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Prefeitura de Colatina inicia nova 
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56 alunos da EFA “’Bley” de São Gabriel da Palha
aprendem na prática como vacinar o rebanho
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Projeto Eficiência Solidária, da EDP, vai distribuir
6 mil lâmpadas LED a moradores de Baixo Guandu

Defesa Civil Nacional 
vai repassar R$ 108,9 
mil a São Gabriel da 
Palha devido a chuvas 
de fevereiro
De acordo com informações é aguardada 
a publicação da União de outros R$ 968 
mil em recursos para o município

Policiais civis de Jaguaré 
e Vila Valério prendem 
suspeito de intimidar 
funcionários de lavoura

Pág. 03

Pág. 02

Pág. 06
Foto: divulgação 

Foto: divulgação 



26 de maio de 2022

27 3117-1030
   Dados para envio:

   

Ana Gomes da Silva - 80 - Jardim Passamani
São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

    Deseja participar? Seja opinando, criticando, denunciando,
elogiando, agradecendo, comentando ou enviando  poemas e

A publicação é  gratuíta,  sendo publicada ou não conforme a
original  recebida ou resumidamente, a critério da redação (as  
correspondências  recebidas não serão reenviadas aos  remetentes).  
Para sua carta ter validade, coloque nome  completo e  endereço 
juntamente  com telefone de contato e  nunca  esqueça  de assinar 

  

crônicas, escreva para o HN!

a mesma de forma legível.

jornalhojenoticias@hotmail.com

Hoje NotíciasE-mail:

Cartas/Correspondências

Exemplar de arquivo: R$ 1,00
Sujeito a disponibilidade

Filiado à:

Editora Hoje Eireli

Cnpj.: 08325314/0001-76 Insc. Municipal: 32594  

Rua Ana Gomes da Silva - 80 - Jardim Passamani
São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

   Central de Atendimento: 27  3117-1030
E-mail: jornalhojenoticias@hotmail.com

 Municípios do Estado do Espírito SantoCirculação:

Uma publicação:
www.jornalhojenoticias.com/ www.jornalhojenoticias.com.br

Contatos:

Publicação: Diária

Diretor:

Editor Chefe: 

Os artigos assinados, pronunciamentos e 
citações,  não  representam  a opinião  do 
Jornal e são  de  inteira  responsabilidade 
de seus autores.

Julio Cesar S. Fernandes - DRT 2397/ES

Harley Kalk da Silva  - DRT 3672/ES

WWW.ES1.COM.BR

ENTRETENIMENTO + DIVERSÃO + MOBILIDADE + INFORMAÇÃO = ES1

PARA FICAR BEM INFORMADO

02

 
Reflexao~

"Melhor é o pouco com o temor do 
SENHOR, do que um grande tesouro onde há 
inquietação."

Refletindo: Este texto fala de uma realidade 
muito comum nos dias de hoje, pessoas com 
muito dinheiro que podem comprar tudo o que 
desejam, mas são infelizes, solitárias, não 
conhecem o amor, e não tem paz. Por outro 
lado, existem pessoas que não tem dinheiro, e 
são muito felizes. Os tesouros de Deus são de 
valor incalculável e são estes que nós devemos 
procurar.

Oração: Pai querido, o Senhor é um Deus 
tremendo e nos ensina que devemos acumular 
tesouros nos céus, ajuda-me a entender e 
buscar o que realmente tem valor, conforme a 
Sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. 
Amém. 

de
Momento 

Provérbios 15:16

Policiais civis de Jaguaré e 
Vila Valério prendem suspeito de 
intimidar funcionários de lavoura

As equipes das Dele-
gacias de Polícia de 
Jaguaré e Vila Valério, 
durante Escala Opera-
cional (Iseo), realizada 
na terça-feira (25), pren-
deram, em uma fazen-
da localizada na zona 
rural de Barra Seca Ve-
lha, em Jaguaré, um 
homem de 40 anos. Ele 
é suspeito de portar 
arma de fogo ilegal-
mente e de intimidar 
funcionários da lavou-
ra do sítio. 

Após o recebimento 
de uma denúncia, os 
policiais se dirigiram a 
uma fazenda localiza-
da em Barra Seca Ve-
lha, em Jaguaré. No 
local, identificaram o 
homem de 40 anos, que 
portava uma pistola 
9mm, com três carre-
gadores, com 36 muni-
ções do mesmo calibre. 

A titular da Delega-
cia de Polícia de Jagua-
ré, delegada Gabriella 
Zaché, ressaltou que os 
proprietários do sítio 
informaram que havia 
um indivíduo de cor 
branca, barbudo e por-
tando uma arma de 
fogo que estava intimi-

dando funcionários da 
lavoura. “Diante dessa 
informação, foram or-
ganizadas as equipes, 
que, ao chegar à propri-
edade, identificaram o 
suspeito com as mes-
mas características. O 
indivíduo, ao observar 
a chegada das viaturas 
caracterizadas, tentou 
esconder a arma em 
meio aos pés de café, 
porém a referida arma 
foi encontrada”, expli-
cou. 

O suspeito de 40 
anos, ao prestar depoi-
mento, alegou que esta-

va na propriedade a 
pedido de um casal, 
ambos de 41 anos, pois 
teria sido contratado 
para realizar a conta-
gem das sacas de café, e 
que, por isso, estaria 
portando uma arma de 
fogo. Diante da abor-
dagem, o indivíduo 
apresentou aos policia-
is uma certidão judicial 
e um contrato de como-
dato agrícola, sendo 
que nenhum dos docu-
mentos servia para jus-
tificar a presença do 
suspeito armado na 
fazenda. 

Em ato contínuo, as 
equipes policiais abor-
daram, em meio a uma 
estrada de terra, o casal 
de 41 anos, que infor-
mou que a contratação 
do suspeito de 40 anos 
foi somente para ga-
rantir a colheita e a se-
gurança do local. 

O homem de 40 
anos foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia 
de Jaguaré e autuado 
em flagrante por porte 
ilegal de arma de fogo. 
O suspeito foi liberado, 
após pagar fiança esti-
pulada pelo delegado. 

Foto: divulgação 
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Defesa Civil Nacional vai repassar R$ 108,9 mil a
São Gabriel da Palha devido a chuvas de fevereiro

O Governo Federal, 
por meio do Ministério 
do Desenvolvimento 
Regional (MDR), auto-
rizou, nesta terça-feira 
(24), o repasse de R$ 
1,2 milhão a quatro 
cidades brasileiras atin-
gidas por desastres na-
turais. As portarias que 
autorizam a liberação 
dos recursos foram pu-
blicadas no Diário Ofi-
cial da União (DOU). 

O maior investi-
mento, de R$ 599,4 
mil, será destinado ao 
município de Pedro do 
Rosário,  no Mara-
nhão. Os recursos se-
rão usados na compra 
de cestas básicas, col-

chões e kits de higiene, 
limpeza e dormitório. 
Com a mesma finalida-
de, o MDR também vai 
repassar R$ 511,8 mil 
para São Geraldo do 
Araguaia, no Pará. As 
duas cidades foram 
afetadas por inunda-
ções. 

Já São Gabriel da 
Palha que foi atingida 
por chuvas intensas, 
contará com R$ 108,9 
mil para a compra de 
cestas de alimentos. 
Por fim, Iracema do 
Oeste, no Paraná, afe-
tada pela estiagem, te-
rá R$ 65,3 mil para a 
aquisição de um reser-
vatório de água, cestas 
básicas e combustível 
para caminhão. 

Para Lucas de Car-
valho Thaumaturgo, 
que foi o responsável 
pelo preenchimento do 
Formulário de Solicita-
ção de Recursos Fede-
rais, ainda enquanto 
Coordenador da Defe-
sa Civil da cidade, é um 
momento de muita feli-
cidade. “É aguardado 
a publicação da União 
no montante de R$ 968 
mil que já foi aprovado 
também. Esse foi o que 
deixamos para a prefei-
tura no pouco tempo 
que passei lá (6 meses). 
Um legado para as pró-
ximas gestões da Defe-
sa Civil! Nós podemos 
tudo, basta com com-
petência e resiliência, 
acreditar sempre! Fico 

muito feliz pelas famí-
lias, e realmente muito 
feliz por dar o ponta pé 
inicial em pedidos ao 
governo através do 

S2ID! Infelizmente 
pedi exoneração dia 
19/05, mas tenho a 
certeza que o novo co-
ordenador vai dar con-

tinuidade a esse belo 
trabalho que deixamos 
para Defesa Civil! Co-
mo equipe, sempre po-
deremos muito mais”. 

De acordo com informações é aguardada a publicação da União de outros R$ 968 mil em recursos para o município

Turismo capixaba conta com apoio do Bandes

Os pontos de lazer 
do Espírito Santo for-
necem diversidade e 
atratividade para todos 
que escolhem as terras 
capixabas para mo-
mentos de calmaria e 
diversão. Com locali-
dades reconhecidas, 
como o Convento da 
Penha e o Parque Naci-
onal do Caparaó, o tu-
rismo capixaba desen-
volve a economia esta-
dual gerando postos de 
trabalho e renda.

Assim, o Banco do 
Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Ban-
des), enquanto institui-
ção de fomento, sabe 
da importância deste 
setor para o desenvol-
vimento regional e 
equilibrado do Estado 
e está presente com li-
nhas de crédito especí-
ficas para auxiliar no 
potencial turístico que 
vai das praias às mon-
tanhas.

S e g u n d o  d a d o s 
apresentados pela Se-
cretaria de Turismo 
(Setur), em parceria 
com Instituto Jones 
dos  San tos  Neves 
(IJSN), em 2021, 138 
mil capixabas estavam 
empregados em em-
presas e serviços volta-
dos para o setor turísti-
co, com cerca de 85 mil 
empregados nos servi-
ços de alimentação. 
Além disso, o Espírito 
Santo tem 10 regiões 

turísticas, englobando 
54 dos 78 municípios 
capixabas. Essas re-
giões estão aptas a rece-
berem visitantes de to-
do o País.

O gerente de Negó-
cios do Bandes, Mario 
Augusto Jantorno, res-
salta que o turismo ca-
pixaba apresenta gran-
de capacidade para o 
crescimento empresa-
rial dentro do contexto 
de retomada econômi-
ca planejada para o 

ano de 2022. “O Ban-
des está atento às ne-
cessidades do empresa-
riado capixaba agora 
com a melhora das con-
dições sanitárias, que 
permitem o retorno às 
ações turísticas. Por 
isso, analisamos as re-
giões de acordo com 
suas demandas, por 
exemplo, nas regiões 
serrana e do Caparaó, 
com expectativas para 
criação de novas pou-
sadas e restaurantes, 

destacam-se recursos 
destinados à imple-
mentação e moderni-
zação de novos negóci-
os", afirma.

Bandes Retomada

O banco tem dispo-
nível aos empresários a 
linha de crédito Bandes 
Retomada que é desti-
nada ao apoio de em-
presas com capital de 
giro, no valor de até R$ 
5 milhões, e prazo total 

de até 48 meses, inclu-
indo carência de até 12 
meses. Os recursos da 
linha são destinados 
para ampliar a disponi-
bilidade de apoio para 
micro, pequenas e mé-
d i a s  e m p r e s a s 
(MPMEs) capixabas.

A busca por ampliar 
os recursos disponíveis 
do Bandes para movi-
mentar a economia 
capixaba é uma forma 
de o banco contribuir 
para que os empresári-
os possam realizar no-
vos investimentos e se 
prepararem para o no-
vo ciclo econômico. 
Com, aproximada-
mente, R$ 165 milhões 
disponíveis, o Bandes 
pretende impulsionar 
os empresários capixa-
bas na retomada eco-
nômica. Além disso, a 
linha também vai desti-
nar, pelo menos 20% 
das operações de finan-
ciamentos para empre-
sas lideradas por mu-
lheres. 

Bandes

Foto: divulgação 
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56 alunos da EFA “’Bley” de São Gabriel da Palha
aprendem na prática como vacinar o rebanho

Em São Gabriel da 
Palha foi realizada pe-
lo Instituto de Defesa 
Agropecuária e Flo-
restal do Espírito San-
to (Idaf) mais uma 
ação do projeto “Vai 
pra Roça”, desta vez 
quem participou do 
momento foram estu-
dantes da Escola Famí-
lia Agrícola do Bley, 
que contou além de 
palestra, com uma ati-
vidade prática de vaci-
nação de rebanho, 
com a temática da fe-
bre aftosa. 

De acordo com in-
formações da médica 
veterinária do Idaf  Stel-
la Cintie Silva, mo-
mentos como este são 
importantes principal-
mente para divulgar a 
etapa da vacinação, 
principalmente no con-
texto de retirada da 
vacina. 

“O aprendizado 
dos estudantes, que 
serão profissionais da 
área e que também são 
filhos de produtores 
rurais da região que 
passaram a conhecer 
as boas práticas para 
vacinação de rebanho. 
Por fim é importante 
que todos estejam cien-
tes que mesmo após a 
retirada da vacina, per-
manecerá a vigilância 
e a notificação de sin-
tomas dessa doença ao 
Idaf ”, disse. 

Os estudantes tive-
ram um momento em 
sala de aula para falar 
sobre a febre aftosa. 
Como o Espírito Santo 
é livre de febre aftosa 
há muitos anos, foram 
mostradas fotos da do-
ença, onde houve ex-
plicação sobre os im-
pactos da doença nas 
cadeias produtivas da 
região. 

Na sequência os 

estudantes foram ao 
curral, onde a veteri-
nária Stella, ensinou 
sobre os equipamen-
tos, seringas, tipos de 
agulha, manipulação 
da vacina, transporte. 
Os estudantes que esta-
vam no local tiveram a 
oportunidade de reali-
zar a vacinação nos 
animais da escola, sob 
as orientações da vete-
rinária, que mostrou o 
local de aplicação da 
vacina, as técnicas de 
bom manejo para evi-
tar perdas no rebanho 
durante a vacinação. 

Vacinação 

A vacinação contra 
febre aftosa está em 
andamento neste mês 
de maio, quando de-
vem ser vacinados bovi-
nos e bubalinos com 
até dois anos de idade. 
O procedimento ainda 
é obrigatório até a cam-

panha de novembro de 
2022, sendo, inclusive, 
de extrema relevância 
nessa reta final.  

O Espírito Santo 
está entre os sete esta-
dos (de um total de on-
ze que compõem o Blo-
co IV do Plano Estra-
tégico para retirada da 
vacinação) autoriza-
dos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Ma-

pa) a suspender a vaci-
nação a partir de 2023. 

Vai pra Roça 

O projeto “Vai pra 
Roça” vem sendo de-
senvolvido pela Ge-
rência Local do Idaf  
em São Gabriel da Pa-
lha, que tem como ob-
jetivo aproximar o ór-
gão dos produtores 
rurais, enfatizando a 

visão da Saúde Única. 
A ideia é mostrar 

que o Idaf  é um dos 
elos importantes para 
aplicação do conceito 
de Saúde Única, que 
diz respeito à integra-
ção entre a saúde hu-
mana, a saúde animal 
e o ambiente, além da 
adoção de políticas 
públicas efetivas para 
prevenção e controle 
de enfermidades.

Moto colide contra carro na zona rural de São Gabriel da Palha

Na manhã de terça-
feira (24), uma moto 
invadiu a contramão e 
colidiu contra um veí-
culo Fiat Strada na 

zona rural de São Ga-
briel da Palha. A Polí-
cia Militar foi aciona-
da por ser uma ocor-
rência de trânsito com 
vítima.

Segundo informa-

ções, o condutor da 
moto foi arremessado 
contra o para-brisa do 
carro e apresentou es-
coriações no rosto, 
braços e perna. A pas-
sageira da moto foi 

arremessada dentro da 
carroceria da pickup 
sem lesões aparentes, 
mas reclamou de do-
res no tórax. As víti-
mas foram socorridas 
pelo SAMU e Corpo 

de Bombeiros ao Hos-
pital São Gabriel e en-
caminhadas para o 
Hospital de Colatina, 
impossibil i tando o 
teste do bafômetro no 
condutor da motoci-

cleta.
A motocicleta foi 

encaminhada para o 
pátio credenciado ao 
DETRAN em Colati-
na por não estar devi-
damente licenciada.

Vítimas foram socorridas para o Hospital São Gabriel e encaminhadas ao Hospital de Colatina 
Editora Hoje

Fotos: divulgação/Idaf 
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Agendamento de serviços do Governo
do Estado será feito em novo site 

A partir de 1º de ju-
nho, o agendamento de 
serviços do Governo do 
Estado passará a ser 
feito no portal Agenda 
ES - www.agenda.es.-
gov.br. A nova platafor-
ma vai conferir mais 
segurança, praticidade 
e rapidez à marcação de 
datas e horários para o 
atendimento presencial 
nos órgãos públicos. 

Os cidadãos pode-
rão fazer o agendamen-
to para 22 serviços ofer-
tados pela Secretaria da 
Fazenda (Sefaz), em 11 
agências diferentes: 
Vitória, Serra, Cariaci-
ca, Alegre, Aracruz, 
Barra de São Francisco, 

Cachoeiro de Itapemi-
rim, Colatina, Linha-
res, São Mateus e Ven-
da Nova do Imigrante. 
Também conseguirão 
agendar os serviços 
prestados pela Polícia 
Civil do Espírito Santo 
(PCES), como a emis-
são da 1ª e 2ª vias da 
Carteira de Identidade, 
em unidades de Vitória, 
Vila Velha, Serra, Cari-
acica, Linhares, Colati-
na, São Mateus, Cacho-
eiro de Itapemirim e 
Guarapari. 

Integrado ao siste-
ma Acesso Cidadão, o 
novo site vai garantir 
que os usuários sejam 
devidamente identifi-
cados. Além disso, per-
mitirá que os órgãos 

prestadores de serviço 
tenham um maior con-
trole dos agendamen-
tos. 

"Com o Agenda ES, 
os cidadãos realizarão 
o agendamento de for-
ma mais prática, ágil e 
transparente, principal-
mente porque vai unifi-
car todas as vagas dis-
ponibilizadas, não sen-
do mais necessário que 
haja outros sites para 
agendamento. Além 
disso, com a formação 
da nova turma de Peri-
tos Criminais Oficiais, 
que também serão des-
tinados aos postos ou 
ao processo de emissão 
de forma direta, será 
possível aumentar a 
quantidade de vagas e 

agilizar os processos”, 
conta o delegado-geral 
da Polícia Civil, José 
Darcy Arruda. 

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Marce-
lo Altoé, lembra que 
desde novembro de 
2020 a Sefaz utiliza o 
modelo de agendamen-
to dos atendimentos. 
“Neste período, obser-
vamos que o agenda-
mento deixa todo o pro-
cesso mais rápido e di-
nâmico. As equipes das 
agências da Receita 
Estadual podem fazem 
um contato prévio com 
o cidadão e, algumas 
vezes, nem é necessário 
um atendimento pre-
sencial. Isso permite 
que a nossa equipe pos-

sa avaliar um número 
maior de processos, 
dando celeridade às 
demandas da popula-
ção”, afirma Altoé. 

Na avaliação do pre-
sidente do Prodest, 
Marcelo Cornélio, o 
Agenda.ES se destaca 
por permitir que os ór-
gãos estaduais adminis-
trem, com mais facili-
dade, os atendimentos 
prestados presencial-
mente aos cidadãos. 
“Facilitar a vida das 
pessoas é um dos moti-
vos que torna a tecnolo-
gia tão importante para 
o setor público. Com 
certeza, o novo serviço 
de agendamento vai 
contribuir para aumen-
tar o nível de satisfação 

dos capixabas com o 
atendimento realizado 
pelos órgãos estadua-
is”, ressalta Cornélio. 

O secretário de Esta-
do de Gestão e Recur-
sos Humanos, Marcelo 
Calmon, destaca que o 
Agenda ES estará inte-
grado ao Conecta Cida-
dão, portal que reúne 
informações sobre mais 
de 500 serviços do Esta-
do. “Ao acessar o co-
nectacidadao.es.gov.br 
e buscar as orientações 
sobre o serviço deseja-
do, na própria página o 
usuário poderá selecio-
nar a opção de agenda-
mento e, assim, ser dire-
cionado para a platafor-
ma que efetua a marca-
ção”, informa. 

Sedu lança livro sobre práticas pedagógicas aplicadas 
na Rede Estadual para amenizar os impactos da pandemia

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu), por meio 
da Ação Psicossocial e 
Orientação Interativa 
Escolar (Apoie), com a 
colaboração do Instituto 
Península, lançou o livro 
“Distantes, mas presen-
tes: práticas que aproxi-
mam”, que conta com o 
relato de mais de 40 auto-
res/educadores da Rede 
Estadual. A cerimônia de 
lançamento foi realizada 
no auditório da Sedu, em 
Vitória, na quarta-feira 
(25).

O livro é fruto da cam-
panha lançada em 2020, 
de mesmo nome, que bus-
cou identificar as práticas 
pedagógicas que tinham 
como objetivo amenizar 
os impactos da pandemia 
do novo Coronavírus (Co-
vid-19), por meio das Ati-
vidades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNPs). 

A iniciativa visa ainda 
a contribuir para o desen-
volvimento intelectual, 
emocional e social dos 
estudantes da Rede Esta-
dual, fomentar, com as 

escolas, a construção de 
narrativas e estratégias 
que colaborem para o 
bem-estar no ambiente 
escolar, e, também, apoi-
ar e orientar as escolas no 
acolhimento e encami-
nhamento (caso seja ne-
cessário) de demandas 
relacionadas a aspectos 
psicossociais dos estu-
dantes, proporcionando a 
articulação com os dema-
is equipamentos de prote-
ção dos direitos das crian-
ças e dos adolescentes. 

Estiveram presentes 
no evento o secretário de 
Estado da Educação, Vi-
tor de Angelo; o subsecre-
tário de Planejamento e 
Avaliação, Marcelo Le-
ma; a subsecretária de 
Básica e Profissional, 
Andrea Guzzo; a equipe 
da Apoie, servidores da 
Sedu Central e Superin-
tendências Regionais de 
Educação (SRE), bem 
como professores que 
colaboraram como auto-
res do livro 

O secretário fez um 
histórico do início da pan-
demia e falou sobre os 
desafios surgidos naquele 

momento. “Quando a 
pandemia teve início, 
com as escolas fechadas, 
a primeira coisa que iden-
tificamos como desafio 
foi como manter a cone-
xão do estudante com a 
escola. E, de imediato, 
criamos e lançamos o 
Programa EscoLAR. E 
fruto disso, hoje temos 
esse livro, que foram prá-
ticas pedagógicas execu-
tadas pelos profissionais 
da Educação, que, junto 
com a Secretaria, tinham 
essa preocupação em não 
perder o vínculo com os 
alunos, tentando de todas 
as formas dar continuida-
de à aprendizagem”, dis-
se Vitor de Angelo.

A coordenadora da 
Apoie, Priscila Maria do 
Nascimento Pereira, me-
diou o lançamento do 
livro. “O material apre-
senta diversas práticas 
que buscaram reduzir as 
distâncias, amenizar a 
saudade e permitir que os 
estudantes demonstras-
sem seus sentimentos, 
refletissem sobre suas 
emoções e cultivassem o 
vínculo com a escola du-

rante o isolamento soci-
al”, explicou.

Conheça um pouco do 
livro 

Entre os projetos esco-
lhidos para compor o li-
vro, está o “Estudo que 
aproxima: uma constru-
ção coletiva”, de iniciati-
va da professora Joziane 
Avance Fiorese e da alu-
na Sofia da Penha Filete, 
da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e 
Médio (EEEF) Domin-
gos Perim, localizada em 
Venda Nova do Imigran-
te. 

Depois de um levanta-
mento sobre quais eram 
as disciplinas em que os 
alunos do 7º ano mais 
apresentavam dificulda-
des de estudarem sozi-
nhos em casa, a aluna 
líder de turma, Sofia da 
Penha Filete, organizou 
dois grupos de estudo, de 
acordo com as disciplinas 
mais citadas, que foram 
Língua Inglesa e Mate-
mática. Os conteúdos 
dessas duas disciplinas 
passaram a ser estudados 

coletivamente, em mo-
mentos no Google Meet, 
tendo monitores para 
esclarecer as dúvidas e 
ajudarem na realização 
das atividades. 

“O projeto nos mos-
trou como os alunos são 
capazes de enfrentar os 
desafios e buscar solu-
ções, exercendo o prota-
gonismo dentro e fora da 
escola”, afirmou a profes-
sora Joziane Avance Fio-
rese. 

Outra ação relatada 
no livro é “A tutoria nos 
aproxima, a distância não 
diminui a importância”, 
iniciativa da diretora Bru-
na Bonomo Graciano, do 
Centro Estadual de Ensi-
no Fundamental e Médio 
e m  Te m p o  I n t e g r a l 
(CEEFMTI) Marita Mot-
ta Santos, localizada em 
São Mateus. 

“Como diretora, tam-
bém desempenhei o papel 
de tutora com um grupo 
de alunos. A periodicida-
de da tutoria foi mantida 
semanalmente, de modo 
a contribuir para a elabo-
ração da agenda semanal 
dos estudantes, para o 

monitoramento do cum-
primento das APNPs, de 
forma on-line ou impres-
sa, além de informes gera-
is e mensagens motivado-
ras, que impactaram posi-
tivamente para manter o 
foco no Projeto de Vida e 
ênfase nas competências 
socioemocionais”, pon-
tuou Bruna Bonomo Gra-
ciano. 

Os organizadores do 
livro “Distantes, mas pre-
sentes: práticas que apro-
ximam” foram Mislene 
Santos de Souza Moraes, 
Priscila Maria do Nasci-
mento Pereira, Silvana 
Athayde Pinheiro e Vitor 
de Angelo. 

Apoie 

As ações da Apoie são 
desenvolvidas e executa-
das por equipes multipro-
fissionais, sendo uma 
(um) assistente social e 
uma (um) psicóloga (o) 
em cada uma das 11 Supe-
rintendências Regionais 
de Educação, além da 
equipe de Coordenação 
localizada na Unidade 
Central.

Sedu

Seger/Prodest/PCES/Sefaz 
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Projeto Eficiência Solidária, da EDP, vai distribuir
6 mil lâmpadas LED a moradores de Baixo Guandu

O projeto “Eficiên-
cia Solidária” voltado 
aos clientes residencia-
is da EDP-ES, está em 
Baixo Guandu para 
realizar a substituição 
de lâmpadas de maior 
consumo (incandes-
centes ou fluorescentes 
compactas) por lâmpa-
das LED, com objetivo 
de economizar energia 
com conforto, seguran-
ça, qualidade de vida e 
solidariedade. Partici-
pando, o cliente resi-
dencial pode fazer uma 
troca de até 6 lâmpadas 
incandescentes e/ou 
fluorescentes compac-
tas por lâmpadas de 
LED. Vale ressaltar 
que o projeto não trará 
custo aos munícipes 
participantes, ou seja, 
a participação é gratui-
ta. A ação acontece 
entre os dias 24 e 31 de 
maio, ou até o fim do 
estoque de 6.000 uni-

dades, e tem como obje-
tivo incentivar o uso 
consciente e seguro da 
energia elétrica. 

Para participar, o 
consumidor deverá ir 
até ao posto de troca, 
que está localizado na 
Praça Getúlio Vargas 
(praça do jardim). É 
importante ressaltar 
que, para receber as 
lâmpadas de LED, o 
cliente deve entregar a 
mesma quantidade de 
lâmpadas ineficientes 
(incandescente ou fluo-
rescentes compactas), 
além de apresentar a 
última fatura de ener-
gia e documento de 
identidade. É necessá-
rio estar com as contas 
de energia em dia. As 
lâmpadas ineficientes 
entregues pelos clien-
tes no momento da 
substituição serão des-
tinadas ao descarte 
ecologicamente corre-
to. 

“É importante que 

todos os moradores 
participem da ação e 
substituem suas lâm-
padas incandescentes 
ou fluorescentes com-
pactas, pelas de LED 
com maior eficiência e 
economia”, ressaltou 
o Secretário de Obras, 
Fabricio Benicio de 
Brito. 

Eficiência Solidária 

Desde o início do 
projeto, em 2016, cerca 
de 178 mil lâmpadas 
foram trocadas. A eco-
nomia de energia gera-
da foi de 5.999 mega-
w a t t s - h o r a / a n o 
(MWh/ano, o que cor-
responde ao abasteci-
mento de aproximada-
mente 2.500 residênci-
as. Todas as lâmpadas 
entregues pelos clien-
tes no momento da 
substituição foram des-
tinadas ao descarte eco-
logicamente correto. 

“O projeto Eficiên-

cia Solidária proporci-
ona uma economia 
real para os clientes 
com a substituição das 
lâmpadas, já que a ilu-
minação pode repre-
sentar cerca de 15% da 
conta de energia, de-
pendendo do hábito de 
consumo da família. 
Além disso, o projeto 
disponibiliza dicas de 
economia que podem 
ser aplicadas no dia a 
dia dos clientes.”, afir-
ma Bruno Mendonça, 
gestor da EDP. 

O cliente deve resi-

dir na cidade onde o 
posto de troca estiver 
instalado e estar muni-
do da última fatura de 
energia (classificação 
residencial), documen-
to de identidade, além 
de estar com as contas 
de energia em dia. No 
local, entregará até cin-
co lâmpadas incandes-
centes ou fluorescentes 
compactas para rece-
ber a mesma quantida-
de de LED. 

O projeto Eficiên-
cia Solidária faz parte 
do Programa de Efi-

ciência Energética 
(PEE) da EDP, regula-
do pela Agência Naci-
onal de Energia Elétri-
ca (Aneel). Com o obje-
tivo de preservar os re-
cursos naturais e pro-
mover a educação para 
o uso inteligente da 
energia elétrica e evitar 
o desperdício, o PEE 
da EDP realiza proje-
tos na área de conces-
são que buscam a cons-
cientização, de modo 
que a energia seja utili-
zada com responsabili-
dade.

Prefeitura de Colatina inicia nova turma do EMPRETEC

A Prefeitura de Co-
latina iniciou na segun-
da-feira (23), a primei-
ra turma do Empretec 
2022. Ao todo, 23 ser-
vidores públicos muni-
cipais vão estar em ca-
pacitação pelo Sebrae 
até o próximo sábado, 

dia 28. 
Essa é quarta turma 

do Empretec desde 
2021, e já estão previs-
tas novas cinco turmas 
para esse ano. A próxi-
ma terá inicio no dia 06 
de junho. 

O Empretec para 
servidores públicos 
municipais é fruto de 

uma parceria entre a 
Prefeitura de Colatina 
e o Sebrae. 

Estiveram presen-
tes na abertura do cur-
so o Secretário Munici-
pal de Recursos Huma-
nos, Michel Barth, e o 
representante do Se-
brae Sérgio Saqueto. 

Empretec 

O Empretec é o prin-
cipal programa de for-
mação de empreende-
dores no mundo, um 
seminário intensivo cria-
do pela Organização 
das Nações Unidas 
(ONU), promovido em 
40 países e exclusivo do 

Sebrae no Brasil. 
O  p a r t i c i p a n t e 

aprende mais do que 
técnicas de empreender. 
Ele descobre seu perfil 
empreendedor, suas 
habilidades, desenvolve 
suas capacidades e pas-
sa por uma imersão de 
seis dias com desafios 
para despertar sua iden-

tidade empreendedora. 
São 60 horas de ca-

pacitação, com ativida-
des práticas, cientifica-
mente fundamentadas, 
que mostram como 
agem os empreendedo-
res de sucesso e quais 
são os 10 comporta-
mentos característicos 
desses perfis. 

Foto: PMC 

Foto: Ascom

PMBG
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Sesa orienta municípios sobre o uso operacional da 
vacina BCG devido à redução temporária de distribuição

 Com o comunica-
do oficial enviado pelo 
Ministério da Saúde 
aos estados brasileiros 
sobre o uso operacio-
nal do imunizante 
BCG, em virtude da 
disponibilidade limita-
da da vacina no esto-
que nacional, a Secre-
taria da Saúde (Sesa) 
iniciou uma série de 
orientações aos muni-
cípios capixabas a fim 
de reduzir os efeitos na 
oferta da vacina aos 
recém-nascidos. Se-
gundo o órgão federal, 
a disponibilidade limi-
tada se dá em razão de 
dificuldades na aquisi-
ção do imunobiológi-
co. Além disso, os esta-
dos passariam a rece-

ber uma cota reduzida 
“para que não haja de-
sabastecimento nos 
serviços de vacina-
ção”.  

Diante deste cená-
rio, a Sesa, por meio do 
Programa Estadual de 
Imunizações e Vigilân-
cia das Doenças Imu-
nopreveníveis (PEI), 
realizou na última se-
mana, reunião com os 
representantes regio-
nais e municipais para 
definir estratégias para 
todo território capixa-
ba. Vale ressaltar que o 
envio mensal de doses 
no mês de maio já con-
tabiliza a cota reduzi-
da, com a chegada de 
60%.  

Entre as orienta-
ções e estratégias defi-
nidas estão a oferta da 

vacina BCG nas ma-
ternidades em dias al-
ternados, consideran-
d o  q u e  o s  r e c é m -
nascidos ficam pelo 
menos 48 horas no ser-
viço; oferta por agen-
damento nas unidades 
de saúde, como forma 
de otimizar os frascos; 
e divulgação à popula-
ção sobre locais e dias 
de oferta da vacina 
BCG nos municípios.  

“A nossa principal 
orientação à família é 
que busque informa-
ções em seus municípi-
os quantos aos serviços 
de vacinação para sa-
ber ao certo os dias e 
horários de oferta da 
BCG. É muito impor-
tante vacinar os recém-
nascidos devido à pre-
venção que a vacina 

confere às formas gra-
ves da tuberculose”, 
informou a coordena-
dora do PEI, Danielle 
Grillo.  

Ainda de acordo 
com o comunicado do 
Ministério, há a previ-
são de manter a reade-
quação do envio de 
doses pelos próximos 
sete meses. “Por isso, é 

importante que possa-
mos trabalhar com es-
tratégias de otimiza-
ção, de forma a garan-
tir a imunização dessas 
crianças e que não haja 
perda de doses”. 

Vacina BCG 

A vacina BCG pro-
tege contra as formas 

graves de tuberculose. 
No calendário de vaci-
nação da criança, ela 
deve ser administrada 
em dose única, ao nas-
cer. Entretanto, na roti-
na dos serviços, a vaci-
na é disponibilizada 
para crianças até 4 
anos 11 meses e 29 di-
as, ainda não vacina-
das. 

Atrativos religiosos capixabas são apresentados em feira nacional

A Secretaria de Tu-
rismo (Setur) vai divul-
gar, nesta semana, os 
atrativos religiosos do 
Espírito Santo na Feira 
Internacional de Pro-
dutos e Serviços para 
Igrejas e para o Turis-
mo Religioso, a Expo-
Católica, que acontece 
em São Paulo, de 27 a 
30 de maio. A Expoca-
tólica é considerada o 
maior evento de pro-
moção do segmento 
católico da América 
Latina. 

Além da equipe da 
Setur, o estande capixa-
ba vai contar com 16 
empreendedores do 
setor e representantes 
das prefeituras de Ibira-
çu, Vila Velha e Anchie-
ta. A participação dos 
empreendedores na 
ExpoCatólica conta 
com o apoio do Serviço 
Brasileiro de Apoio às 
M i c r o  e  Pe q u e n a s 
Empresas (Sebrae), por 
meio do programa Mis-
são Empresarial. 

“O turismo religioso 
capixaba é muito signi-
ficativo e a nossa parti-
cipação neste evento é 
muito importante para 
a visibilidade de nossos 
atrativos e para o fo-
mento da economia do 
turismo capixaba”, des-
tacou o secretário de 
Estado de Turismo, Fer-
nando Rocha. 

A gerência de Mar-
keting da Setur, com o 

apoio das prefeituras, 
elaborou um e-book 
especial para o evento 
reunindo imagens e 
informações dos princi-
pais atrativos religiosos 
do Estado. 

Missa de Envio 

N a  q u a r t a - f e i r a 
(25), foi realizada no 
Santuário Nossa Se-
nhora da Saúde a missa 

de envio da imagem 
peregrina de Nossa Se-
nhora da Saúde, que foi 
levada pelo secretário 
municipal de Turismo 
de Ibiraçu, Félix Cas-
tro, para a Expocatóli-
ca. A missa foi presidi-
da pelo bispo emérito e 
reitor do Santuário Dio-
cesano Nossa Senhora 
da Saúde, dom Décio 
Sossai Zandonade. 

Na Expocatólica, 

será divulgado não só o 
Santuário como tam-
bém o Mosteiro Zen 
Budista, que integram o 
Caminhos da Sabedo-
ria, um roteiro de pere-
grinação no município 
de Ibiraçu, integrante 
da Região Turística Imi-
grantes. Com 108 qui-
lômetros, a proposta do 
roteiro é promover o 
diálogo com o budismo 
e o cristianismo. 

No percurso que 
mescla área urbana e 
rural, o peregrino co-
nhece mais de 20 igre-
jas e capelas, além de 
apreciar a mata nativa, 
fauna e flora, as monta-
nhas e cachoeiras, além 
da visita a igrejas e cape-
las. O trajeto conta tam-
bém com restaurante, 
meios de hospedagem, 
café, sítio, agroindústri-
as, agências e recepti-
vos. O percurso com-
pleto dura cinco dias. 

O e-book elaborado 
pela Setur conta com 
informações do Con-
vento da Penha; Igreja 
do Rosário, em Vila 
Velha; Santuário de 
São José de Anchieta, 
em Anchieta; Formigas 
Bordadeiras e Igreja 
dos Reis Magos, na Ser-
ra; Caminhos da Sabe-
doria, Santuário de Nos-
sa Senhora da Saúde, 
Mosteiro Zen Budista, 
em Ibiraçu; Festa de 
Corpus Christi, em Cas-
telo; Catedral de Vitó-
ria e Basílica de Santo 
Antônio, em Vitória. 

Setur

SESA

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE 

VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. ANDRÉ MORAES PARTELLE E AMANDA DE SOUZA PARTELLI

ELE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, 

estado civil solteiro, profissão empresário, residente na Rua Alicia Trams Loss, 

Centro, Vila Valério-ES, filho de SIMONE PAULUCIO DE MORAES PARTELLE e 

GERALDO PARTELLE.

ELA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, 

estado civil solteira, profissão monitora escolar, residente na Rua Alicia Trams 

Loss, Centro, Vila Valerio-ES, filha ALCIENE MORAIS DE SOUZA PARTELLI e 

GERALDO PARTELLI.

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

Vila Valério-ES, 23 de setembro de 1997.

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE 

VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. CARLOS ALEXANDRE RAASCH E CRISLAINE PLASTER

ELE – Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, estado civil 

divorciado, profissão lavrador, residente e domiciliado no Córrego Duas Barras, 

Zona Rural, Vila Valério-ES, filho de GUSTAVO EMILIO RAASCH e LAURITA 

SOARES RAASCH

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

solteira, lavradora, residente e domiciliada no Córrego Duas Barras, Zona Rural, 

Vila Valério-ES, filha ROBERTO CARLOS PLASTER e MARINETE BUSS 

PLASTER

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

Vila Valério-ES, 19 de maio de 2022.

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO-ES

Faço saber que pretendem casar-se:

1. JOÃO VICTOR DE SOUZA SERAFIM E 

LORRAYNE GOMES DA SILVA

ELE, natural de Serra-ES, com vinte e dois (22) anos 

de idade, estado civil solteiro, profissão mecânico, 

residente e domiciliado na Rua Geovan Groner, 118, 

Centro, Vila Valério-ES, filho de ELIZETE PEREIRA 

DE SOUZA e JOEL SERAFIM COELHO.

ELA, natural de Cariacica-ES, com vinte e dois (22) 

anos de idade, estado civil solteira, profissão serviços 

gerais, residente e domiciliada na Rua Geovan 

Groner, 118, Centro, Vila Valério-ES, filha MARIA DA 

PENHA SANTOS DA SILVA e MARCONDES 

GOMES DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se 

na forma da lei.

Vila Valério-ES, 25/05/2022

MONIQUE SPERANDIO DA SILVA 

Escrevente Autorizada
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