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Crianças e adolescentes com comorbidades 
também poderão receber a vacina, que será 
aplicada em duas doses, com intervalo de 28 dias
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Reflexao~

"Por que gastais o dinheiro naquilo que não é 
pão, e o vosso suor, naquilo que não satisfaz? 
Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e 
vos deleitareis com finos manjares."

Refletindo: Não perca tempo com o mundo, 
não gaste tempo com o mundo, você é peregri-
no nessa terra. Temos necessidades sim, que 
devem ser supridas, para isso não deixamos de 
trabalhar e proporcionar sustento e até mesmo 
conforto, para nós e nossa familia. Mas 
façamos tudo para glória de Deus, façamos 
tudo com excelência, pois estamos fazendo 
para o Senhor. Coma do que Deus tem para 
sua vida, edifique-se na palavra de Deus, e 
certamente você se deleitará com os mais finos 
manjares de Deus.

Oração: Pai querido, retira de mim todo apego 
exagerado as coisas deste mundo, ensina-me a 
acumular tesouros no céu, e a confiar que o 
Senhor é a fonte do meu sustento e nada me 
faltará. Obrigado porque o Senhor me convida 
a experimentar dos Seus finos manjares. Eu 
oro em nome de Jesus. Amém.

de
Momento 

Isaías 55:2

Polícia Civil de São Gabriel
e Receita Estadual deflagram
operação contra comércio 
de roupas falsificadas

Uma operação con-
junta entre Polícia Ci-
vil e Receita Estadual 
foi realizada na manhã 
desta quinta-feira (20) 
em uma loja de vestuá-
rios localizada no Cen-
tro de São Gabriel da 
Palha. A medida, que 
visava ao combate do 
comércio de roupas 
falsificadas, resultou 
na apreensão de peças 
aparentemente adulte-
radas de marcas como 
"Reserva", "Dudali-
na", "John John" e "La-
coste".

Os itens serão enca-

minhados à perícia cri-
minal, a quem cabe dar 
um parecer definitivo 
sobre a origem dos 
itens. Sendo confirma-
da a falsidade, os res-
ponsáveis pelo estabe-
lecimento poderão res-
ponder por crime con-
tra as relações de con-
sumo, com uma pena 
que pode chegar a 5 
anos de detenção. 

Segundo a polícia, 
essa prática prejudica 
diretamente comerci-
antes que trabalham 
com marcas originais e 
que, por via reflexa, 
recolhem seus impos-
tos em dia. 

Fotos: divulgação/PCES 

Editora Hoje/Polícia Civil 
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Estado anuncia construção de novas quadras e
obras de infraestrutura em diversos municípios 

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
anunciou, nesta quinta-
feira (20), a construção de 
43 quadras poliesportivas 
cobertas, além da publica-
ção de editais para obras e 
projetos de infraestrutura 
em diversos municípios 
capixabas, durante evento 
rea l izado no Palác io 
Anchieta, em Vitória. As 
intervenções serão execu-
tadas por meio do Depar-
tamento de Edificações e 
de Rodovias do Espírito 
Santo (DER-ES). Ao todo, 
são mais de R$ 350 mi-
lhões em investimentos.

“Começamos cedo 
para organizar bem os in-
vestimentos para este ano. 
Nos últimos três anos, fize-
mos diversos investimen-
tos e estamos muito ani-
mados com o que já con-
quistamos e com o que 
estamos para conquistar 
em 2022. Essas entregas de 
hoje vão trazer muitos 
resultados. As pessoas 
encontram obras por todo 
o Espírito Santo. Quanto 
mais a gente faz, mais as 
pessoas querem e eu gosto 
de fazer entregas. Nada 
me faz mais feliz do que 
ver o quanto uma determi-
nada obra muda a vida das 
pessoas”, afirmou o gover-
nador Casagrande.

Para o diretor presi-
dente do DER-ES, Luiz 
Cesar Maretto Coura, a 
melhora da logística das 

regiões norte, sul e noroes-
te vai ajudar no desenvol-
vimento do Espírito Santo. 
“São obras importantes 
que foram baseadas em 
critérios técnicos e econô-
micos. Sabemos a impor-
tância dos investimentos e, 
como isso, marca a vida 
das pessoas. Estamos fa-
zendo um conjunto histó-
rico de investimentos no 
Estado como jamais havia 
sido visto. É um sonho 
sendo realizado”, disse.

Na área do esporte, o 
Governo do Estado vai 
construir 43 quadras poli-
esportivas, de alto padrão, 
em 39 municípios. As 
obras terão dois modelos 
diferentes, ambas seguin-
do um design moderno e 
utilizando materiais de 
ótima qualidade: um com 
arquibancada e outro sem 
arquibancada. As quadras 
serão construídas, em sua 
maioria, em locais que não 
contam com nenhum equi-
pamento esportivo.

O modelo com arqui-
bancada ocupará um espa-
ço de 32,10 x 24,40 metros 
quadrados e custará cerca 
de R$ 2 milhões, cada uni-
dade. Já o modelo sem 
arquibancada, terá 25,60 x 
17,52 metros quadrados, 
ao custo de cerca de R$ 
700 mil cada. As quadras 
serão construídas por me-
io de uma parceria da Se-
cretaria de Esportes e La-
zer (Sesport) e o DER-ES. 
O investimento total é de 
R$ 65 milhões.

As quadras servirão 
para a prática esportiva e 
poderão ser utilizadas para 
a realização de projetos 
esportivos tocados pelas 

prefeituras municipais em 
parceria com a Sesport, 
como o Campeões de Futu-
ro. Além disso, os espaços 
também vão servir para 
pequenos eventos das co-
munidades.

O secretário de Estado 
de Esportes e Lazer, Júni-
or Abreu, falou sobre a 
importância desse investi-
mento. “É com enorme 
satisfação que estamos 
aqui, ao lado do governa-
dor, anunciando a Ordem 
de Serviço dessas quadras. 
Obras assim fazem a dife-
rença na vida das pessoas. 
Investir no esporte é tam-
bém investir na saúde, na 
educação e no social, afas-
tando os jovens do mundo 
das drogas e da criminali-
dade”, comentou.

“Este  conjunto de 
obras anunciadas pelo 
Governo do Estado torna-
rá o Espírito Santo um 
destino ainda mais qualifi-
cado para receber os turis-
tas, com infraestrutura 
viária para acesso aos vári-
os atrativos que nosso Esta-
do possui”, completou a 
secretária de Estado de 

Turismo, Lenise Loureiro.
O presidente da Asso-

ciação dos Municípios do 
Espírito Santo (Amunes), 
o prefeito de Cachoeiro de 
Itapemirim, Victor Coe-
lho, também participou do 
evento. “Sinto um misto 
de gratidão e orgulho. Na 
semana passada, o gover-
nador anunciou várias 
obras e agora nesta sema-
na novamente. Todos os 
dias vemos entregas e a 
gente sabe que elas só exis-
tem devido à organização 
do Governo do Estado”, 
pontuou.

Também estiveram 
presentes os secretários de 
Estado, Álvaro Duboc 
(Governo), Gilson Daniel 
(Economia e Planejamen-
to), Paulo Foletto (Agri-
cultura), Lenise Loureiro 
(Turismo) e Coronel Agui-
ar (Casa Militar); os depu-
tados estaduais Janete de 
Sá, Emilio Mameri, Adil-
son Espindula, Coronel 
Alexandre Quintino e Frei-
tas; além de diretores-
presidentes de órgãos, vere-
adores e lideranças de di-
versos municípios.

Lista de municípios contemplados com as qua-
dras poliesportivas:

1 - Aracruz - Bairro Jequitibá 
2 - Águia Branca - Centro 
3 - Baixo Guandu - Distrito de Alto Mutum 
4 - Brejetuba - Comunidade de Monte Santo 
5 - Cachoeiro de Itapemirim - Bairro Novo Parque 
6 - Cachoeiro de Itapemirim - Bairro Alto Monte 
Cristo 
7 - Cariacica - Bairro Antônio Ferreira Borges 
8 - Castelo - Bairro Esplanada 
9 - Conceição do Castelo – Centro (no Sanfonão) 
10 - Divino de São Lourenço - Distrito de Limo 
Verde 
11 - Domingos Martins – Centro 
12 - Dores do Rio Preto – Centro 
13 - Ecoporanga – Centro 
14 - Ibatiba - Estádio Mirandão 
15 - Ibiraçu - Bairro Elias Bragatto 
16 - Itaguaçu - Bairro Otto Luiz Hoffmann 
17 - Iúna - Distrito de Pequiá 
18 - Jaguaré - Bairro Novo Tempo 
19 - Jerônimo Monteiro - Bairro Santa Clara 
20 - Marechal Floriano - Comunidade de Santa 
Maria 
21 - Marilândia – Centro 
22 - Montanha - Bairro Amazonas 
23 - Mucurici – Centro 
24 - Nova Venécia - Bairro Padre Gianni 
25 - Pancas - Distrito de Laginha 
26 - Pedro Canário - Distrito de Taquaras 
27 - Pinheiros – Centro 
28 - Piúma - Bairro Niterói 
29 - Rio Bananal - Comunidade de Santa Rita 
30 - Rio Novo do Sul - Sede - Próx. à BR 101 
31 - Santa Leopoldina - Comunidade Holanda 
32 - Santa Maria de Jetibá – Centro 
33 - São José do Calçado – Centro 
34 - São Mateus – Guriri 
35 - Serra - Bairro Nova Almeida 
36 - Serra - Bairro Carapina Grande 
37 - Serra - Bairro Morada de Laranjeiras 
38 - Sooretama - Comunidade de Santa Luzia 
39 - Vargem Alta - Vargem Grande 
40 - Venda Nova do Imigrante – Centro 
41 - Viana - Bairro Marcílio de Noronha 
42 - Vila Velha - Bairro Ponta da Fruta 
43 - Vila Velha - Bairro Jabaeté 

Secom/DER/Sesport

Fotos: Hélio Filho/Secom 
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Prefeitura de São Gabriel 
divulga Boletim COVID-19 
e números preocupam

Segundo informa-
ções divulgadas pela 
prefeitura de São Ga-
briel da Palha na tarde 
de quinta-feira (20), 
por meio do boletim 
epidemiológico da 
COVID-19, apontou 
um salto no número de 
casos ativos no municí-
pio. Na segunda-feira 
(17), o boletim da pre-
feitura apontava 278 
casos ativos, hoje, 3 
dias depois, os casos 
ativos chegaram a 514.  

A prefeitura de São 
Gabriel da Palha, atra-
vés da Secretaria Muni-
cipal de Saúde ampli-
ou o número de locais 
para a realização de 
testes rápidos de antí-
geno para identificar 
casos positivos da doen-

ça, com resultados em 
até 15 minutos.  

Com objetivo de 
intensificar o mapea-
mento da cadeia de 
transmissão da Covid-
19 no município, todas 
as Unidades de Saúde 
realizam o teste rápido 
de segunda a sexta, aos 
sábados e domingos o 
atendimento é na Uni-
dade de Saúde do Cen-
tro das 07 às 13 horas. 

Veja o Boletim de 
ontem (20): 

Ativos: 514 
Investigados: 670 
Internados: 0 
Números totais 
Curados: 7.679 
Confirmados: 8.298 
Descartados: 12.823 
Notificados: 23.933 
Óbitos: 87 

Editora Hoje

Testagem em massa: exames 
de antígeno passam a ser 
feitos também na rede Unimed

Como estratégia do 
Projeto de Testagem 
em Massa da popula-
ção para diagnosticar a 
Covid-19, a Secretaria 
da Saúde (Sesa) firmou 
parceria com a Uni-
med para estabelecer 
pontos de teste por antí-
geno.  As cooperativas 
abriram pontos de tes-
tagem nas unidades 
Sul, Norte, Noroeste. 
Na Unidade Sul, a tes-
tagem começou na ter-
ça-feira (18); e nas uni-
dades Norte e Noroes-
te, começaram na quar-
ta-feira (19).

A testagem é um 
grande instrumento de 
combate à pandemia 
de Covid-19. A Sesa vai 
oferecer os testes e o 
serviço será gratuito. 
Os testes estão sendo 
feitos por ordem de che-
gada para a população 
dessas regiões.

“É uma iniciativa 
importante que de-
monstra a preocupação 
do Governo do Estado 
com a garantia do aces-
so do cidadão ao servi-
ço de saúde e, por isso, 
não mede esforços em 
busca de parcerias para 
alcançar esse objetivo. 
A testagem na rede Uni-
med é um valioso refor-

ço na ampliação dos 
pontos de testagem da 
Covid-19 aberta para 
receber toda a popula-
ção, não apenas os 
usuários daquele servi-
ço de saúde comple-
mentar”, disse Orlei 
Cardoso, subsecretário 
interino de Vigilância 
em Saúde da Sesa.

Alexandre Ruschi, 
presidente da Unimed 
Federação do Espírito 
Santo, explica que os 
dirigentes do Sistema 
Unimed do Estado re-
conhecem que a Secre-
taria da Saúde está fa-
zendo um trabalho mui-
to bom e de muita serie-
dade, e que vem geran-
do bons resultados para 
a população. Ruschi 
ressalta ainda a forma 
de trabalho e, sobretu-
do, de diálogo e acolhi-

mento das iniciativas e 
de participação de toda 
a sociedade nesses 2 
anos que têm sido um 
período muito desafia-
dor.

“Estamos juntos, 
desde o início, partici-
pando ativamente des-
sas iniciativas e tam-
bém nos sentimos res-
ponsáveis em apoiar o 
serviço público, especi-
almente em se tratando 
da importância da inte-
gração da saúde públi-
ca e privada”, comple-
menta o presidente.

Serviço 

Testagem Covid-19 
por antígeno na Rede 
Unimed 

Unimed Sul Capixaba 
- Local: Unidade Mó-

vel em Cachoeiro 
- Horário de atendi-
mento: das 08 às 12h, 
de segunda a sexta-
feira. 

Unimed Norte Capi-
xaba 
- Local: Unidade ao 
lado do Hospital Uni-
med, Rua Augusto 
Calmon, 2087 - Bairro 
Colina 
- Horário de atendi-
mento: das 07h às 
12h, de segunda a sex-
ta. 

Unimed Noroeste Ca-
pixaba 
- Local: Avenida Rio 
Doce, 178 - Bairro 
Adelia Giuberti 
- Horário de atendi-
mento: das 08h às 16h, 
de segunda a sexta.

SESA

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay 
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2021: um ano de desafios e 
conquistas para a Cooabriel 

Ao avaliar os princi-
pais fatos e acontecimen-
tos do ano de 2021, torna-
se necessário recordar 
que a pandemia iniciada 
no ano anterior, apresen-
tou seus reflexos em to-
das as áreas da economia, 
com grandes desafios 
especialmente, devido a 
maior crise de estrutura 
logística da história mun-
dial e que impacta direta-
mente o agronegócio bra-
sileiro. Com isto, o ano de 
2021 foi marcado por 
muitas incertezas.

Dentre os caminhos 
que a Cooabriel trilhou 
para vencer as incertezas, 
foi dar foco no alinha-
mento de estratégias de 
trabalho aplicado em 
todas as áreas afins e na 
implementação do pro-
grama de inovação tecno-
lógica e modernização 
do sistema de tecnologia 
de gestão de processos de 
negócios. Desta forma, 
mesmo em meio a tantos 
desafios o ano resultou 
também em muitas con-
quistas.

No iniciar do ano, 
ainda em março, a Cooa-
briel realizou sua Assem-
bleia Geral Ordinária 
(AGO) de forma inédita, 
100% via plataformas 
digitais. A mudança de 
formato para somente 
online foi necessária para 
atender a normativos de 
restrição à Covid-19. Na 
ocasião, foi distribuído 
para os cooperados um 
total de R$6.947.892,00, 
sendo esse valor dividido 
em crédito nas lojas e na 
conta capital de cada pro-
dutor.

Trazendo para os in-
vestimentos feitos, em 
2021 foram iniciadas as 
obras do novo armazém 
de café na cidade de 
Águia Branca/ES. A 
construção conta com 
aproximadamente 8.000 
m² construídos, se tor-
nando uma das maiores 
estruturas de armazena-

gem da cooperativa. Esse 
armazém já faz parte da 
reorganização com foco 
na rastreabilidade de ca-
fé.

Ainda foi adquirido 
um imóvel para futuras 
instalações da loja e arma-
zém de café em Cama-
cã/BA. E em Vila Pa-
vão/ES, a inauguração 
do armazém de adubo e 
compra de imóvel para 
armazenagem de café.

O plano de exporta-
ção de café foi implemen-
tado, com a estruturação 
do departamento de ex-
portação e apresentou 
bons resultados já no iní-
cio de 2021.

“O ano de 2021 foi 
muito planejado e alcan-
çamos bons resultados. 
Um deles é o aumento da 
exportação. O sentimen-
to é de gratidão. Para ano 
de 2022 também há mui-
ta expectativa”, ressaltou 
a conselheira fiscal Vero-
nica Kruger.

Em 2021, foi o início 
do projeto de pimenta-
do-reino e o antigo arma-
zém da cooperativa em 
Vila Valério/ES é a base 
deste projeto piloto, que 
provou ser um sucesso.

A Cooabriel inovou 
com a busca crescente 
por cafés certificados, 
intensificando ações vol-
tadas a essa linha, estabe-
leceu novos critérios para 
a participação na Certifi-
cação 4C, podendo come-
morar a revalidação da 
certificação.

Os resultados foram 
possíveis a partir da estru-
turação do Departamen-
to de Exportação e Sus-
tentabilidade, que integra 
a Gerência de Mercados 
da Cooabriel.

A pandemia trouxe 
diversas mudanças e uma 
delas está relacionada ao 
uso da tecnologia nas 
empresas.  As adaptações 
para proporcionar uma 
metodologia diferente e 
eficiente de trabalho fize-
ram com que fosse neces-
sário criar formas de co-

nectividade e produção à 
distância das suas unida-
des locais. Essa mudan-
ça, além de trazer a solu-
ção de não parar a produ-
tividade, gerou também 
riscos, como a segurança 
de dados.

Diante desse momen-
to, e da necessidade de 
adequação tecnológica 
para autonomia e segu-
rança da sua rede de da-
dos, a cooperativa iniciou 
uma renovação tecnoló-
gica, utilizando toda tec-
nologia Cloud da Micro-
soft.

Nessa nova adequa-
ção também, pontuamos 
o processo de contrata-
ção e início dos trabalhos 
no novo software – ERP, 
Microsoft Dynamics 365 
F&O (Finance & Opera-
tions), sistema de gestão 
empresarial. As ações até 
a implantação devem 
prosseguir até o ano de 
2023, tempo de preparo 
da cooperativa para o 
novo sistema. 

“2021 foi iniciado 
com muitas incertezas e 
não imaginávamos como 
terminaria. Mas foi con-
cluído com sucesso e os 
obstáculos foram supera-
dos. Com o crescimento 
da cooperativa, é preciso 
que as informações e pro-
cessos estejam em segu-
rança. Por isso, o proces-
so tecnológico iniciado 
em 2021 terá continuida-
de”, disse o diretor-
secretário da Cooabriel, 
Jonathan Rondelli. 

Vale aqui relembrar 
reestruturações internas 
visando maiores resulta-
dos e melhores controles 
internos, como a criação 
da Gerência de Tecnolo-
gia, reestruturação da 
gerência de RH e da ge-
rência administrativa 
financeira, no redirecio-
namento dos trabalhos 
do setor de controladoria 
e a reestruturação da coor-
denação de marketing. E 
ainda no início do ano de 
2021 a criação da supe-
rintendência geral. 

Diante das expectati-
vas de crescimento de 
volume de safra, em ju-
nho, a Cooabriel chegou 
a 1 milhão de sacas de 
60kg de café recebidas 
dos cooperados em toda 
área de ação da coopera-
tiva. 

“Quero deixar os agra-
decimentos a cada um 
dos nossos cooperados 
pela conquista e pela cre-
dibilidade e confiança em 
nosso trabalho. Agrade-
cemos também os nossos 
colaboradores pelo empe-
nho e dedicação. Vamos 
trabalhar muito para me-
lhorar cada vez mais a 
prestação de serviços. 
Juntos, nós seremos mais 
fortes”, comemorou o 
presidente Luiz Carlos 
Bastianello. 

Entretanto, desafios 
também foram supera-
dos. Na segunda quinze-
na de julho, a safra teve 
um atraso em razão da 
falta de uniformidade na 
maturação dos grãos e à 
escassez de mão de obra.  
Em outubro, o mercado 
ficou dias parados sem 
aviso prévio ao cafeicul-
tor, após sucessivas altas 
no valor da saca. 

No quesito qualidade, 
na edição de 2021, o 
XVIII Concurso Conilon 
de Excelência recebeu 
um total de 149 inscri-
ções com cafés produzi-
dos pelos cooperados. 
No evento de premiação 
foi reconhecido o café 
Conilon de 90 pontos, o 
grande campeão, degus-
tado por um júri técnico 
exigente, tendo como 
head o senhor Silvio Lei-
te. 

O 1º Leilão Internaci-
onal realizado pela Cooa-
briel arrematou 73 sacas 
de cafés dos dez finalistas 
do XVIII Concurso Coni-
lon de Excelência e gerou 
mais de R$ 126 mil em 
negócios. 

O lance histórico para 
o café conilon foi arrema-
tado pela empresa Louis 
Dreyfus no valor de R$4 

mil em uma saca do café 
do vencedor do concurso, 
o cooperado Edgar Basti-
anello. 

“2021 foi um ano dife-
renciado, pois a coopera-
tiva cresceu acima do 
esperado. Crescer não é 
fácil e precisamos tomar 
decisões assertivas e com 
foco nos resultados”, afir-
mou o vice-presidente da 
Cooabriel, Onivaldo Lo-
renzoni. 

A Cooabriel manteve 
a 22ª posição de Maior 
Empresa do Espírito San-
to, de acordo com o Ran-
king IEL-Findes – edição 
2021, publicado no 25º 
Anuário 200 Maiores e 
Melhores Empresas do 
Espírito Santo. O Ran-
king Geral foi apurado 
segundo Receita Opera-
cional Bruta (ROB) refe-
rente ao exercício de 
2020. 

No Ranking por setor 
a Cooabriel é a 4ª maior 
empresa dentre as 10 mai-
ores na categoria comér-
cio atacadista capixaba. 
E na classificação das 
empresas em receita lí-
quida por empregado a 
Cooabriel é a 20ª no ran-
king. 

Na análise dentre as 
cooperativas capixaba, a 
Cooabriel é a segunda no 
ramo agropecuário e a 3ª 
em classificação dentre 
as mais de vinte coopera-
tivas do ranking. 

No ano de 2021 obti-
vemos mais um sucesso 
da nossa Black Week, 
semana de descontos nas 
lojas que foi abraçada 
pelo produtor e que a coo-
perativa apresenta ofertas 

imperdíveis. E finaliza-
mos o ano, com o 1º en-
contro de líderes e gesto-
res, uma tarde de reco-
nhecimento das pessoas 
que trabalham dia a dia 
para levar o melhor para 
a Cooabriel e seus coope-
rados. 

“Sobre os resultados 
da Cooabriel em 2021 
temos muito a agradecer. 
O dever de casa foi bem 
realizado, as equipes en-
tenderam o chamado e os 
números e as ações acon-
teceram, como a supera-
ção da marca de R$ 1 bi-
lhão de reais em fatura-
mento e resultado líquido 
próximo de R$ 50 mi-
lhões”, disse o superin-
tendente da cooperativa, 
Carlos Augusto Pandolfi. 

Para 2022, a 2ª edição 
da Feira de Agronegócios 
da Cooabriel já tem data 
marcada e será realizada 
de 28 a 30 de julho, em 
São Gabriel da Palha. A 
inauguração de novas 
unidades, a próxima já na 
c i d a d e  d e  S o o r e t a-
ma/ES. 

“Trabalhamos para 
atender ao cooperado e 
parceiros com uma estru-
tura mais eficiente e um 
trabalho de excelência. 
Em 2022, iremos ampliar 
os investimentos para 
levar a qualidade do coni-
lon mundo afora”, finali-
zou Bastianello. 

Finalmente, nossa 
gratidão aos nossos coo-
perados, nossos colabo-
radores, nossos clientes e 
parceiros, mas principal-
mente muita gratidão a 
Deus permitiu as ativida-
des em 2021.

Cooabriel 

Foto: divulgação/Cooabriel  
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Anvisa libera CoronaVac para crianças
e adolescentes entre 6 e 17 anos 

A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprovou 
na quinta-feira (20) a 
aplicação do imuni-
zante CoronaVac em 
crianças e adolescen-
tes com idade entre 6 e 
17 anos - exceto em 
casos de menores imu-
nossuprimidos (com 
baixa imunidade). A 
decisão foi tomada du-
rante reunião extraor-
dinária da diretoria 
colegiada. 

Crianças e adoles-
centes com comorbi-
dades também pode-
rão receber a vacina, 
que será aplicada em 
duas doses, com inter-
valo de 28 dias. A vaci-

na é a mesma utilizada 
atualmente na imuni-
zação de adultos, sem 

nenhum tipo de adap-
tação para uma versão 
pediátrica. 

A decisão foi unâ-
nime. Ao todo, cinco 
diretores votaram a 

favor da liberação: Mei-
ruze Sousa Freitas, 
Alex Machado Cam-

pos, Rômison Rodri-
gues Mota, Cristiane 
Rose Jourdan e o pró-
prio diretor-presidente 
da Anvisa, Antônio 
Barra Torres. 

Por meio das redes 
sociais, o ministro da 
Saúde, Marcelo Quei-
roga, comentou a apro-
vação do uso emergen-
cial da CoronaVac pa-
ra a faixa etária de 6 a 
17 anos. "Todas as vaci-
nas autorizadas pela 
Anvisa são considera-
das para a PNO [Plano 
Nacional de Operacio-
nalização da Vacina-
ção contra Covid-19]. 
Aguardamos o inteiro 
da decisão e sua publi-
cação no DOU", disse, 
em sua conta no Twit-
ter. 

Ufes obtém registro de nova cultivar de
café conilon com alto teor de cafeína

A Ufes obteve o re-
gistro de mais uma cul-
tivar de café conilon 
no Ministério de Agri-
cultura, Pecuária e 
Abastecimento (Ma-
pa): a Forte Guarani 
(de nome científico 
Coffea canephora Pier-
re ex A. Froehner). 
Esse foi o primeiro tra-
balho com foco numa 
cultivar com altos teo-
res de cafeína em grãos 
de conilon. 

O melhoramento 
da semente foi realiza-
do pelos pesquisado-
res da Ufes Fábio Luiz 
Partelli e Gleison Olio-
si, e da Universidade 
Federal do Rio de Jane-
iro (UFRJ) Adriana 
Farah e Juliana de Pau-
la Lima, com a parce-
ria dos cafeicultores 
Hermes Joaquim Par-

telli e Valnei Marcos 
Partelli. A pesquisa 
recebeu o apoio da 
Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Inovação 
do Espírito Santo (Fa-
pes) e do Conselho Na-
cional de Desenvolvi-
mento Científico e Tec-
nológico (CNPq). 

Segundo o profes-
sor Fábio Luiz Partel-
li, também diretor de 
Pe s q u i s a  d a  P r ó -
Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação da 
Ufes (PRPPG), o genó-
tipo Forte Guarani 
destacou-se pela pro-
dução e por alto teor 
de cafeína no grão, sen-
do observado em uma 
lavoura de semente 
cultivada no interior 
do município de Vila 
Valério, no noroeste 
do Espírito Santo.  

A ident i f i cação 
ocorreu no final da dé-

cada de 1990 na pro-
priedade Sítio Araripe, 
do cafeicultor Hermes 
Par tel l i .  Posterior-
mente, foi propagada 
de forma vegetativa, 
sendo cultivada por 
anos na propriedade 
da família. Diversos 
agricultores da região 
e até mesmo de outras 
localidades do norte 
do estado e do leste de 
Minas Gerais traba-
lharam com a semen-
te. 

“Para a escolha do 
genótipo Forte Guara-
ni, foi considerado o 
vigor e a resistência a 
pragas e doenças, ten-
do produtividade satis-
fatória e os maiores 
teores de cafeína no 
grão, quando compa-
rado aos outros 42 ge-
nótipos avaliados na 
mesma ocasião”, afir-
ma o professor.  

CARACTERÍSTICA 

 A cultivar apresen-
ta 5,30 centímetros de 
distância média de en-
trenó de ramos plagio-
trópicos, 15,86 centí-
metros de comprimen-
to médio de folha e 
6,50 centímetros de 
largura média das fo-
lhas. A média do teor 
de cafeína nos grãos 
em dois anos foi de 
2,68 gramas por 100 

gramas no grão cru, 
enquanto a média dos 
demais genótipos ava-
liados foi de 1,86 gra-
ma por 100 gramas. 

A expectat iva é 
que, com característi-
cas desejáveis e, sobre-
tudo, altos teores de 
cafeína e produtivida-
de satisfatória, ela te-
nha grande aceitação 
entre os cafeicultores, 
podendo ser cultivada 
em condições climáti-
cas similares às que 

foram testadas. 
De acordo com o 

professor Partelli, o 
cultivo é recomendado 
para o Espírito Santo, 
sul da Bahia e leste de 
Minas Gerais, em alti-
tude inferior a 500 me-
tros. “E que seja culti-
vado com genótipos 
em linha, tendo até 
66% da cultivar Forte 
Guarani e 33% de uma 
mistura de genótipos 
para garantir a fecun-
dação”, afirmou. 

Ufes 

Foto: Editora Hoje

Foto: divulgação 

EBC Saúde
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Governo define reajustes de benefícios
e contribuições previdenciários

Portaria do Minis-
tério do Trabalho e 
Previdência define os 
índices de reajustes 
dos benefícios pagos 
pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social 
(INSS), bem como va-
lores e respectivas alí-
quotas de contribuição 
pagos por beneficiári-
os e segurados segura-
dos do Regime Pró-
prio de Previdência 
S o c i a l  ( R P S )  d a 
União, a partir de jane-
iro de 2022. O texto foi 
publicado ontem (20) 
no Diário Oficial da 
União. 

A portaria nº 12 
apresenta, também, 
reajustes relativos aos 
demais valores cons-
tantes do RPS, como a 
tabela de contribuição 
de segurados emprega-
do, empregado domés-

tico e trabalhador avul-
so, para pagamento de 
remuneração.

O reajuste dos bene-
fícios pagos pelo INSS 
a partir de 1º de janeiro 
d e  2 0 2 2  s e r á  d e 
10,16%. A tabela deta-
lha os percentuais de 
aumentos que serão 
aplicados nos benefíci-
os com data de início a 
partir de janeiro de 
2021. Esses reajustes 
serão aplicados tam-

bém nas pensões espe-
ciais pagas às vítimas 
da síndrome da talido-
mida; às pessoas atin-
gidas pela hanseníase; 
e ao auxílio especial 
mensal para jogadores 
sem recursos ou com 
recursos limitados.

O valor mínimo do 
salário de benefício e 
do salário de contribu-
ição pagos a partir de 
1º de janeiro de 2022, 
não poderão ser inferi-

ores a R$ 1.212 nem 
s u p e r i o r e s  a  R $ 
7.087,22. O mesmo 
valor mínimo será apli-
cado para benefícios 
de prestação continua-
da pagos pelo INSS 
correspondentes a apo-
sentadorias; auxílio 
por incapacidade tem-
porária e pensão por 
morte (valor global); 
aposentadorias dos 
aeronautas; pensão 
especial paga às víti-

mas da síndrome da 
talidomida; e auxílio 
reclusão.

Também será de R$ 
1.212 o valor da pen-
são especial paga aos 
dependentes das víti-
mas de hemodiálise da 
cidade de Caruaru no 
Estado de Pernambu-
co; do amparo social 
ao idoso e à pessoa 
com deficiência; e da 
renda mensal vitalícia. 

Os valores dos bene-

fícios concedidos ao 
pescador, ao mestre de 
rede e ao patrão de pes-
ca “deverão corres-
ponder, respectiva-
mente, a uma, duas e 
três vezes o valor de R$ 
1.212”. Já o benefício 
devido aos seringuei-
ros e seus de pendentes 
será de R$ 2.424. 

O valor da cota do 
salário-família por fi-
lho ou equiparado de 
qualquer condição, até 
14 anos de idade, ou 
inválido de qualquer 
idade, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, é R$ 
56,47 para segurados 
c o m r e mu n e r a ç ã o 
mensal (valor total do 
respectivo salário de 
contribuição, ainda 
que resultante da soma 
dos salários de contri-
buição corresponden-
tes a atividades simul-
tâneas) não superior a 
R$ 1.655,98. 

Gramado do Kleber Andrade passa por
manutenção para temporada 2022  

Visando à temporada 
de jogos em 2022, o gra-
mado do Estádio Estadu-
al Kleber Andrade, em 
Cariacica, está passando 
por uma manutenção. O 

trabalho de reparação no 
campo, que é híbrido, 
começou no dia 13 de 
dezembro de 2021 e será 
finalizado no dia 06 de 
fevereiro, quando ocorre 
o corte vertical da grama. 
A partir do dia 07, a praça 

estará em perfeito estado 
para receber partidas ofi-
ciais.  

A manutenção tem 
por objetivo suportar o 
ano inteiro de jogos e pos-
síveis eventos culturais. 
Em 2021, o Klebão rece-

beu 57 partidas oficiais, 
entre jogos de base e pro-
fissionais, femininos e 
masculinos, para dez com-
petições diferentes, como 
a Copa do Brasil, Campe-
onato Brasileiro da Série 
D, Brasileirão Feminino 
Série A2 e o Capixabão 
das séries A e B, entre as 
principais disputas. Tam-
bém foi realizado no está-
dio o Festival Pokar, que 
contou com mais de dez 
horas seguidas de festa. 

A composição da gra-
ma do Kleber Andrade é 
de, aproximadamente, 
20% artificial e 80% natu-
ral. Além do gramado, 
áreas como o vestiário, 
banheiros femininos e 

masculinos, cabines de 
imprensa e camarotes 
passarão por um processo 
intenso de higienização. 

Como alugar o estádio  

Para fazer o uso do 
estádio, os interessados 
devem protocolar uma 
solicitação na Secretaria 
de Esporte e Lazer (Ses-
port), respeitando o prazo 
mínimo de cinco dias 
úteis antes da realização 
do jogo.  

Para partidas de fute-
bol profissional, em que 
as equipes capixabas são 
mandantes, o valor do 
aluguel é de R$ 1.363,96. 
Demais eventos esporti-

vos ou não é de R$ 
24.551,25. Jogos amado-
res de futebol, o valor é de 
R$ 5.751,64. Nesses ca-
sos, após o horário de 18 
horas, há um acréscimo 
de 20%, totalizando R$ 
6.901,96. A locação dá 
direito à utilização do 
gramado, de vestiários e 
das arquibancadas. 

Jogos em 2022 

A primeira partida 
prevista para ocorrer no 
Kleber Andrade é entre o 
Rio Branco e o Real Noro-
este, válida pela terceira 
rodada do Campeonato 
Capixaba, que ocorrerá 
no dia 12 de fevereiro.

Sesport

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil 

Foto: Jordan Andrade/Sesport 

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

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

000023/2021 - PROCESSO Nº 001409/2021
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público o 
resultado do referido Pregão Presencial. OBJETO: Registro de 
Preços objetivando a contratação de empresa para futura e 
eventual prestação de serviços de manutenção contínua e 
ininterrupta, reformas e adaptação de instalações prediais, 
bens públicos de uso comum, vias públicas, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, por desconto na 
tabela SINAPI, atendendo as necessidades do município de Vila 
Valério/ES.
EMPRESA VENCEDORA A TER OS SEUS PREÇOS 
REGISTRADOS: PLUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA com 
09% (nove porcento) de desconto na Tabela SINAPI. 
HOMOLOGAÇÃO: Em 19 de janeiro de 2022. MAIORES 
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 20 de janeiro de 2022.

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

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

https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997827496&text=Oi
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997827496&text=Oi
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997827496&text=Oi

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

