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Governador autoriza obras de implantação
da Rodovia ES-320 em Mantenópolis

Sefaz registra a maior 
arrecadação da história no 
mês e no quadrimestre 

Operação conjunta prende um 
homem por porte ilegal de arma 
de fogo em Ecoporanga

Postos devem exibir preço 
de combustível com duas 
casas decimais 
Prazo para se adequar à nova norma da ANP termina hoje 
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Reflexao~

"Rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-
se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é 
misericordioso e compassivo, muito paciente 
e cheio de amor; arrepende-se, e não envia a 
desgraça." 

Refletindo: Uma das coisas mais impressio-
nantes sobre o nosso Deus é que ele é gracioso 
e compassivo. E isto nós vemos até quando 
estragamos tudo. De fato, quando pecamos, 
Ele anseia por nos limpar e perdoar, e não por 
condenar e punir. A sua graça tem pressa em 
receber nosso verdadeiro arrependimento com 
perdão, purificação e redenção.

Oração: Querido Pai, quando eu pecar, por 
favor, ajude-me a ver meu pecado como o 
Senhor vê. Ajude meu coração a sofrer com 
meu pecado quando eu me rebelar contra o 
Senhor. Eu jamais quero me tornar dormente 
ou frio em relação à sua graça. Eu quero 
sempre apreciar o preço que o Senhor pagou 
para me redimir, perdoar e me limpar com a 
sua graça. No nome de Jesus eu oro. Amém.

de
Momento 

Joel 2:13

Postos devem exibir preço 
de combustível com 
duas casas decimais 

Terminou na sexta-
feira (7) o prazo para 
que postos em todo 
país se adequassem à 
regra de exibir o preço 
dos combustíveis com 
duas casas decimais, e 
não mais com três, co-
mo ocorre atualmente.

A mudança foi de-
terminada pela Agên-
cia Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), 

por meio da Resolu-
ção nº 858/2021, pu-
blicada em novembro 
do ano passado. 

De acordo com a 
ANP, o objetivo da 
mudança “é deixar o 
preço do combustível 
mais preciso e claro 
para o consumidor, 
além de estar alinhado 
com a expressão numé-
rica da moeda brasilei-
ra”.

A s s i m  s e n d o , 
acrescenta a agência, 

os preços deverão ser 
exibidos com duas ca-
sas decimais tanto no 
painel de preços quan-
to nos visores das bom-
bas abastecedoras.

A ANP informa, 
no entanto, que nas 
bombas o terceiro dígi-
to poderá ser mantido, 
desde que marcando 
zero e travado no mo-
mento do abasteci-
mento. “Dessa forma, 
os postos não precisa-
rão trocar os módulos 

das bombas, o que po-
deria acarretar custos 
aos agentes econômi-
cos”, justificou a agên-
cia.

Na avaliação da 
agência, a mudança 
não implicará o au-
mento do valor final 
dos preços dos com-
bustíveis, uma vez que 
a norma não trará “cus-
tos relevantes aos re-
vendedores e nem res-
trições aos preços pra-
ticados”.

Prazo para se adequar à nova norma da ANP termina hoje 

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil 
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Sefaz registra a maior arrecadação 
da história no mês e no quadrimestre 

A arrecadação tri-
butária da Secretaria 
da Fazenda (Sefaz) 
registrou, em abril, o 
maior valor para um 
único mês de toda a 
história do Espírito 
Santo. No total, foi ar-
recadado R$ 1,92 bi-
lhão, um aumento de 
39% na comparação 
com abril de 2021. O 
expressivo resultado 
ajudou o Estado a tam-
bém registrar o melhor 
quadrimestre da histó-
ria, chegando à arreca-
dação de R$ 6,76 bi-
lhões – 27% a mais do 
que o primeiro quadri-
mestre de 2021. 

Até então, a maior 
arrecadação tributária 
mensal do Estado ha-
via sido de R$ 1,74 bi-
lhão, em dezembro de 
2021, e o melhor qua-

drimestre havia sido o 
terceiro de 2021, arre-
cadando o total de R$ 
6,5 bilhões. 

"O crescimento re-
gistrado pelo Espírito 
Santo foi muito superi-
or à inflação observada 
entre o ano passado e 
agora. Isso significa 
que há, em todo o Esta-
do, um crescimento 
real da economia capi-
xaba. Temos registra-
do o aumento de em-
presas no comércio, 
indústria, geração de 
empregos, além da che-
gada de muitos empre-
endedores. Sempre 
buscando, nos limites 
propostos e autoriza-
dos pela legislação, 
melhorar as políticas 
tributárias para os in-
vestidores", disse o se-
cretário de Estado da 
Fazenda,  Marce lo 
Altoé. 

Dados do quadri-
mestre mostram um 
crescimento de 23% 
nas receitas provenien-
tes do Comércio, tota-
lizando R$ 1,3 bilhão; 
o aumento de 28% na 
Indústria, alcançando 
R$ 1,03 bilhão; e 29% 
na Energia Elétrica, 
que somou R$ 0,63 
bilhão em arrecadação 
nos quatro primeiros 
meses do ano.  

As alterações legis-
lativas implementadas 
e a intensificação nas 
ações fiscais também 
contribuíram para esse 
recorde na arrecada-
ção. Para se ter uma 
ideia, as ações fiscais 
aumentaram 42% nes-
te primeiro quadrimes-
tre, representando um 
aumento de R$ 33 mi-
lhões em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. "Esse número 

mostra o quanto a Re-
ceita Estadual tem tra-
balhado para combater 
a concorrência desleal 
e melhorar o ambiente 
de negócios. Esse re-
sultado expressivo foi 
fruto da ação direta 
dos auditores fiscais", 
frisou o auditor fiscal e 
subsecretário de Esta-
do da Receita, Benício 
Suzana Costa. 

"Um dado que nos 
chamou atenção foi a 
arrecadação do IPVA, 
que teve crescimento 
de 139% no quadri-
mestre, chegando a 
415 milhões no perío-
do. Além disso, no mês 
de abril, foi observado 
o maior montante arre-
cadado em um único 
mês para esse imposto, 
totalizando R$ 249,4 
milhões. Muito disso, 
podemos creditar ao 
desconto de 15% ofer-

tado pelo Governo 
Estadual para paga-
mentos em parcela úni-
ca. Certamente, mui-
tos proprietários apro-
veitaram esse desconto 
para fazer o pagamen-
to em cota única", co-
mentou o auditor fiscal 
e gerente de Arrecada-
ção e Cadastro da Se-
faz, Thiago Duarte 
Venâncio. 

Outros dois setores 
que registraram grande 
crescimento de arreca-
dação no período fo-

ram o cafeeiro e as im-
portações de maneira 
geral. "O valor arreca-
dado com as importa-
ções cresceu 187%, 
chegando a R$ 178 mi-
lhões. Já o comércio de 
café dobrou sua arreca-
dação, registrando R$ 
255 milhões no primei-
ro quadrimestre", des-
tacou o auditor fiscal e 
subgerente de Arreca-
dação e Estudos Eco-
nômico-Fiscais da Se-
faz, Geovani do Nasci-
mento Brum. 

Cedimes e SEDH realizam Conferência Estadual
de Políticas para as Mulheres no Espírito Santo 

Com o tema “Rea-
firmando as Políticas 
Públicas para as Mu-
lheres no Enfrentamen-
to ao Patriarcado, ao 
Racismo e às Desigual-
dades Sociais e Econô-
micas”, a 5ª Conferên-
cia Estadual de Políti-
cas para as Mulheres já 
tem data para aconte-
cer: dias 23, 24 e 25 de 
junho de 2022. 

A ação será realiza-
da pela Secretaria de 
Di re i tos  Humanos 
(SEDH) e pelo Conse-
lho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Mulher 
(Cedimes) e está sendo 
organizada Comissão 
Especial Temporária da 
5ª Conferência Estadu-
al de Políticas para as 

Mulheres (Comissão 
Organizadora Estadu-
al). 

Com o encerramen-
to do prazo de convoca-
ção pelos gestores muni-
cipais das Conferências 
Municipais, ainda po-
dem convocar confe-
rências municipais: 
Conselhos Municipais 
dos Direitos da Mulher, 
o Poder Legislativo, a 
sociedade civil ou o Mi-
nistério Público. É im-
portante consultar o 
Regimento Interno pa-
ra saber quais docu-
mentos devem ser envi-
ados ou então, em caso 
de dúvidas, consultar o 
Cedimes pelo e-mail: 
cedimes@s edh.es.-
gov.br. 

A 5ª Conferência Esta-

dual de Políticas para 
as Mulheres 

O Cedimes em acor-
do com o Governador 
do Estado do Espírito 
Santo, José Renato Ca-
sagrande, que no exer-
cício das suas atribui-
ções previstas no Artigo 
91º, inciso III da Cons-
tituição Estadual, e 
com apoio a Lei Com-
p lementar  594 ,  de 
13.07.2011 do Conse-
lho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Mulher, 
convocou a 5ª Confe-
rência Estadual de Polí-
ticas para as Mulheres 
(5ª CEPM-ES), por me-
io do Decreto Nº 101-S, 
de 20 de janeiro de 
2022. 

O tema central da 5ª 

CEPM-ES se 
desdobra em quatro 

eixos temáticos: 

I - Análise da Reali-
dade Brasileira e Capi-
xaba: Social, Econômi-
ca, Política e Cultural - 
Os Desafios para a 
Construção da Igualda-
de efetiva; 

II - Definição de Pri-
oridades de Ações do 
Plano Estadual de Polí-
ticas para as Mulheres; 

III - Construção de 
objetivos, princípios e 
ações para os Planos 
Municipais de Políticas 
para as Mulheres; 

IV- Participação das 
Mulheres nos Espaços 
de Poder: no Poder Pú-
blico, na Iniciativa Pri-
vada, nos Movimentos 
Sociais e nos Processos 

Eleitorais. 

Sobre as Conferências 
de Políticas para as 

Mulheres 

As Conferências de 
Políticas para as Mu-
lheres são instâncias 
para a avaliação das 
políticas de gênero e 
para a definição de dire-
trizes visando ao seu 
aprimoramento. É um 
processo que oportuni-
za o debate coletivo e a 
mobilização social na 
busca por melhorias 
nas políticas públicas 
voltadas às mulheres. A 
partir delas organizam-
se ações com os gover-
nos no direcionamento 
das políticas para as 
reais necessidades das 
mulheres. 

Vale ressaltar que no 
Brasil, já foram realiza-
das quatro Conferênci-
as Nacionais de Políti-
cas para as Mulheres, 
nos anos de 2004, 2007, 
2011 e a última em 
2016. Seguindo as con-
vocatórias nacionais, 
foram realizadas tam-
bém no Espírito Santo, 
sendo três delas com 
discussões exclusivas 
nos temários da Confe-
rência Nacional. Na 3ª 
Conferência Estadual 
realizou-se uma discus-
são acrescentando ao 
debate nacional um 
temário específico, que 
iniciou a construção do 
I Plano Estadual de Polí-
ticas para as Mulheres, 
por meio da Plataforma 
de Políticas para as Mu-
lheres. 

SEDH

Foto: divulgação 

SEFAZ
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Governo do Estado anuncia mais
investimentos em Alto Rio Novo 

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
esteve, na sexta-feira 
(06), em Alto Rio Novo, 
na microrregião Centro-
Oeste, para o anúncio de 
novos investimentos no 
município. Serão investi-
dos quase R$ 10 milhões 
nas áreas de infraestrutu-
ra, educação, assistência 
social e segurança hídri-
ca. Em solenidade ofici-
al, Casagrande assinou 
convênios com o Municí-
pio, além de formalizar o 
repasse de recursos ori-
undos do Tesouro Esta-
dual.

“Estamos anuncian-
do quase R$ 300 milhões 
em investimentos nas 
quatro cidades em que 
teremos agendas no dia 
de hoje. Sempre que es-
tou no governo, os muni-
cípios têm recursos. São 
obras e entregas para mu-
dar a vida das pessoas 
daquela localidade. Às 
vezes a pessoa perde a 
confiança no poder pú-
blico por conta de falsas 
promessas. Mas quando 
decidimos fazer uma 
obra, estamos na verdade 
realizando o sonho das 
pessoas. As pessoas pe-
dem muito ao nosso go-
verno, pois sabem que a 
gente faz mesmo”, pon-
tuou o governador Casa-
grande, que esteve acom-
panhado pelo prefeito de 
Alto Rio Novo, Luiz 
Américo Borel.

Foram assinados os 
convênios para novas 
obras de pavimentação, 
drenagem, implantação 
de meio-fio e passeio de 
ruas. As intervenções 
serão executadas no tre-
cho da rua Lucindo de 
Faria, no bairro Padre 
Pedro, e nas ruas Pedro 
Monteiro da Rocha e 
adjacentes no distrito de 
Monte Carmelo. Os in-
vestimentos somam um 
total de R$ 3,4 milhões, 
beneficiando cerca de 10 
mil habitantes.

Por meio do Fundo 

Cidades, o Governo do 
Estado vai transferir R$ 
1,73 milhão ao Municí-
pio para elaboração da 
carteira de projetos técni-
cos estruturantes e reali-
zação de obras de infra-
estrutura. Além dos R$ 
500 mil destinados aos 
projetos, os recursos se-
rão aplicados na reforma 
de diversos equipamen-
tos públicos, tais como: 
Centro de Educação 
Infantil  (CEI) Gilda 
Aggum Capatini; quadra 
esportiva no bairro Padre 
Pedro; Escola Municipal 
de Ensino Fundamental 
( E M E F )  G u s t a v o 
Ambust; posto de Saúde 
da Família do Centro; 
EMEF Professora Maria 
Rodrigues de Freitas; e 
praça com escadaria na 
Rua José Ludgério.

A secretária de Esta-
do de Economia e Plane-
jamento, Maria Emanue-
la Pedroso, que foi prefei-
ta de Alto Rio Novo en-
tre os anos de 2013 e 
2016, destaca a impor-
tância do Fundo Cidades 
para os  munic ípios. 
“Essa ação do Governo 
do Estado tem contribuí-
do de forma expressiva 
para o desenvolvimento 
integrado de todo o Espí-
rito Santo. Com a libera-
ção fundo a fundo, elimi-
namos a burocracia e 
damos celeridade à aqui-
sição de equipamentos e 
realização de obras pelos 
nossos municípios”, des-
tacou.

O município também 
está recebendo investi-
mentos para melhoria do 
sistema de distribuição 
de água. Uma adutora de 
água está sendo construí-
da e ainda será feita inter-
ligação de poço de capta-
ção à Estação de Trata-
mento de Água (ETA). O 
projeto está sendo execu-
tado pela Companhia 
Espírito-santense de Sa-
neamento (Cesan), que 
está presente em 53 das 
78 cidades capixabas. O 
investimento é de R$ 1,4 
milhão para atender ma-
is de quatro mil morado-
res. A previsão é que as 
obras sejam concluídas 
nos próximos 90 dias.

Durante a agenda, o 
governador Renato Casa-
grande participou da ina-
uguração do CEI Maria 
Venâncio de Amorim, 
cuja obra recebeu R$ 
1,94 milhões em repasses 
do Governo do Estado. 
A nova unidade de ensi-
no tem quatro salas de 
aula de pré-escola e mais 
quatro de creche, além de 
sala multiuso, sala de 
leitura, sala de professo-
res e da coordenação, 
além de outros espaços 
administrativos. O CEI 
conta ainda com pátio, 
refeitório, recepção, play-
ground e pátio de areia.  

O CEI Maria Venân-
cio de Amorim vai subs-
tituir duas escolas muni-
c ipa i s  de  Educação 
Infantil que não atendi-
am mais o município 

devido à falta de acessibi-
lidade. Com isso, o aten-
dimento foi ampliado 
para mais 18 vagas para 
crianças de zero a três 
anos, totalizando 176 
crianças atendidas.

Em Alto do Rio No-
vo, as melhorias da rede 
de proteção social se-
guem em frente. Foi assi-
nada a Ordem de Serviço 
para a reforma do Centro 
de Referência de Assis-
tência Social (Cras), com 
investimento de R$ 300 
mil – além da contrapar-
tida do Município. A 
obra trará maior confor-
to e qualidade de atendi-
mento à população, além 
de melhores condições 
de trabalho para a equipe 
técnica.

A secretária de Esta-
do de Trabalho, Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Cyntia Figueira 
Grillo, lembra o ineditis-
mo no volume dos inves-
timentos feitos pelo Go-
verno na área. “Sinto 
enorme satisfação nas 

entregas que tenho a hon-
ra de participar. Assim 
como em Alto do Rio 
Novo, outros 50 municí-
pios capixabas também 
estão recebendo investi-
mentos para seus equipa-
mentos socioassistencia-
is. O montante de recur-
sos destinados para esse 
fim, é uma iniciativa iné-
dita na proteção social no 
Espírito Santo”, afir-
mou.

A área da infraestru-
tura rural também está 
contemplada pelos inves-
timentos do Estado. No 
evento, foi anunciada a 
obra de calçamento rural 
da estrada que dá acesso 
à Barragem Municipal. 
Serão doados 5.444 me-
tros quadrados de blocos 
e mais 1.370 metros de 
meio-fio. O investimento 
passa de R$ 380 mil. Tam-
bém estão previstas obras 
de calçamento do Córre-
go Rico (I e II).

Na oportunidade, o 
governador do Estado 
comunicou a conclusão 

da obra de construção da 
barragem Alto Rio Novo 
e a entrega do Plano de 
Segurança da barragem. 
Essa ação contou com 
um investimento total de 
mais de R$ 410 mil, por 
meio da Secretaria da 
Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e 
Pesca (Seag).

“Essa obra [da barra-
gem] estava paralisada 
desde 2018. Graças ao 
trabalho sério estamos 
conseguindo entregá-la 
ao povo de Alto Rio No-
vo. A barragem traz mais 
segurança hídrica para 
região, tendo em vista 
que o volume de armaze-
n a m e n t o  t o t a l  é  d e 
106.398 metros cúbicos 
de água, beneficiando a 
população local nos pe-
ríodos de escassez de chu-
vas”, ressaltou o secretá-
rio de Estado da Agricul-
tura, Mario Louzada.

Além da conclusão 
da obra, a Seag providen-
ciou a elaboração do Pla-
no de Segurança, que é 
um instrumento funda-
mental da Política de Se-
gurança de Barragem. A 
contratação foi realizada 
tendo em vista a respon-
sabilidade do Poder Pú-
blico Estadual no atendi-
mento da legislação per-
tinente, tanto no que diz 
respeito à preservação da 
segurança e eficiência de 
tais barramentos, quanto 
no caráter didático orien-
tado aos entes públicos e 
privados que possuem 
barramentos sob sua res-
ponsabilidade técnica e 
administrativa. 

Fotos: Hélio Filho/Secom
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Bandes Viva Bem: quase duas décadas
de incentivo à qualidade de vida 

Os cuidados com a 
saúde e o bem-estar dos 
colaboradores do Ban-
co de Desenvolvimen-
to do Espírito Santo 
(Bandes) estão cotidia-
namente na pauta da 
instituição de fomento 
ao desenvolvimento do 
Espírito Santo. Por is-
so, o Bandes tem se ali-
nhado às práticas orga-
nizacionais que garan-
tam aos seus colabora-
dores momentos de 
cuidados relacionados 
à saúde física e mental.

Na  qu in ta - f e i ra 
(05), o Programa Ban-
des Viva Bem, ou BVB, 
em parceria com o Pro-
grama Viver Unimed, 
promoveu a palestra 
“Bem-estar e autono-
mia”, para que todos 
os colaboradores do 
banco tenham apoio 
nos hábitos de autocui-
dado e reflexões sobre 
otimismo, autoconfi-

ança e autodesenvolvi-
mento.

A coordenadora do 
Núcleo de Gestão e 
Pessoas do Bandes, 
Mariana Nitz Cappi, 
ressaltou que o progra-
ma tem como premissa 
apoiar os cuidados 
com a saúde física e 
mental, alinhando-se a 
pautas de responsabili-

dade social, competên-
cias organizacionais e 
relacionamento inter-
pessoal.

“As palestras pensa-
das para ocorrer duran-
te 2022 são destinadas 
à promoção da quali-
dade de vida no ambi-
ente do trabalho de to-
dos os colaboradores 
do banco. O Bandes 

Viva Bem atua na insti-
tuição há 16 anos e tem 
papel fundamental na 
promoção da qualida-
de do trabalho e social, 
promovendo não ape-
nas palestras, mas tam-
bém diversas outras 
ações, com o intuito de 
melhorar a gestão orga-
nizacional da institui-
ção. Assim, um dos 

pontos fortes deste pro-
grama é o foco em sem-
pre pensar no melhor 
para a saúde dos cola-
boradores que atuam 
dentro do Bandes”, 
ressaltou Mariana Nitz 
Cappi.

As estratégias e 
ações desenvolvidas 
pelo programa de valo-
rização ao bem-estar 

organizacional rendeu 
ao Bandes Viva Bem o 
prêmio de reconheci-
mento estadual Inoves 
em 2011, na categoria 
de “Valorização do Ser-
vidor”. Para a gerente 
de Recursos Humanos 
do Banco, Daniela Ca-
valieri, a premiação do 
programa foi um reco-
nhecimento gratifican-
te para toda a institui-
ção, que representou 
uma vitória para as me-
didas tomadas em di-
versos aspectos.

Palestras para todo 
o ano

Iniciado em abril, 
com temas relaciona-
dos ao controle de ansi-
edade e estresse, o ciclo 
de palestras está previs-
to para ocorrer durante 
todo o ano, passando 
por temas desde a de-
pendência tecnológica 
até cuidados e apoios 
nutricionais. 

Ministério lança programa sobre segurança no trabalho

O Ministério do 
Trabalho e Previdên-
cia lançou na sexta-
feira (6) o Programa 
Trabalho Sustentável. 
Trata-se de um conjun-
to de orientações a tra-
balhadores e emprega-
dores sobre a impor-
tância de cumprir as 
normas de proteção ao 
trabalho, especialmen-
te as de saúde e segu-
rança. A ideia do pro-
grama é promover a 
conduta empresarial 

responsável, o respeito 
aos direitos dos traba-
lhadores. 

“É um processo de 
mudança cultural que 
se moderniza a cada 
dia, que não somente 
bate na porta das em-
presas para fazer a fis-
calização, mas tam-
bém se consolida como 
uma unidade de inteli-
gência. Conseguire-
mos identificar setores 
problemáticos, chamar 
a sociedade civil e os 
representantes dos tra-
balhadores”, afirmou 

o secretário-executivo 
do ministério, Bruno 
Dalcolmo, no lança-
mento do programa, 
em encontro online. 

Para Dalcomo, as 
empresas precisam es-
tar regularizadas e “ter 
a sensibilidade da im-
portância de estarem 
alinhadas com o Mar-
co Regulatório, de res-
peitarem sem ressalvas 
os direitos dos traba-
lhadores”. 

O programa traz 
quatro eixos de inicia-
tiva: ações de diálogo 

setorial, capacitações, 
campanhas e soluções 
tecnológicas. Os parti-
cipantes também co-
nheceram os primeiros 
produtos do Programa 
Trabalho Sustentável 
voltados a empregado-
res, trabalhadores, bem 
como para toda a soci-
edade. 

Os auditores-fiscais 
do Trabalho demons-
traram a Ferramenta 
de Avaliação de Risco 
para o Programa de 
Gerenciamento de Ris-
co no Trabalho Rural 

(PGRTR) (), o Sistema 
Ipê Trabalho Infantil  e 
o Autodiagnóstico Tra-
balhista para a Condu-
ta Empresarial Res-

ponsável, desenvolvi-
dos em parceria com a 
Organização Interna-
cional do Trabalho 
(OIT). 

Agência Brasil

Ideia do programa é promover a conduta empresarial responsável 

Bandes

Em abril, projeto deu início ao ciclo de palestras sobre saúde 
física e mental para colaboradores do banco capixaba 
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Presidente da Cooabriel no 6° 
Seminário ABCD Canephora Brasil

Na última semana, 
o presidente da Cooa-
briel, Luiz Carlos Bas-
tianello, participou do 
6° Seminário ABCD 
Canephora Brasil. O 
evento foi realizado de 
maneira on line via 
Youtube pela Associa-
ção Brasileira dos Clas-
sificadores e Degusta-
dores de Café (ABCD 
Café). 

Participaram tam-
bém o especialista em 
café Silvio Leite, a ca-
feóloga Eliana Relvas, 
o produtor de café e 
empresário Juan Tra-
vain, o professor do 
Ifes, Lucas Louzada e o 
pesquisador da Embra-
pa RO, Enrique Alves. 

Na apresentação, o 
presidente da Cooabri-
el falou sobre a trajetó-
ria do café conilon no 
Espírito Santo valori-
zando o pioneirismo de 
alguns produtores, co-
mo Eduardo Glazar e 

Dário Martinelli (am-
bos in memorian). 

Bastianello também 
relembrou a trajetória 
do Concurso “Conilon 
de Excelência Cooabri-
el”, que já irá para a 19ª 
edição em 2022. “Ha-
via uma demanda de 
remuneração pelos pro-
dutores e de qualidade 
pelos consumidores, 
mas observávamos que 
os produtores faziam 
qualidade de acordo 
com os conhecimentos 
deles e os cafés não 
avançava em pontua-
ção com esperávamos. 
Por isso, em 2020 fize-
mos um convênio com 
o Ifes para um trabalho 
ainda mais aprofunda-
do e um dos resultados 
foi um café de 90 pon-
tos no concurso de 
2021 e outros finalistas 
com lotes acima de 85 
pontos”, afirmou. 

O projeto Conilon 
Origem Singular, lan-
çado pela Cooabriel 
em parceria com o 

IFES, completou um 
ano em 2022. Durante 
o seminário, o profes-
sor do Ifes, Lucas Lou-
zada, apresentou as-
pectos para o desenvol-
vimento dos trabalhos. 

“Fizemos um mape-
amento de 33 proprie-
dades e observamos 
resultados fantásticos 

no processos de fer-
mentação que podem 
trazer nova perspectiva 
com investimentos pe-
quenos. Observamos 
condições especiais em 
mais de 90% das pro-
priedades. Esse novo 
momento deve ser cele-
brado”, disse. 

O especialista em 

café Silvio Leite, que 
participou do 18º Con-
curso “Conilon de 
Excelência Cooabriel” 
em 2021, reforçou a 
qualidade do canépho-
ra apresentado pelos 
participantes. 

“Estamos tratando 
de cafés especiais com 
origens e sabores úni-

cos. Tendo recebido 
muitas indicações de 
provadores e pessoas 
de muita experiência 
que querem conhecer 
esses cafés porque é 
algo nunca visto antes, 
com consistência, dura-
bilidade e uma série de 
atributos positivos”, 
finalizou. 

Operação conjunta prende um homem por 
porte ilegal de arma de fogo em Ecoporanga 

Um homem de 42 
anos foi preso em fla-
grante, na quinta-feira 
(5), em cumprimento 
de mandado de busca e 
apreensão domiciliar, 
durante uma operação 
realizada por policiais 
civis e militares, na zo-
na rural de Patrimônio 
Vermelho, em Ecopo-
ranga. Durante a ação, 
arma e munições foram 
apreendidas. 

 De acordo com o 
titular da Delegacia de 
Polícia de Ecoporanga, 
delegado Leonardo 

Amorim, a operação 
teve o objetivo de cum-
prir mandado de busca 
e apreensão domiciliar, 
expedido pelo juiz da 
comarca de Ecoporan-
ga.

“O mandado desti-
nava-se para uma ofici-
na de motos que tam-
bém era a residência do 
suspeito. Após ser certi-
ficado o mandado, ini-
ciamos as buscas, sendo 
localizado um pote con-
tendo 41 munições cali-
bre. 22 intactas. Já na 
oficina de motos, ao ser 
questionado sobre a 
existência de algum ilí-

cito, o indivíduo de ime-
diato informou que ha-
via um revólver no lo-
cal, o que foi confirma-
do, tratando-se de um 
revólver calibre .22”, 
relatou o delegado. 

 Ao consultarem os 
antecedentes criminais 
do suspeito, os policiais 
descobriram que ele já 
tinha passagem por pos-
se irregular de arma de 
fogo de uso permitido. 
O homem foi autuado 
em flagrante por porte 
ilegal de arma de fogo, 
sendo liberado após 
pagar fiança arbitrada 
pelo delegado. 

PCES
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Governador autoriza obras de implantação
da Rodovia ES-320 em Mantenópolis

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, autorizou, na 
sexta-feira (06), o iní-
cio das obras de im-
plantação e pavimen-
tação da Rodovia ES-
320, trecho: Entronca-
mento da ES-164 (São 
José de Mantenópolis) 
x Santa Luzia de Man-
tenópolis. As obras 
serão executadas pelo 
Departamento de Edi-
ficações e de Rodovias 
do  Espí r i to  Santo 
(DER-ES), com inves-
timento de R$ 47,19 
milhões e prazo de exe-
cução de 730 dias.

Durante agenda no 
município, Casagran-
de anunciou novos in-
vestimentos nas áreas 
de educação, infraes-
trutura e assistência 
social. “Investir é fun-
damental e estamos 
realizando isso em to-
dos os 78 municípios 
do Espírito Santo. Essa 
rodovia que vamos ini-
ciar a pavimentação é 
um sinal claro de que 
estamos priorizando o 
desenvolvimento dessa 
região. Investindo em 
infraestrutura traze-
mos desenvolvimento, 
fazendo com que que 
as pessoas melhorem 
suas casas, reduzindo 

os custos de empresas e 
agricultores para que 
aumentem as vendas e 
gerem cada vez mais 
receitas”, pontuou.

Ao lado do prefeito 
de Mantenópolis, Her-
minio Hespanhol, o 
governador falou sobre 
a importância dessa 
parceria com os muni-
cípios. “O Governo do 
Estado está junto com 
os municípios para que 
estes possam investir 
naqueles que mais ne-
cessitam do poder pú-
blico. Não fazemos 
tudo o que as pessoas 
almejam, mas realiza-
mos tudo aquilo que 
está ao nosso alcance”, 
frisou Casagrande.

As obras na Rodo-
via ES-320 abrangem 
um trecho de 16,5 qui-
lômetros, que vai con-
tar com pista simples 
com pavimentação 
TSD (Tratamento Su-
perficial Duplo), acos-
tamento, pontos de 
ônibus com abrigo pa-
ra passageiros, além de 
uma nova sinalização 
horizontal e vertical.

Também serão im-
plantadas cinco inter-
seções ao longo nos 
s e g u i n t e s  p o n t o s : 
Entroncamento da ES-
320 com a ES-164; 
Entroncamento da Va-
riante com a ES-164; 

Entroncamento da Va-
riante com a ES-320; 
Entroncamento da ES-
320 com o acesso a Vi-
la Verde; e no Entron-
camento da ES-320 
com o acesso a Mante-
na/MG.

Pa r a  o  d i r e t o r -
presidente do DER-
ES, Luiz César Maret-
to, a obra representa 
um avanço na ligação 
dos municípios da re-
gião noroeste do Esta-
do. “A pavimentação 
do trecho da ES-320 
vai impactar direta-
mente na qualidade de 
vida da população, po-
is vai melhorar a loco-
moção de bens e pesso-
as, proporcionando 
conforto e segurança 
para quem trafega pelo 
local”, comentou.

Mais investimentos

O município tam-
bém está sendo con-
templado com recur-
sos oriundos do Fundo 
Estadual de Apoio à 
Ampliação e Melhoria 
das Condições de Ofer-
ta da Educação Infan-
til no Espírito Santo 
(Funpaes). O Estado 
vai repassar R$ 3 mi-
lhões para a realização 
de obras na Escola Mu-
nicipal (EM) Eliezer 
Eduardo Ribeiro e pa-

ra construção de uma 
quadra de esportes. 
Com as melhorias na 
unidade escolar, será 
realizada manutenção 
de 82 vagas do ensino 
Pré-Escola e 30 vagas 
do Ensino Fundamen-
tal I, totalizando 341 
crianças atendidas.

Por meio do Fundo 
Cidades, o Governo do 
Estado vai repassar 
mais R$ 2,47 milhões 
para aplicação em in-
vestimentos na área de 
infraestrutura e para 
elaboração da carteira 
municipal de projetos 
estruturantes. Além 
dos R$ 500 mil destina-
dos aos projetos, os 
recursos serão aplica-
dos na pavimentação e 
drenagem das ruas do 
distrito de São José; 
const r ução de  um 
alambrado no campo 
do distrito de Santa 

Luzia; reforma da Pra-
ça Santa Luzia; além 
da execução de obras 
de calçamento rural no 
bairro Cidade Nova, 
no distrito de São José.

A secretária de Esta-
do de Economia e Pla-
ne jamento,  Mar ia 
Emanuela Pedroso, 
destaca a importância 
do repasse de recursos 
para elaboração dos 
projetos, tornando os 
municípios capixabas 
aptos a captarem mais 
recursos não apenas 
com o Governo do 
Estado, mas também 
nos programas do Go-
verno Federal e demais 
fontes.

“A liderança do go-
vernador tem sido fun-
damental para a pro-
moção do desenvolvi-
mento integrado de 
todo o Espírito Santo. 
Vale destacar ainda 
que, com a transferên-
cia de recursos fundo a 
fundo, eliminamos a 
burocracia e damos 
celeridade à aquisição 
de equipamentos e à 
realização de obras 
pelos municípios”, ex-
plicou Maria Emanue-
la Pedroso.

Além de todos esses 
investimentos, a ampli-
ação e o fortalecimen-
to da rede de proteção 
social do Espírito San-
to seguem em frente. 
Em Mantenópolis, o 

governador Casagran-
de deu Ordem de Ser-
viço para a construção 
do Centro de Referên-
cia Especializado de 
Assistência Social (Cre-
as), com investimento 
do Estado no valor de 
R$ 1 milhão. O novo 
equipamento socioas-
sistencial será constru-
ído no bairro Querubi-
no Paisante. O Creas 
atende a pessoas que 
vivenciam situações de 
violações de direitos 
ou de violências.

De acordo com a 
secretária de Estado de 
Trabalho, Assistência 
e Desenvolvimento 
Social, Cyntia Figueira 
Grillo, uma rede de 
proteção social bem 
estruturada é de funda-
mental importância na 
garantia de direitos, 
especialmente das po-
pulações mais vulnerá-
veis. “Os investimen-
tos do Governo do 
Estado permitiram a 
construção e a reforma 
de dezenas de equipa-
mentos de nossa rede. 
Tenho orgulho de fazer 
parte de um governo 
que não se intimidou 
diante das dificulda-
des, que não só mante-
ve, como reforçou os 
investimentos na assis-
tência, garantindo os 
avanços como os que 
vemos aqui hoje”, afir-
mou. 

Fotos: Hélio Filho/Secom 
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