

“Recebemos algumas 
demandas desse público 
específico, solicitando 
um atendimento diferen-
ciado que contribuiria 
para a absorção dos ensi-
namentos durante a for-
mação de condutores e 
entendemos que esse ser-
viço é uma forma de in-

clusão importante. Afi-
nal, quanto mais prepa-
rados os candidatos esti-
verem, mais confiantes e 
seguros eles serão para 
trafegarem nas vias do 
país e, consequentemen-
te, teremos menos aci-
dentes e mortes. Então, 
hoje temos o orgulho de 
dizer que o Detran|ES é 
o pioneiro nessa inclu-
são”, salienta Givaldo 
Vieira. 

 Os simulados perten-
cem ao banco de dados 
do Detran|ES e constitu-
em-se de cerca de 2.500 
questões apresentadas 
em três modelos pré-

definidos. Ao final do 
teste, é emitido um certi-
ficado eletrônico simbó-
lico com o resultado. 

Primeira Habilitação 

 O simulado para 
quem vai tirar a carteira 
de motorista traz ques-
tões referentes à Legisla-
ção de Trânsito, Direção 
Defensiva, Noções de 
Primeiros Socorros, Rela-
cionamento Interpesso-
al, Noções de Proteção 
ao Meio Ambiente e No-
ções de Funcionamento 
de Veículos. 

Reciclagem e 
Atualização 

 Para aqueles que estão 
com a CNH suspensa e 
precisam fazer o exame de 
reciclagem, as questões 
são relacionadas à Legisla-
ção de Trânsito, Direção 
Defensiva, Noções de Pri-
meiros Socorros e Relacio-
namento Interpessoal. 

 Já os condutores que 
estão com a habilitação 
vencida há mais de cinco 
anos, precisam fazer atua-
lização da CNH, e são 
submetidos a questões de 
Direção Defensiva e No-
ções de Primeiros Socor-
ros.

Detran

Agência Brasil 

Foto:  José Cruz/Agência Brasil 
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Escolas do Campo recebem materiais de limpeza, de expediente 
e didáticos para o ano letivo 2022 em Nova Venécia 

Seguindo um cro-
nograma de entrega 
da rede municipal de 
ensino, chegou a vez 
das escolas do campo 
receberem os materia-
is para dar início as 

aulas do ano letivo 
2022. 

Livros didáticos, 
envelopes, fitas adesi-
vas, copos descartáve-
is, itens para limpeza 
são alguns dos materi-
ais que as 57 escolas 
do município de Nova 

Venécia receberam, 
destas, 26 são do cam-
po. 

As entregas come-
çaram a ser feitas no 
início do mês de janei-
ro para as unidades de 
ensino da sede. Na últi-
ma semana foi a vez 
das escolas do campo. 

Segundo a diretora 
do CMEI Vicente Scar-
dini, localizada no dis-
trito de Guararema, 
Eliana Farias, os itens 
recebidos são de gran-
de importância para o 
sucesso na aprendiza-
gem dos alunos. “Sou 
professora desde 2005 
e estou diretora, nunca 
t inha v i s to  tan tas 
ações valorizando o 
ensino em nosso muni-

cípio, o senhor prefei-
to André Fagundes e a 
senhora secretária de 
educação estão de pa-
rabéns, pois estão fa-
zendo um trabalho de 
muito comprometi-
mento em nossa área, 
sexta feira passada re-
cebemos muitas coisas 
aqui em nossa escola, 
fiquei surpresa e eufó-

rica, temos tudo que 
precisamos para de-
senvolver um bom tra-
balho”, frisou Eliana. 

Além desses mate-
riais, foi renovado tam-
bém a mobília das uni-
dades de ensino em 
100%, o que corres-
ponde a um investi-
mento de quase 5 mi-
lhões para a educação 

veneciana. “Temos 
um compromisso de 
tornar o ensino de No-
va Venécia uma refe-
rência. Esses materia-
is vem para colaborar 
na qualidade do pro-
cesso de aprendiza-
gem”, disse a Secretá-
ria Municipal de Edu-
cação, Wanessa Zava-
rese Sechim. 

Sorteio do Nota Premiada Capixaba será no dia 
20 de janeiro com prêmios que somam R$ 400 mil 

O primeiro sorteio do 
Programa Nota Premia-
da Capixaba está bem 
próximo. Ele vai aconte-
cer na próxima quinta-
feira (20), por meio de 
um sistema informatiza-
do, com base no resulta-
do da Loteria Federal da 
Caixa Econômica. Serão 
contabilizados para o 
sorteio apenas os bilhetes 
provenientes das notas 
emitidas no mês de de-
zembro de 2021.

Ao todo, serão 15 
prêmios distribuídos, 
sendo cinco em cada re-
gião geográfica do Espíri-
to Santo (Metropolitana, 
sul e norte), somando 
praticamente R$ 400 mil. 
Dos cinco prêmios por 
região, um será no valor 
de R$ 100 mil, um de R$ 
20 mil, dois de R$ R$ 5 
mil e um de R$ 2.500,00.

"Vamos começar com 
o sorteio mensal e já com 
um especial anual. Com 
o programa, estamos 
conseguindo vários fei-
tos, como o estímulo à 

regularização cadastral 
das empresas, o incentivo 
às atividades desenvolvi-
das por entidades sociais 
e, consequentemente, a 
redução das desigualda-
des sociais por meio da 
tributação", disse o secre-
tário de Estado da Fazen-
da, Marcelo Altoé.  

Os contemplados 
receberão mensagem 
automática pelo sistema 
e, se necessário, a gestão 
do programa Nota Pre-
miada Capixaba fará 
contato telefônico, de 
modo que todos possam 
solicitar o resgate dos 
prêmios dentro do prazo 
de 90 dias após o sorteio. 
A planilha de realização 
do sorteio será disponibi-
lizada no site (www.nota-
premiadacapixaba.es.-
gov.br), além de outras 
informações relaciona-
das ao processo do sorte-
io.  

De acordo com o au-
ditor fiscal e gerente de 
Arrecadação e Cadastro 
da Sefaz, Thiago Duarte 
Venâncio, as entidades 
sociais que participam do 

programa vão receber de 
duas formas diferentes: 
se a pessoa sorteada tiver 
indicado a instituição e 
também com o rateio 
mensal, de acordo com o 
índice de engajamento 
social.

"Pelo sorteio, a enti-
dade vai receber o valor 
equivalente a 50% do 
prêmio do cidadão con-
templado e que a tiver 
indicado. Por exemplo, a 
entidade indicada pelo 
vencedor dos R$ 100 mil 
receberá um repasse de 
R$ 50 mil. Quanto ao 
rateio, serão distribuídos, 
aproximadamente, R$ 
170 mil todo mês para as 
entidades cadastradas, 
cujo percentual de cada 
uma será de acordo com 
os pontos gerados pelos 
cidadãos que a indica-
ram”, explicou Venân-
cio. 

Os sorteios mensais e 
os três especiais anuais 
serão sempre divididos 
em três regiões: Metro-
politana, norte e sul. A 
partir de fevereiro, a in-
tenção é realizar os sorte-

ios sempre nas segundas 
quintas-feiras úteis de 
cada mês, desde que na 
quarta-feira anterior te-
nha tido sorteio da Lote-
ria Federal. 

Sigilo das 
informações   

As medidas de segu-
rança implementadas no 
Sistema Nota Premiada 
Capixaba são: controle 
de acesso lógico, contro-
les criptográficos e segu-
rança em redes. O siste-
ma utiliza protocolo de 
segurança TLS, algorit-
mos de criptografia RSA 
e chaves criptográficas de 
2.048 bits.

Com a finalidade de 
assegurar a segurança do 
usuário, o Nota Premia-
da Capixaba utiliza o 
Acesso Cidadão, um ser-
viço de autenticação e 
identificação para os cida-
dãos que utilizam servi-
ços digitais oferecidos 
pelo Governo do Estado 
do Espírito Santo, com 
uma política de senha 
forte, sendo também pos-

sível a utilização do por-
tal Meu gov.br, que per-
mite a verificação no 
Acesso Cidadão, por me-
io dos selos de confiabili-
dade que aplicam na pla-
taforma.  

Além disso, toda a 
comunicação realizada 
com o Nota Premiada 
Capixaba é feita de for-
ma criptografada.  

Nota Premiada 
Capixaba  

O Nota Premiada 
Capixaba é um progra-
ma de educação fiscal, 
que tem como objetivo o 
fomento da cidadania 
fiscal. Por meio do pro-
grama, pretende-se esti-
mular a regularização 
cadastral das empresas, 
além de incentivar ativi-
dades desenvolvidas por 
entidades sociais. Ao 
todo, quase 40 mil consu-
midores já aderiram ao 
Nota Premiada Capixa-
ba, de dezembro até meta-
de de janeiro, além de 
117 entidades sociais 
cadastradas, mais de 320 

mil notas fiscais proces-
sadas e 11,2 mil estabele-
cimentos gerando docu-
mento fiscal.   

Para participar do 
programa, os consumi-
dores capixabas devem 
se cadastrar  no site 
www.notapremiadacapi-
xaba.es.gov.br, preencher 
os dados pessoais e esco-
lher uma entidade sem 
fins lucrativos que tam-
bém vai receber os prêmi-
os. Feito o cadastro, basta 
solicitar a inclusão do 
CPF nas compras. Não 
será necessário cadastrar 
as notas no site, cujo ca-
dastro é automático a 
partir de 48 horas após a 
compra. 

A cada R$ 1,00 em 
compras os consumido-
res vão ganhar 1 ponto. 
Dessa forma, a cada 50 
pontos os clientes terão 1 
bilhete, que irá eletroni-
camente para o sistema, 
e cada consumidor pode-
rá concorrer com até 50 
bilhetes a cada sorteio 
mensal e por região. Já 
no sorteio especial, o limi-
te é de 600 bilhetes.

Sefaz

PMNV 

Fotos: divulgação 
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ES suspende classificação de risco muito baixo

Em virtude do au-
mento de casos pela 
Covid-19 no Espírito 
Santo, nas primeiras 
semanas de janeiro de 
2022, o Governo do 
Estado, por meio da 
Portaria Nº 008-R, pu-
blicada no último sába-
do (15), no Diário Ofi-
cial do Estado, suspen-
de o enquadramento 
dos municípios na clas-
sificação de risco mui-
to baixo, na Gestão do 
Mapa de Risco. 

A informação foi 
divulgada na última 
sexta-feira (14), pelo 
governador do Estado, 
Renato Casagrande, 
em pronunciamento 
ao vivo. A suspensão 
acontece enquanto 
não ocorrer a redução 

do número de casos 
ativos no Estado, con-
forme critérios epide-
miológicos, conside-
rando dados do portal 
https://coronavírus.es
.gov.br.  

“Como estamos 
num processo de as-
cendência no contágio, 

estamos suspendendo 
a classificação do risco 
muito baixo. Mas isso 
não é para desincenti-
var a vacinação, até 
porque quando a doen-
ça voltar a ter queda, 
voltaremos com a clas-
sificação. É bom que os 
municípios possam 

vacinar, chegar a esses 
percentuais, pois isso 
permitirá, quando esti-
vermos em queda, que 
tenhamos total liberda-
de das atividades eco-
nômicas e sociais”, 
destacou o governa-
dor, durante a live. 

A Portaria ressalta 

ainda que as medidas 
qualificadas específi-
cas, correspondentes à 
classificação de risco 
muito baixo, continu-
am a ser aplicadas aos 
municípios, indepen-
dentemente dos níveis 
de risco, como a apre-
sentação do compro-

vante de esquema vaci-
nal completo contra a 
Covid-19, para acessar 
determinados estabe-
lecimentos e ativida-
des e demais medidas 
disponibilizadas no 
Anexo I da Portaria 
N°013-R, de 23 de jane-
iro. 

Mais de 25 mil ca-
sos confirmados nos 
primeiros 14 dias de 
janeiro 

De acordo com os 
dados do Painel Covid-
19, nos primeiros 14 
dias de 2022, o Espírito 
Santo já soma 28.415 
casos confirmados da 
doença em todo o terri-
tório. Entre a primeira 
e a segunda semana 
epidemiológica de 
2022, o aumento repre-
senta cerca de 85,3% 
no número de casos.

Produtores de nove assentamentos capixabas terão 
apoio às cadeias do café e da pimenta-do-reino 

A Fundação Reno-
va está apoiando pro-
dutores rurais de nove 
assentamentos de refor-
ma agrária, localizados 
no norte do Espírito 
Santo. Realizado em 
parceria com a Coope-
rativa de Produção, Co-
mercialização e Benefi-
ciamento dos Assenta-
dos (Coopterra), o Pro-
jeto de Apoio às Cadei-
as Produtivas do Café e 
Pimenta-do-Reino em 
Assentamentos Rurais 
Capixabas se dará por 
meio de ações de bene-
ficiamento da cadeia 
produtiva e capacitação 
técnica, promovendo a 
geração de renda e for-
talecendo a estratégia 
de desenvolvimento da 
produção nos assenta-
mentos.  

Mais de R$ 2,6 mi-

lhões serão destinados 
e, ao todo, 565 famílias 
produtoras de alimen-
tos serão atendidas e 
organizadas para atua-
rem em todos os seg-
mentos das cadeias 
agroalimentares. Por 
meio de um processo 
de cooperação, é possí-
vel produzir com mais 
qualidade e acessar mer-
cados para os produtos. 
A iniciativa faz parte de 
projetos compensatóri-
os que visam dinamizar 
a reativação econômica 
da bacia do rio Doce. 

As ações contem-
plam apoio à renova-
ção de lavouras de café 
com a introdução de 
variedade de café coni-
lon melhorada geneti-
camente; construção 
de uma unidade de be-
neficiamento de café e 
pimenta-do-reino em 
um assentamento; ins-

talação de equipamen-
tos de beneficiamento 
de pimenta-do-reino 
em outros três assenta-
mentos; assistência téc-
nica especializada nas 
atividades agrícolas; e 
realização da comerci-
alização dos produtos 
por meio de cooperati-
vas dos próprios assen-
tados. 

As reuniões de apre-
sentação do projeto e o 
cadastramento das fa-
mílias estão acontecen-
do em cada assenta-
mento. Equipamentos 
como aparelho GPS 
portátil, um veículo, 
dois descascadores de 
amostras de grãos, três 
debulhadoras para pi-
menta-do-reino com 

rosca sem fim, quatro 
secadores de inox para 
pimenta, entre outros, 
também foram adquiri-
dos. Conheça os assen-
tamentos e o número 
de famílias contempla-
das. 

Nova Esperança: 50 
famílias 
Piranema: 65 famílias 

Georgina: 81 famílias 
Vale da Vitória: 39 famí-
lias 
Pratinha: 17 famílias 
Zumbi dos Palmares: 
151 famílias 
Valdício Barbosa dos 
Santos: 89 famílias 
Paulo Vinhas: 63 famí-
lias 
Independência: 10 famí-
lias 

Fundação Renova

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Projeto tem orçamento de mais de R$ 2,6 milhões e deve beneficiar 565 famílias do norte do Espírito Santo 

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

EDITAL DE PROCLAMAS  

MATRÍCULA: 0237050155 2022 6 00007 106 0004203 10

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE 

DE  VILA VALÉRIO  ES

Faço saber que pretendem casar-se:

 EZEQUIEL BAILKE PEREIRA e CAROLAYNE 

PIMENTA FERREIRA

Ele, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido em 

27 de julho de 2001, estado civil solteiro, profissão 

agricultor, residente no Sitio Bailke, Córrego Paraiso 

Novo, Zona Rural em Vila Valerio-ES, filho de 

MARCOS PEREIRA e LUCINÉIA BAILKE PEREIRA.

Nome a adotar após o casamento: EZEQUIEL 

BAILKE PEREIRA.

Ela, natural de Nova Venécia-ES, nascida em 09 de 

março de 2000, estado civil solteira, profissão 

Doméstica, residente no Córrego Vinte e um de 

agosto, Zona Rural em Vila Valério-ES, filha de 

ROMÁRIO VIANA FERREIRA e ELIZABETE 

PIMENTA.

Nome a adotar após o casamento: CAROLAYNE 

PIMENTA FERREIRA PEREIRA.

E, juntamente declaram que vão adotar o regime de 

Comunhão parcial de bens.

E para que chegue ao conhecimento de todos lavrei o 

presente edital para ser fixado na forma da lei e lugar 

de costume.

Vila Valério -ES, 17/01/2022

Monique Sperandio Da Silva 

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA COMARCA DE 

SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. GIUBERTO HOLZ E LUDMILA PEREIRA CAPICHE

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 50 anos de idade, estado civil 

divorciado, profissão empresário, residente e domiciliado na Rua Amado 

Almeida, 231, Gloria, São Gabriel da Palha-ES, filho de GERALDO HOLZ e 

AZENAILDA MARTINS HOLZ

ELA - Natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, estado civil 

solteira, profissão estilista de moda, residente e domiciliada na Rua Argeu 

Rezende, 315, Centro, São Gabriel da Palha-ES, filha de NILSON CAPICHE e 

MARIA LUCIA PEREIRA CAPICHE 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 17 de janeiro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA COMARCA DE 

SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. JONADIR DE BRYN DAIRD E LILIAN DE SOUZA PINTO 

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 52 anos de idade, estado civil 

solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado na Rua Santos dos Reis 

Pinheiro, 118, Jardim Vitoria, São Gabriel da Palha-ES, filho de ALMÉRIO DE 

BRUYN DAIRD e MARIA LUIZA DE JESUS DAIRD

ELA - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, estado civil 

divorciada, sem profissão remunerada, residente e domiciliada na Rua Santos 

dos Reis Pinheiro, 118, Jardim Vitoria, São Gabriel da Palha-ES, filha de JORGE 

PINTO e MARIA TEREZINHA DE SOUZA PINTO

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 13 de janeiro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA COMARCA DE 

SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. LEANDRO FREGONA E DANIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 anos de idade, estado civil 

solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua Santo Eduardo, 

199, Santa Terezinha, São Gabriel da Palha-ES, filho de ABENIR FREGONA e 

MARTHA BOONE

ELA - Natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, estado civil solteira, 

profissão costureira, residente e domiciliada na Rua Santo Eduardo, 199, Santa 

Terezinha, São Gabriel da Palha-ES, filha de RONIVALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA E DIVINA DE JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 13 de janeiro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA COMARCA DE 

SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. LUIZ ANTONIO VILELA E NATÁLIA MOREIRA DA SILVA 

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 anos de idade, estado civil 

solteiro, profissão agricultor, residente e domiciliado no Córrego Barra Seca, 

Zona Rural, São Gabriel da Palha-ES, filho de LUIZ VILELA e MARIA 

APARECIDA NASCIMENTO VILELA 

ELA - Natural de Águas Formosas-MG, com 20 anos de idade, estado civil 

solteira, profissão agricultora, residente e domiciliada no Córrego Barra Seca, 

Zona Rural, São Gabriel da Palha-ES, filha de JOSÉ PEREIRA DA SILVA e 

RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 13 de janeiro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DA COMARCA DE 

SÃO GABRIEL DA PALHA

Faço saber que pretendem casar-se:

1. MAICK FELIPE OLIVEIRA DA SILVA E SUELLEN DIAS RIBEIRO

ELE – Natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, estado civil solteiro, 

profissão empresário, residente e domiciliado na Rua Catarina Glazar, 19, 

Centro, filho de MAICK BORGES DA SILVA e APARECIDA DE OLIVEIRA DA 

SILVA  

ELA - Natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, estado civil solteira, profissão 

Educadora Física, residente e domiciliada na Rua Avelino Barles, 75, Santa 

Cecília, São Gabriel da Palha-ES, filha de SIMIEL ALVES RIBEIRO e LUCIMAR 

BATISTA DIAS RIBEIRO

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

São Gabriel da Palha-ES, 13 de janeiro de 2021.

AILA ARAÚJO CUSTÓDIO

Escrevente Autorizada

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

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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