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Reflexao~

"Porque o Filho do Homem veio salvar o que 
estava perdido."

Refletindo: O Senhor Jesus veio salvar os que 
estavam perdidos. Ele veio até aqui para 
endireitar os caminhos, pegar as ovelhas 
desgarradas e trazer até ele.

Oração: Pai eu te peço abençoa todos os 
perdidos Senhor, chega até eles e faz morada 
Pai, pois todos nós queremos ir para o seu 
reino. Amém.

de
Momento 

Mateus 18:11

Sexto sorteio do Nota Premiada
Capixaba acontece na quarta-feira (29) 

Olha a cobra! É 
mentira!! Olha o di-
nheiro! É verdade!! E é 
nesse clima de festa 
junina que vem che-
gando o sexto sorteio 
do programa Nota Pre-
miada Capixaba. Ele 
vai acontecer na quar-
ta-feira (29), nos estú-
dios da TVE, em Vitó-
r ia.  O evento terá 
transmissão ao vivo no 
Jornal do Meio-Dia, 
na TVE, na Rádio Espí-

rito Santo e nas redes 
sociais da TVE. 

Ao todo, serão 12 
prêmios distribuídos, 
sendo quatro para cada 
região delimitada: Me-
tropolitana, norte e 
sul. Dos quatro prêmi-
os por região, um será 
no valor de R$ 20 mil, 
dois de R$ 5 mil e um 
de R$ 2.500,00.   

Participarão deste 
sorteio as notas emiti-
das entre os dias 1º e 31 
de maio. Os contem-
plados vão receber 

mensagem automática 
pelo sistema e, se ne-
cessário, a gestão do 
programa Nota Premi-
ada Capixaba vai fazer 
contato telefônico, pa-
ra que todos possam 
solicitar o resgate dos 
prêmios dentro do pra-
zo de 90 dias. 

A planilha de reali-
zação do sorteio será 
disponibilizada no site 
www.notapremiadaca-
pixaba.es.gov.br, além 
de outras informações 
relacionadas ao pro-

cesso do sorteio. 
As entidades socia-

is que participam do 
programa vão receber 
de duas formas dife-
rentes: se a pessoa sor-
teada tiver indicado a 
instituição e também 
com o rateio mensal, 
de acordo com o índice 
de engajamento social. 
Pelo sorteio, a entidade 
vai receber o valor equi-
valente a 50% do prê-
mio do cidadão con-
templado e que tiver 
indicado.

Foto: divulgação 

Sefaz
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Aplicativo de cadastro de cães e gatos
de Baixo Guandu é apresentado em 
Congresso Internacional na UFES 

O aplicativo “Vigi-
Pet” de gerenciamento 
de animais domésticos, 
desenvolvido por servi-
dores públicos de Bai-
xo Guandu foi apresen-
tado na sexta-feira (17), 
no  15°  Cong resso 
Internacional Rede 
Unida, na Universida-
de Federal do Espírito 
Santo — UFES, em 
Vitória/ES. O aplicati-
vo está concorrendo 
em três categorias que 
terão seus ganhadores 
anunciados amanhã 
(24). 

Através do aplicati-
vo a Secretaria Munici-
pal de Saúde consegue 
saber a localização e 
foto do animal, carac-
terísticas gerais, infor-
mações de saúde (vaci-
nas e exames), ocorrên-
cias envolvendo o ani-

mal, data de encolhei-
ramento e dados do 
proprietário. “Com o 
aplicativo consegui-
mos realizar de forma 
“online”, segura, rápi-
da e organizada, infor-
mações dos animais do 
município”, destacou o 
d e s e nvo l ve d o r  d o 
(APP) e Coordenador 
de TI da Secretária Mu-
nicipal de Saúde, Feli-
pe Wagner Marques. 

O aplicativo irá rece-
ber na sua próxima ver-
são um canal exclusivo 
para à população reali-
zar denúncias e suges-
tões, em tempo real pa-
ra a Vigilância de Zoo-
noses. 

Premiação no 15° 
Congresso Internaci-

onal Rede Unida 

O aplicativo está 
concorrendo com ou-

tros trabalhos nas cate-
gorias: Inovação Tec-
nológica, Experiências 
e trabalhos sobre inova-
ção e criatividade no 
trabalho e na formação 
em saúde e relatos de 
experiências no campo 
da vigilância em saúde 
e da formação popular 
no enfrentamento às 
endemias nas comuni-
dades em vulnerabili-
dade. 

O projeto 

O projeto “VigiPet” 
foi desenvolvido de for-
ma independente pelo 
Médico Veterinário 
responsável técnico da 
Unidade de Vigilância 
de Zoonoses (UVZ), 
Jul iano Fer nandes 
Alves e o Coordenador 
de TI da Secretária Mu-
nicipal de Saúde, Feli-
pe Wagner Marques, 

para atender a deman-
da do município em 
gerenciar o encoleira-

mento dos animais de 
forma “online”, rápida 
e organizada, com ar-

mazenamento de da-
dos para serem utiliza-
dos em ações de saúde. 

Agência Nacional de Energia Elétrica 
reajusta bandeiras tarifárias em até 64%

A Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou na 
terça-feira (21) o novo 
reajuste das bandeiras 
tarifárias, que incidem 
na conta de luz em ca-
so de escassez hídrica 
ou qualquer fator que 
aumente o custo de 
produção de eletricida-
de. Os aumentos irão 
de 3,2% a 63,7%, de-
pendendo do tipo da 
bandeira. 

Os aumentos não 

encarecerão as contas 
de luz porque, desde 
abril, a bandeira tarifá-
ria está verde, quando 
não ocorre cobrança 
adicional. Os valores 
entrarão em vigor em 
1º de julho e serão revi-
sados em meados de 
2023. 

Segundo a Aneel, a 
alta reflete a inflação e 
o maior custo com as 
usinas termelétricas 
em 2022, acionadas 
em momentos de crise 
hídrica. 

Confira os novos 
valores das bandeiras 

tarifárias: 

Bandeira  verde: 
sem cobrança adicio-
nal;

Bandeira amarela: 
+59,5%, de R$ 1,874 
para R$ 2,989 por me-
gawatt-hora (MWh);

Bandeira vermelha 
patamar 1: +63,7%, de 
R$ 3,971 para R$ 6,500 
por megawatt-hora 
(MWh);

Bandeira vermelha 
patamar 2: +3,2%, de 

R$ 9,492 para R$ 9,795 
por megawatt-hora 
(MWh). 

Desde 16 de abril, 
vigora no Brasil a ban-
deira verde, quando foi 

antecipado o fim da 
bandeira de escassez 
hídrica. Segundo o 
Operador Nacional do 
S i s t e m a  E l é t r i c o 
(ONS), a bandeira ver-

de será mantida até 
dezembro, por causa 
da recuperação dos 
níveis dos reservatóri-
os das usinas hidrelé-
tricas no início do ano.

EBC Economia

Consumidores não pagarão mais porque bandeira está verde

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil 

Foto: Marcel Mutz 

Apresentação do Aplicativo “VigiPet” no15° 
Congresso Internacional Rede Unida na UFES

PMBG
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Procon-ES e Anatel discutem problemas com serviços
de telecomunicação enfrentados pelos capixabas 

Representantes do 
Instituto Estadual de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-
ES) e da Agência Naci-
onal de Telecomunica-
ções (Anatel) se reuni-
ram, na última sema-
na, na sede do Procon-
ES, em Vitória, com os 
objetivos de discutir os 
problemas enfrentados 
pelos consumidores 
dos serviços de teleco-
municações no Espíri-
to Santo, apresentar os 
indicadores do setor e 
estreitar a comunica-
ção com o Instituto.

O  d i r e t o r -
presidente do Procon-
ES, Rogério Athayde, 
abriu a reunião ressal-
tando que o diálogo 
com os fornecedores e 
com as agências regu-
ladoras é fundamental 
para a harmonização 
das relações de consu-
mo. “O objetivo do Pro-
con Estadual é dinami-
zar o atendimento ao 
consumidor e aumen-
tar os índices de resolu-

tividade, minimizando 
transtorno para os con-
sumidores”, destacou 
Athayde.

Durante a reunião, 
foi apresentada a nova 
Superintendente de 
Relações com Consu-
midores da Anatel, 
Cristiana Camarate 
Silveira Martins Leão 
Quinalia, que salien-
tou as ações da agência 
reguladora perante as 
prestadoras de serviço 
e informou algumas 
medidas fiscalizatórias 
e que objetivam tornar 
o mercado de consumo 
mais transparente.

O representante do 
Procon-ES, atendente 
e contabilista, Ronaldo 
Moreira de Aquino, 
apresentou as reclama-
ções mais comuns en-
tre os consumidores, 
levando ao conheci-
mento da Anatel a rea-
lidade capixaba. “Em 
observância ao Código 
de Defesa do Consu-
midor, as ofertas ofere-
cidas pelas prestadoras 
de serviço devem ser 
transparentes e obede-

cerem ao direito à in-
formação. No entanto, 
tais diretrizes não vêm 
sendo adotadas pelos 
fornecedores. Falta 
aproximação da agên-
cia com os consumido-
res que têm uma visão 
da instituição com pro-
tecionismo das empre-
sas do segmento de tele-
comunicações”, ressal-
tou Aquino.

Por fim, Rogério 
Athayde pediu aos re-
presentantes da Ana-
tel, mais empenho e 
imparc ia l idade  da 
agência reguladora 
diante das relações de 
natureza consumeris-
tas, tendo em vista a 
vulnerabilidade técni-
ca, econômica e jurídi-
ca do consumidor. 

Enfatizou ainda 
que algumas resolu-
ções da Anatel somen-
te expressam as obriga-
ções dos consumidores 
e servem de instrumen-
to de defesa para as em-
presas que deixam de 
cumprir as ofertas indo 
em desacordo com o 
que estabelece o Códi-

go de Defesa do Con-
sumidor. 

“Serviços de teleco-
municação são os cam-
peões de reclamações 
nos Procons e isso re-
sulta em processos e 
multas contra as opera-
doras. Os problemas 
aqui relatados poderi-
am ser mais bem traba-
lhados com o apoio da 
agência reguladora”, 
enfatizou o diretor-
presidente do Procon-
ES.

Nessa reunião, foi 
aber to um diálogo 
transparente para que 
haja um equilíbrio e 

harmonia nesta rela-
ção de forma que a 
agência reguladora 
possa se aproximar 
cada vez mais dos Pro-
cons, legitimamente, 
representantes dos con-
sumidores.

“Sugerimos que 
criações ou modifica-
ções de futuras resolu-
ções possam ser discu-
tidas e elaboradas de 
forma bilateral com a 
participação efetiva 
dos órgãos de defesa 
do consumidor”, com-
pletou Rogério Athay-
de. 

Também participa-

ram da reunião, repre-
sentando o Procon-ES, 
o diretor administrati-
vo e financeiro, Geli-
anderson Chrizosto-
mo Siqueira; a assesso-
ra jurídica, Pravila Indi-
ra Knust Leppaus, e o 
gerente de atendimen-
to, Lucas Carneiro Cos-
ta. Representando a 
Anatel, também estive-
ram presentes, o técni-
co regional de serviços 
de telecomunicações, 
João Luis Alves Tava-
res e o gerente na uni-
dade operacional no 
Espírito Santo, Licin-
do Pereira Alves Filho.

Pesquisadores identificam método capaz de prever gravidade da covid-19

Pesquisadores do 
Instituto de Química 
de São Carlos (IQSC), 
da Universidade de 
São Paulo, identifica-
ram um método com 
potencial para prever a 
gravidade da infecção 
por covid-19 nos paci-
entes, a partir da análi-
se do plasma sanguí-
neo. O sistema pode 
servir como ferramenta 
de triagem no atendi-
mento dos infectados e 
ser utilizado a fim de 
evitar a evolução da 
doença. O estudo foi 
publicado na revista 
científica Journal of  
Proteome Research. 

De acordo com a 

pesquisa, os pacientes 
infectados pela doença 
tiveram variações na 
concentração de seis 
substâncias encontra-
das no sangue, chama-
das de metabólitos, sen-
do elas glicerol, aceta-
t o ,  3 - a m i n o i s o -
butirato, formato, glu-
curonato e lactato. As 
análises revelaram que, 
quanto maior o dese-
quilíbrio na quantidade 
dessas substâncias no 
início da infecção, mais 
graves eram os quadros 
de saúde que os pacien-
tes desenvolviam. 

Plasma 

Foram analisadas 
amostras de plasma 

sanguíneo de 110 paci-
entes com sintomas 
gripais que passaram, 
em 2020, pelo Hospital 
da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Uni-
fesp), sendo que 57 de-
les não estavam infecta-
dos por covid-19 e os 
outros 53 eram casos 
positivos recentes da 
doença. 

Os pesquisadores 
observaram que, dos 
infectados, dez pacien-
tes apresentaram com-
plicações e chegaram a 
ser internados em Uni-
dade de Terapia Inten-
siva (UTI), com regis-
tro de duas mortes. 
Esse grupo com qua-
dro de maior gravidade 
apresentou, no início 

da infecção por covid-
19, variações mais acen-
tuadas na concentra-
ção dos metabólitos 
citados. 

Os resultados do 
estudo podem contri-
buir, conforme apon-
tou o IQSC, para o de-
senvolvimento de um 
novo protocolo clínico 
que ajudaria médicos e 

hospitais a identifica-
rem, já nos primeiros 
dias de sintomas, paci-
entes que possam de-
senvolver a forma grave 
da doença, permitindo 
que intervenham para 
evitar a evolução da 
doença. 

Ainda segundo o 
IQSC, para validar a 
técnica, os pesquisado-

res planejam ampliar o 
número de amostras de 
plasma sanguíneo ava-
liadas e incluir novos 
grupos, como os vaci-
nados que contraíram a 
covid-19, nos próximos 
passos do estudo. Além 
disso, eles pretendem 
incluir informações 
sobre gênero e idade 
nas estatísticas. 

EBC Saúde

Procon|ES

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil 

Foto: divulgação 
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Sefaz realiza operação simultânea
em quatro pontos do Estado

Auditores fiscais da 
Secretaria da Fazenda 
(Sefaz) realizaram, na 
terça-feira (21), uma 
operação simultânea 
em quatro pontos do 
Estado. A fiscalização 
em campo aconteceu 
nos municípios de Ser-
ra, Linhares, Colatina 
e Cachoeiro de Itape-
mirim e abordou, ao 
todo, mais de 350 mo-
toristas. 

Entre os fiscaliza-
dos, 13 cargas estavam 
sendo transportadas 
sem notas fiscais ou 
apresentavam alguma 
irregularidade. Foram 
apreendidas pedras de 
granito, materiais de 
construção, pescados, 
55 sacas de café coni-
lon, avaliadas em R$ 
40 mil, e uma carga de 
p e ç a s  d e  a r -
condicionado avalia-
da em R$ 100 mil. 

"No caso das peças 
de ar-condicionado, 
por exemplo, o moto-
rista nos apresentou 
uma nota fiscal emiti-
da há um ano em que 

os produtos não cor-
respondiam ao que 
estava dentro do cami-
nhão. Provavelmente, 
uma nota antiga que 
estava tentando reuti-
lizar para acobertar o 
transporte de outras 
mercadorias", infor-
mou o auditor fiscal 
João Batista Guedes 
das Neves. 

No total, 35 audito-
res fiscais da Receita 
Estadual participaram 
da ação. Além dos ser-
vidores da Sefaz, o tra-
balho contou com o 
apoio da Polícia Mili-
tar e da Polícia Rodo-
viária Federal. "Hoje 
em dia, com a facilida-

de de comunicação 
entre os transportado-
res de cargas, fica mui-
to fácil descobrir onde 
está sendo feita uma 
fiscalização. Fazer 
abordagens simultâne-
as em diferentes pon-
tos evita que motoris-
tas com cargas irregu-
lares consigam desviar 
da fiscalização", des-
tacou o auditor fiscal e 
gerente Fiscal, Arthur 
Nunes. 

Os autos de infra-
ção já começaram a 
ser pagos pelas empre-
sas responsáveis pelas 
cargas e foram libera-
dos pela equipe da Se-
faz. 

A fiscalização em campo aconteceu em vários municípios, 
incluindo Colatina, e abordou, ao todo, mais de 350 motoristas 

Prefeitura e Governo do Estado 
anunciam investimentos em Colatina 

O Prefeito de Colati-
na, Guerino Balestrassi, 
e o Governador do Esta-
do do Espírito Santo, Re-
nato Casagrande, anun-
ciam um pacote de mais 
de R$ 100 milhões de 
investimentos para o mu-
nicípio. Os investimentos 
são direcionados para 
todas as áreas prioritári-
as, incluindo educação, 
saúde, infraestrutura, 
habitação e tecnologia. 

O evento acontece 
hoje (23) na praça Sol 
Poente, a partir das 10 
horas, e é aberto ao públi-
co.

Investimentos 

Repasse de recursos 
para construção de cinco 
Unidades Básicas de Saú-
de (Centro, Ayrton Sen-
na, Colatina Velha, San-
tos Dumont e Maria das 
Graças) 

Investimentos na 
educação: 

Construção do CEIM 
no bairro Vicente Soella 

Construção do CEIM 
no bairro São Marcos 

Reforma e ampliação 
da EMEF bairro Colúm-
bia 

Reforma e ampliação 
da EMEIEF Amélio For-
rechi e construção de qua-
dra 

Reforma e ampliação 
da EMEIEF São Marcos 

Escola Oséas Rangel 
de Amorim 

Escola Belmiro Teixe-
ira Pimenta (CAIC) 

Escola João Manoel 
Meneghelli 

Escola Adwalter Ribe-
iro Soares 

Escola Lions Club de 
Colatina 

Centro de Ciência e 
Tecnologia 

Edital Caminho do 

Campo: Colatina x São 
Pedro Frio – 1° Etapa 

Revitalização asfálti-
ca Colatina Velha e Sen-
na 

Revitalização asfálti-
ca Honório Fraga, Lacê e 
Brotas 

Desapropriação Ta-
lim 

Muro do campo Bela 
Vista 

32 unidades habitaci-
onais 

Obra de acesso ao 
CETREU 

Aquisição de autocla-
ve para o CETREU 

Apresentação de pro-
jetos: 

Pavimentação ponte 
Santa Joana x Itapina 

Terceira ponte de Co-
latina 

Revitalização Colúm-
bia 

Pavimentação Pedro 
Epichin x Barbados (en-
trada alternativa da cida-
de)

PMC

Lei que permite renegociação de dívidas do Fies é sancionada 

O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou, 
com veto, a lei que per-
mite a renegociação de 
dívidas do Programa 
de  Financ iamento 
Estudantil (Fies). Pu-
blicada no Diário Ofi-
cial da União de quar-
ta-feira (22), a Lei 
14.375/22 beneficia os 
alunos que aderiram 
ao Fies até o segundo 
semestre de 2017. 

Criado em 1999, o 
fundo foi instituído 
com o objetivo de fi-
nanciar as mensalida-
des cobradas por insti-

tuições de ensino supe-
rior privadas para cur-
sos de graduação de 
seus estudantes. Os 
valores dessas mensali-
dades são pagos, poste-
riormente e em parce-
las, pelos estudantes 
beneficiados. 

Com a sanção da 
lei, descontos de até 
77% do valor da dívida 
poderão ser concedi-
dos a estudantes com 
débitos vencidos e não 
pagos há mais de 360 
dias (na data de 30 de 
dezembro de 2021). 

Já aos alunos inscri-
tos no CadÚnico, ou 
que tenham sido bene-

ficiários do auxílio 
emergencial em 2021, 
com débitos vencidos e 
não pagos há mais de 
360 dias, poderá ser 
concedido desconto de 
“até 99% do valor con-
solidado da dívida, in-
clusive principal, por 
meio da liquidação 
integral do saldo deve-
dor”, detalha a Secre-
taria-Geral da Presi-
dência da República. 

A adesão à renego-
ciação de dívidas do 
Fies deve ser feita por 
meio de canais de aten-
dimento a serem dispo-
nibilizados por agentes 
financeiros, como Cai-

xa e Banco do Brasil. 
O Fies é também 

uma ferramenta que 
possibilita, ao poder 
público, fazer avalia-
ções de instituições de 
ensino e de seus cursos 
de graduação. 

Veto 

O texto da lei enca-
minhada para a sanção 
presidencial instituía o 
Programa Especial de 
Regularização Tribu-
tária para Santas Ca-
sas, hospitais e entida-
des beneficentes que 
atuam na área da saú-
de, de forma a permitir 

também o refinancia-
mento de débitos de 
natureza tributária e 
não tributária vencidos 
até 30 de abril de 2022. 

No entanto, após 
“manifestação das pas-
tas ministeriais compe-
tentes”, o governo ve-
tou o dispositivo que 
estabelecia que os des-
contos em dívidas con-
cedidos com base no 
Programa Especial de 
Regularização Tribu-
tária (Pert) “não seri-
am computados” na 
apuração da base de 
cálculo do imposto so-
bre a renda; da Contri-
buição Social sobre o 

L u c r o  L í q u i d o 
(CSLL); da contribui-
ção para os Programas 
de Integração Social e 
de Formação do Patri-
mônio do Servidor Pú-
blico (PIS/Pasep) e da 
Contribuição para o 
Financiamento da Se-
guridade Social (Co-
fins). 

Na avaliação da 
secretaria, “a medida 
incorreria em vício de 
inconstitucionalidade 
e contrariaria o interes-
se público, uma vez 
que a instituição do 
benefício fiscal impli-
caria em renúncia de 
receita”. 

EBC Educação
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Concurso da Cooabriel 2022 
distribuirá R$ 100 mil em prêmios

As inscrições para a 
participação na edição 
2022 do “Conilon de 
Excelência Cooabriel” 
estão a todo vapor. Os 
cooperados terão até o dia 
02 de setembro para se 
inscreverem. 

Dentre os participan-
tes, serão classificados e 
premiados como finalis-
tas 10 lotes que concorre-
rão a R$100 mil em prê-
mios, além de diferencial 
agregado em leilão. 

Todos os cooperados 
da área de ação da Cooa-
briel poderão participar 
com a inscrição de um 
lote de café da safra colhi-
da no ano de 2022, que 
pode ter um volume míni-
mo de três sacas padroni-
zadas após rebeneficia-
mento (180kg líquidos). 

De acordo com o ge-
rente de armazéns da Coo-
abriel, José Carlos Azeve-
do, alguns produtores têm 
perguntado como seria a 
entrega de um lote de 03 
sacas padronizadas. Ele 
explicou que o produtor 
leva o café em bica corri-
da e a Cooabriel padroni-
za para ele o lote do con-
curso. “A conversão em 

média é 10×3, ou seja o 
cooperado precisa trazer 
no mínimo 10 sacas de 
café em bica corrida para 
resultar em no mínimo, 
03 sacas padronizadas, 
conforme descrito no re-
gulamento do concurso”, 
detalhou. 

Formulário de inscri-
ção – A inscrição é feita 
através de formulário onli-
ne onde o cooperado, 
além de registrar o seu 
nome e matrícula, res-
ponde de forma simples a 
outras perguntas marcan-
do as opções relativas à 
sua identificação e ao lote 
de café inscrito.  

A inscrição é gratuita 
e pode também ser reali-
zada nas unidades da Coo-
abriel. 

Conilon Bebida – O 
impressionante movi-
mento de motivação para 
os cafés conilon de quali-
dade tem sido importante 
como referência a profis-
sionais da área e incentivo 
aos produtores. 

A Cooabriel saiu na 
frente neste movimento 
desde o ano de 2003 com 
a realização da primeira 
edição de concurso para 
café conilon, avaliando 
desde a época a qualidade 

da variedade por meio de 
provas sensoriais, cons-
truindo na ocasião as nor-
mas de participação que 
foram referência por um 
bom tempo para outras 
iniciativas. 

Ao longo desse tempo 
muitas ações acontece-
ram no Espírito Santo e 
em outros estados produ-
tores de conilon e são apri-
moradas para se alcançar 
níveis elevados de quali-
dade. 

O concurso realizado 
pela Cooabriel em 2021 
foi um divisor de águas e 
um marco importante de 
qualidade onde o café 
campeão, do cooperado 
Edgar Bastianello, alcan-
çou 90 pontos, bem como 
60% dos 10 finalistas al-
cançaram médias de 85 
pontos acima. 

“A edição passada do 
concurso foi muito espe-
cial. Trabalhamos duro o 
ano inteiro e tivemos o 
momento da recompen-
sa. Temos uma boa expec-
tativa para esse ano E esta-
mos nos dedicando”, dis-
se. 

O presidente da Cooa-
briel, Luiz Carlos Bastia-
nello, reforça as boas pers-
pectivas para 2022. “Na 

área de atuação da Cooa-
briel, cerca de 60% do 
café já foi colhido e há 
uma expectativa de uma 
safra melhor do que a do 
ano passado em produti-
vidade e qualidade. Con-
tinuamos o trabalho de 
incentivo à qualidade em 
parceria com o Ifes que 
envolve 1.065 famílias. 
Nossa objetivo é apoiar o 
produtor na busca pela 
qualidade e mostrar o 
valor do conilon para o 
mundo”, afirmou. 

Dicas que contribuem 
com a qualidade da 

bebida 

Os cafés deste concur-
so 2022 ou já foram colhi-
dos e estão sendo proces-
sados ou ainda estão na 
fase de colheita.  

Vale a pena reforçar 
algumas dicas que contri-
buem com a qualidade da 
bebida do café descritas 
pelo engenheiro agrôno-
mo e coordenador técnico 
da Cooabriel, José Rober-
to Gonçalves.  

Antes da colheita, é 
importante a escolha de 
lavouras que tiveram uma 
adubação equilibrada, 
clones mais propícios 

para uma bebida superior.   
Outro ponto impor-

tante é a limpeza de todas 
as estruturas de beneficia-
mento do café (reservató-
rios, lavadores, despolpa-
dores, elevadores, secado-
res, terreiros, tulhas, entre 
outros) utilizando água 
limpa. 

É primordial na colhe-
ita que os frutos sejam 
colhidos bem maduros 
para um bom resultado da 
bebida, que é melhorada 
quando os grãos passam 
por processo de lavagem 
no mesmo dia da colhei-
ta, separando os frutos 
cerejas dos boias e verdes. 
Os grãos cerejas podem 
passar por um processo de 
fermentação ou passar 
diretamente para o próxi-
mo passo que é a secagem 
em secador a fogo indire-

to ou terreiro (priorizan-
do o terreiro suspenso 
devido maior facilidade 
de higienização). 

Organizar as informa-
ções na finalização do 
lote escolhido para favo-
recer a rastreabilidade tais 
como: data da colheita e 
beneficiamento, processo 
de secagem, talhão da 
lavoura, clone, manejo de 
adubação e fitossanitário. 

 “É importante, ficar 
atento e conduzir o prepa-
ro do lote visando a quali-
dade da bebida. O coope-
rado que almeja partici-
par de um concurso de 
qualidade de café, precisa 
estar atento aos detalhes 
antes, durante e no pós-
colheita para obtenção de 
uma pontuação superior 
na bebida do seu café”, 
explicou.

Novos procuradores de Justiça tomam
posse em sessão solene no MPES 

Os novos procura-
dores de Justiça do Mi-
nistério Público do 
Estado do Espírito San-
to (MPES), Emmanoel 
Arcanjo de Souza Gag-
no, Fabiana Fontanel-
la, Cezar Augusto Ra-
maldes da Cunha San-
tos, Marcello Souza 
Queiroz e Maria Cristi-
na Rocha Pimentel to-
maram posse na segun-
da-feira (20) em sessão 
solene realizada na 
sede da instituição. Os 

cinco prestaram o jura-
mento de posse duran-
te a sessão do Colégio 
de Procuradores de 
Justiça. 

A procuradora de 
Justiça Fabiana Fonta-
nella participou da ses-
são e tomou posse de 
forma virtual, por me-
io da plataforma Te-
ams. 

Compuseram a me-
sa de honra da soleni-
dade a procuradora-
geral de Justiça do 
M P E S ,  L u c i a n a 
Andrade; o governa-

d o r  e  a  v i c e -
governadora do Espíri-
to Santo, Renato Casa-
grande e Jacqueline 
Moraes; o presidente 
do Tribunal de Justiça 
do  Espí r i to  Santo 
(TJES), desembarga-
dor Fabio Clem de Oli-
veira; o presidente da 
Assembleia Legislati-
va do Espírito Santo, 
deputado Erick Mus-
so; o presidente da 
Associação Espírito-
Santense do Ministério 
Público (AESMP), 
promotor de Justiça 

Pedro Ivo de Sousa; o 
subdefensor público-
geral do Espírito San-
to, Vinícius Chaves de 
Araújo; e o prefeito de 
Vila Velha, Arnaldi-
nho Borgo. 

A solenidade con-
tou com as presenças 
de diversas autorida-
des, como secretários e 
procuradores do Esta-
do, deputados, prefei-
tos, além de membras e 
membros do Ministé-
rio Público, familiares 
e amigos dos empossa-
dos. 

Ao saudar os cinco 
novos membros do Co-
légio de Procuradores 
de Justiça do MPES, 
Luciana Andrade res-
saltou a determinação 
e a disposição dos em-
possados em toda a 
atuação ministerial. 
Destacou que os pro-
movidos manterão no 
segundo grau o propó-
sito de atuar em prol da 
sociedade, a fim de 
transformar a realida-
de a partir do cumpri-
mento da lei e das cons-
tituições. 

Emmanoel Arcanjo 
de Souza Gagno dis-
cursou em nome dos 
novos procuradores de 
Justiça e relembrou a 
origem familiar e a tra-
jetória na instituição. 
Destacou fatos de gran-
de repercussão social 
decorrentes da atuação 
como promotor de Jus-
tiça e salientou o com-
promisso de manter no 
Colégio de Procurado-
r e s  d e  Ju s t i ç a  d o 
MPES a defesa perma-
nente dos direitos e in-
teresses da sociedade.

MPES

Cooabriel 
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Aula Inaugural do Curso gratuito de 
garçom do “Programa Qualificação 
Para o Turismo” em Baixo Guandu 

A Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico realizou na 
segunda-feira (20), às 
18h30, a Aula Inaugural 
do curso gratuito de Gar-

çom ofertado pelo “Pro-
grama Qualificação Pa-
ra o Turismo”, organi-
zado pela Secretaria de 
Estado de Turismo (Se-
tur) e pelo Serviço Naci-
onal de Aprendizagem 
Comercial (Senac). 

O curso com carga 
horária de 40 horas será 
ministrado entre os dias 
20 de junho e 1 de julho, 
das 18h às 22h, no audi-
tório da prefeitura muni-
cipal, com o professor e 
profissional da área, 

Lusitano Moreira, do 
Senac. O principal obje-
tivo da qualificação é o 
fortalecimento do setor 
e melhorar a qualidade 
do atendimento aos tu-
ristas em Baixo Guan-
du. 

A aula inaugural 
teve a presença do Se-
cretário Estadual do 
Turismo, Fernando Ro-
cha, do Gerente da Se-
tur, Murilo Vago, do 
vice-prefeito, Dr. Pa-
trick, da Coordenadora 

do Senac, Liliani Barbi-
eri Barboza, do Superin-
tendente Municipal, 
Jonas Carlos Moreira, e 
do Secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Ismail Marcelino Ra-
mos. 

Atletas que contam com apoio da Sesport se
destacam no Mundial de Natação Paralímpica 

O Espírito Santo 
fez bonito no Campeo-
nato Mundial de Nata-
ção Paralímpica, com-
petição que terminou 
no sábado (18), na cida-
de de Funchal, na Ilha 
da Madeira, em Portu-
gal. As nadadoras Ma-
riana Gesteira e Patrí-
cia Pereira, que con-
tam com o apoio da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer (Sesport), con-
quistaram um total de 
sete medalhas, sendo 
três de ouro. 

Mariana Gesteira, 
na classe S9, levou dois 
ouros, nos 50 e 100 li-
vre, e um bronze, nos 
100 costas. Já Patrícia 
Pereira, conquistou 
um ouro, no reveza-
mento 4x50 misto livre 
(20 pontos), e três bron-
zes, nas provas dos 50 
peito, 100 livre e 200 
livre, pela classe S4. 

Contemplada pelo 
programa Bolsa Atle-
ta, da Sesport, Patrícia 
Pereira fez questão de 
ressaltar a importância 
de receber o benefício. 
“Gostaria de agrade-

cer muito à Sesport, 
pois o saldo positivo 
que tive nessa competi-
ção se deve muito à co-
laboração que a Secre-
taria sempre teve com 
nós, esportistas. Gra-
ças ao subsídio, temos 
condições de evoluir 
cada vez mais com nos-
sas performances. Tal-
vez sem essa ajuda eu 
não teria alcançado 
esses resultados”, des-
tacou a nadadora. 

Já Mariana Gestei-
ra é atleta do Clube 
Álvares Cabral e utili-
za a academia de alto 

rendimento da Sesport 
para treinamentos. O 
treinador da atleta, Le-
onardo Miglinas, falou 
da importância do in-
centivo do Estado. “O 
papel da Secretaria é 
fundamental, não só 
porque os treinos fo-
ram proporcionados 
para ela pela Sesport. 
Todas as competições 
em nível nacional que 
ela participou e que 
serviram de preparo 
para o mundial conta-
ram com o apoio da 
Secretaria”, disse Leo-
nardo Miglinas. 

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

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

AVISO DE SUSPENSÃO DE 
LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
000012/2022 

O Município de VILA VALÉRIO/ES, torna 
público, a SUSPENSÃO POR PRAZO 
INDETERMINADO da licitação que 
ocorreria no dia 23 de junho de 2022, na 
modalidade de Pregão Presencial nº 
000012/2022 -  PROCESSO Nº  
000935/2022, tendo por Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
Aquisição de Materiais Esportivos em 
atendimento às diversas Unidades 
Administrativas da Prefeitura Municipal 
de Vila Valério/ES.
C Ó D I G O  C I D A D E S  T C E / E S :  
2022.075E0700001.02.0006
MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 
3728-1000.
Vila Valério, 21 de junho de 2022.

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO
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