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Maior Moqueca do Mundo será 
preparada em Conceição da Barra 
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Reflexao~

"Mas os que esperam no SENHOR renovam 
as suas forças, sobem com asas como águias, 
correm e não se cansam, caminham e não se 
fatigam."

Refletindo: Antes de levantar vôo a águia fica 
em um penhasco aguardando até que comece a 
soprar uma corrente de ar quente em direção ao 
céu e, lançando-se neste vento, sobe até as 
maiores alturas. Este "esperar no Senhor" e o 
"discernir as correntes de ar quente do Espírito 
Santo" representam as principais etapas do 
plano de vôo de um cristão. Para aqueles que 
desejam adorar a Deus e manter comunhão com 
Ele, é essencial perceber em que direção o 
Espírito Santo quer fluir e reagir de maneira 
adequada e sensível (de forma intuitiva) a este 
mover.

Oração: Senhor Deus ensina-me o segredo das 
águias, ajuda-me a voar sem bater asas, sendo 
conduzido pelo fluir da corrente de ar quente do 
Espirito Santo, que vai em direção ao céu. Leva-
me mesmo Pai, as mais altas alturas, aos lugares 
mais altos e mais longe. Não permita que eu 
fique parado sem fazer nada, ajuda-me a lançar-
me do penhasco na hora certa. Pai querido agora 
eu entendo Tua palavra, "correm e não se 
cansam". Eu oro em nome de Jesus. Amém. 

de
Momento 

Isaías 40:31

Anvisa prorroga importação
de imunoglobulina humana

Diretores da Agên-
cia Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvi-
sa) aprovaram a exten-
são do prazo de valida-
de da resolução da pró-
pria agência que auto-
riza a importação e o 
uso de imunoglobulina 
humana sem registro 
no Brasil. 

Publicada no fim de 
setembro de 2021, no 
contexto de crise sani-
tária decorrente da pan-
demia da covid-19 e do 
consequente risco de 
falta do produto, a reso-
lução da diretoria cole-
giada (RDC) 563 tinha 
validade inicial previs-
ta até 31 de dezembro 
do ano passado. 

Em 30 de março, os 

diretores da agência 
aprovaram a primeira 
prorrogação das re-
gras, estendendo a vi-
gência da resolução até 
hoje. Com esta segun-
da prorrogação, a im-
portação excepcional e 
temporária de imuno-
globulina humana sem 
registro no Brasil segui-
rão em vigor até o pró-
ximo dia 31 de julho. 

Segundo a Anvisa, 
a ampliação da possibi-
lidade de importação 
excepcional por mais 
30 dias é uma tentativa 
de assegurar o abasteci-
mento do produto no 
mercado nacional, 
equacionando “distor-
ções do mercado”. A 
expectativa é que a pro-
dução e a distribuição 
do produto alcance se 

regulariza a partir do 
ajuste dos preços, por 
meio da disponibiliza-
ção de produtos regis-
trados no país. 

Para os diretores da 
agência, os fatores que 
geraram o risco de desa-
bastecimento do pro-
duto, motivando a edi-
ção e as respectivas 
prorrogações da RDC 
563, permanecem inal-
terados, mas já há pers-
pectivas de restabeleci-
mento da oferta dos 
produtos registrados, 
motivada principal-
mente por uma resolu-
ção da Câmara de Re-
gulação do Mercado 
d e  M e d i c a m e n t o s 
(CMED), que, no co-
meço deste mês, libe-
rou os produtores de 
vários medicamentos 

com risco de desabaste-
cimento no território 
nacional da obrigatória 
observância dos critéri-
os de preço. Ainda as-
sim, a Anvisa acredita 
que a medida não terá 
impacto imediato, sen-
do necessário ampliar 
a possibilidade de im-
portação excepcional 
por mais 30 dias.

Durante a reunião 
extraordinária da dire-
toria colegiada, nesta 
manhã, o relator da 
matéria, Alex Campos, 
destacou que a impor-
tação de medicamen-
tos sem registro não é 
uma situação desejá-
vel, mas um recurso do 
qual o Poder Público 
pode lançar mão para 
reduzir o risco de pro-
dutos essenciais.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil 
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Incaper apresenta características agronômicas
de 600 genótipos de Coffea canephora

É por meio de um 
documento on-line 
que são apresentadas 
as mais de 30 caracte-
rísticas agronômicas, 
de forma detalhada, e 
o estudo da variabili-
dade genética de cada 
um dos genótipos de 
café conilon perten-
centes ao Banco Ativo 
d e  G e r m o p l a s m a 
(BAG) Conilon do 
Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural (Incaper). 

O conteúdo traz 
características minuci-
osas relacionadas à 
caracterização da plan-
ta, hastes, ramo, fo-
lhas, fruto, semente, 
ciclo de maturação, 
reação a pragas e doen-
ças e tolerância à seca, 
com base nos descrito-
res de café.  Por exem-
plo, se o formato da 
folha é cilíndrico, côni-
c o  o u  c i l í n d r i c o -
cônico; se a cor da fo-
lha na fase jovem é ver-
de,  bronze,  verde-
bronze ou púrpura; se 
o formato do fruto é 
redondo, longo ou elí-
pitico; se a largura da 
semente é estreita, mé-
dia ou larga; e assim 
para todos os descrito-
res. 

“A manutenção dos 
genótipos com carac-
terísticas de interesse e 
a sua caracterização, 
ao longo dos anos, é de 
grande relevância para 
os programas de pes-
quisa e de melhora-
mento da espécie, para 
que a variabilidade da 
espécie seja devida-
mente guardada e ex-
plorada em cruzamen-
tos e, ou em seleções 
futuras”, explicou a 
pesquisadora do Inca-
per e da Embrapa Ca-
fé, Maria Amélia Gava 

Ferrão. 
Segundo a pesqui-

sadora, verificou-se 
que os genótipos do 
tipo Conilon e Robus-
ta concentram-se em 
agrupamentos diferen-
tes, como esperado, 
em função de suas dife-
renças agronômicas. 
“Adicionalmente, ob-
servou-se que os clo-
nes componentes das 
dez cultivares clonais 
do Incaper apresen-
tam variabilidade e 
estão distribuídos en-
tre materiais do tipo 
Conilon e Robusta, o 
que caracteriza que 
muitos são oriundos 
de hibridações ocorri-
d a s  a o  l o n g o  d o s 
anos”, disse. 

Maria Amélia Fer-
rão também explicou 
que os cafés chamados 
“Conilon” caracteri-
zam-se por apresentar 
plantas de hábito de 
crescimento arbustivo, 
caules ramificados, 
folhas alongadas, ciclo 
de maturação precoce 

a tardia, tolerância à 
seca e maior suscetibi-
lidade a doenças. Já os 
cafés do tipo “Robus-
ta” têm plantas com 
arquitetura maior, fo-
lhas e frutos de tama-
nhos maiores, matura-
ção mais tarde, menor 
tolerância à seca e mai-
or resistência a doen-
ças. 

A publicação é inti-
tulada “Variabilidade 
Genética de Coffea 
canephora do Banco 
Ativo de Germoplas-
ma do Incaper: Carac-
terização dos Acessos 
com Base em Descrito-
res Mínimos” e encon-
tra-se acessível na Bi-
blioteca Rui Tendinha 
do Incaper. 

O BAG Conilon do 
Incaper foi estabeleci-
do a partir de 1997, por 
meio do Programa de 
Melhoramento Gené-
tico do Instituto, com 
o objetivo de manter os 
materiais genéticos 
com características de 
interesse. Com o pas-

sar dos anos, o número 
de acessos foi se ampli-
ando, com a inclusão 
gradativa de novos ge-
nótipos selecionados 
ou introduzidos. “Pa-
ralelamente, foram 
realizadas avaliações e 
estudos relativos à vari-
abilidade e divergên-
cia genética existente 
entre eles”, relembrou 
a pesquisadora. 

Atualmente o BAG 
está presente em três 
locais representativos 
da cultura no Estado, 
com objetivo de garan-
tir a guarda do patri-
mônio genético e avali-
ação mais adequada 
para reação a pragas, 
doenças, seca e outras 
características influen-
ciadas pelas diferenças 
ambientais.  Assim, os 
seus acessos são manti-
dos  nas  Fazendas 
Experimentais de Ma-
rilândia, Sooretama e 
Bananal do Norte, loca-
lizadas nas regiões no-
roeste, nordeste e sul 
do Espírito Santo, res-

pectivamente. 
“Os genótipos estão 

replicados e avaliados 
nesses três ambientes, 
para que todos eles se-
jam caraterizados, con-
siderando as diferen-
ças para cada região do 
Estado. A manutenção 
dos acessos no campo 
nesses locais estratégi-
cos da cultura, permite 
aos melhoristas o moni-
toramento contínuo 
dos genótipos com ca-
racterísticas agronô-
micas promissoras den-
tro do contexto de pres-
são de seleção advin-
das das mudanças cli-
máticas”, reforçou Ma-
ria Amélia Ferrão. 

A cafeicultura no 
Espírito Santo 

O Espírito Santo 
destaca-se como maior 
produtor nacional de 
café Conilon e o tercei-
ro de Arábica. No Bra-
sil, o café Conilon foi 
introduzido pelo Esta-
do em 1912, e o nome 

para este tipo de café 
originou-se da palavra 
“Kouillou”, porque 
durante uma expedi-
ção francesa, foi en-
contrado às margens 
do rio Kouillou, locali-
zado no Congo, na 
África. 

O cultivo de Coffea 
canephora concentra-
se em regiões com me-
nor altitude e de tem-
peratura mais elevada, 
com média anual entre 
22º e 26ºC, sendo que 
nos últimos anos ob-
serva-se a expansão da 
cultura para áreas tam-
bém de maior altitude 
e de temperatura ame-
na. 

Para manter e am-
pliar a base genética 
dessa espécie de coni-
lon no Estado é funda-
mental que no proces-
so de formação das 
lavouras, os produto-
res utilizem o conjunto 
de clones de cada culti-
var indicada e sempre 
que possível mais de 
uma cultivar, clonal e 
de semente. “Essas 
ações contribuirão pa-
ra conservação da di-
versidade genética e 
sustentabilidade da 
atividade cafeeira fren-
te aos novos desafios e 
demandas tecnológi-
cas nos processos de 
desenvolvimento e de 
inovação da cadeia do 
café”, completou a pes-
quisadora. 

Entre as institui-
ções que apoiaram es-
te trabalho, estão o 
Consórcio Pesquisa 
Café, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Espírito 
Santo (Fapes) e o Con-
selho Nacional de De-
senvolvimento Cientí-
f ico e Tecnológico 
(CNPq) pelo financia-
mento da pesquisa e 
pela concessão de bol-
sas científicas. 

Foto: Shutterstock

Incaper 
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Governador visita obras do Mirante da Terceira Ponte
e acompanha início da última fase da Ciclovia da Vida

O governador do 
Estado, Renato Casa-
grande, visitou, na quar-
ta-feira (29), as obras de 
construção do mirante 
da Ciclovia da Vida que 
estão sendo executadas 
no trecho do vão central 
da Terceira Ponte. Casa-
grande também acom-
panhou o início da terce-
ira e última etapa na 
montagem da Ciclovia 
da Vida, que é o trecho 
de estrutura metálica da 
ponte (vão central), com 
700 metros de cada lado.

“A Ciclovia da Vida 
vai ganhando corpo e o 
mirante, que vai ter uma 
das vistas mais lindas do 
Espírito Santo, também 
está ficando pronto. 
Além de proteção con-
tra suicídios, a Ciclovia 
da Vida, que terá o no-
me da cicloativista Deti-
nha Son, vai ser um im-
portante equipamento 
de mobilidade urbana. 
Vemos pontes em outros 
locais do mundo, valori-

zando o transporte de 
bicicleta e o turismo. 
Agora teremos essa 
oportunidade também 
em nosso Estado”, afir-
mou o governador.

Casagrande desta-
cou que esta é mais uma 
conquista de todos os 
capixabas. “Pedalar até 
o mirante e fazer fotos 
com essa vista linda será 
um programa para toda 
a família, pois crianças 
conseguem subir a pon-
te pedalando, como pu-
demos ver no passeio 
ciclístico que aconteceu 
recentemente na Tercei-
ra Ponte", destacou.

Com seis frentes de 
trabalho simultâneas, as 
obras de montagem da 
Ciclovia da Vida daqui 
até o final da obra serão 
executadas exclusiva-
mente no trecho do vão 
central (com exceção 
dos acessos), ou seja, a 
quase 70 metros de altu-
ra sobre o mar. As obras 
da Ciclovia da Vida es-
tão com quase 70% dos 

serviços executados. 
Contando com todo o 
conjunto de interven-
ções – ciclovia, amplia-
ção da ponte e proteção 
ao suicídio – os serviços 
chegam a 60% de execu-
ção. 

"Do percentual que 
falta a ser executado em 
relação à ciclovia, prati-
camente, temos o trecho 
do vão central da ponte 
e os acessos nos dois sen-
tidos. A obra como um 
todo caminha conforme 
o planejado, numa obra 
que é desafiadora", com-
pletou o secretário de 
Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, Fábio 
Damasceno.

O projeto da Ciclo-
via da Vida e ampliação 
da Terceira Ponte está 
sendo executado pelo 
Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de 
Mobilidade e Infraestru-
tura (Semobi). O Con-
sórcio Ferreira Guedes 
Metalvix é responsável 
pelas obras, contratadas 
pelo valor de R$ 127 mi-
lhões. O prazo para con-
clusão é maio de 2023. 
Essa é uma das obras 
prioritárias do Governo 
na área da mobilidade, 
contemplando a amplia-
ção da capacidade de 
fluxo de veículos, im-
plantação de ciclovia e 
barreira de proteção ao 
suicídio.

O anteprojeto da 
Ciclovia da Vida propõe 

uma estrutura metálica 
que será anexada nas 
laterais da ponte para a 
passagem de ciclistas e, 
ao mesmo tempo, fa-
zendo a barreira de pro-
teção ao suicídio. Além 
disso, a capacidade de 
trânsito da ponte será 
aumentada em torno de 
40%, com a criação de 
duas novas faixas. Des-
se modo, a ponte passa-
rá a contar com três fai-
xas em cada sentido.

Para a inclusão das 
novas faixas, as pistas 
existentes ficarão mais 
estreitas e as proteções 
central e laterais tam-
bém serão estreitadas. 
As pistas laterais serão 
de uso exclusivo de 
transporte coletivo e 
passarão a ter 3,10 me-
tros cada. Já as pistas no 
meio, serão para auto-
móveis e terão 2,80 me-
tros cada. A simulação 
do projeto mostrou efi-

ciência e melhoria do 
trânsito em todos os ho-
rários.

A instalação de uma 
barreira de proteção na 
Terceira Ponte vem sen-
do debatida e reivindi-
cada pela sociedade ca-
pixaba, sobretudo, nos 
últimos anos. Outra rei-
vindicação antiga era a 
inclusão de uma ciclo-
via para que a travessia 
entre os municípios de 
Vitória e Vila Velha tam-
bém pudesse ser realiza-
da por ciclistas.

A estrutura que será 
anexada à ponte nos 
dois sentidos como for-
ma de impedir o suicí-
dio, contará com uma 
grade antiescalada para 
a proteção, com altura 
de três metros e uma 
pista de ciclovia unidi-
recional, com pavimen-
to asfáltico de três me-
tros de largura.

Números da obra

Extensão total da Ter-
ceira Ponte: 3.339 metros

Largura atual do tabu-
leiro da Terceira Ponte: 
18,3 metros

Largura do tabuleiro 
da Terceira Ponte após as 
intervenções: 19,5 me-
tros

Largura do tabuleiro 
da Terceira Ponte + Ci-
clovia da Vida: 25,5 me-
tros

Quantidade de faixas 
de rolamento atualmen-
te: 4

Quantidade de faixas 
de rolamento após as in-
tervenções: 6

Número aproximado 
de funcionários no pico 
da obra: 240

Quantidade de aço da 
estrutura metálica: 3.000 
toneladas

Valor do investimen-
to: R$ 127 milhões

Prazo de execução: 
maio de 2023 

Fotos: Hélio Filho/Secom 

Semobi 
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Cooabriel participa 
do encontro estadual 
“Oportunidades para 
o Cooperativismo 
Capixaba”, realizado 
pela OCB/ES 

Foi realizado na 
quarta-feira (29), em 
Vitória, o encontro esta-
dual “Oportunidades 
para o Cooperativismo 
Capixaba”, uma inici-
ativa da OCB/ES.

Estiveram presentes 
cerca de cem pessoas 
ligadas ao cooperati-
vismo no Espírito San-
to. Representando a 
Cooabriel, participou 
o vice-presidente da 
cooperativa, Onivaldo 
Lorenzoni.

O objetivo foi apre-
sentar aos presidentes, 
dirigentes, conselhei-
ros e gestores das coo-
perativas capixabas as 
principais oportunida-
des de negócios e li-
nhas de investimento 
para o cooperativismo.

“O evento foi muito 
importante em especi-
al para a promoção e 
troca de informações e 
experiências entre as 
cooperativas do ramo 
agro e de outras ativi-
dades econômicas”, 
disse Lorenzoni. 

Violência de gênero nas eleições 
é tema no primeiro dia de evento
nacional sediado em Vitória

O primeiro dia da 
Reunião do Conselho 
Nacional dos Procura-
dores Gerais de Justiça 
dos Estados e da União 
(CNPG); da II Reu-
nião Ordinária de 2022 
do Grupo Nacional de 
Direi tos  Humanos 
(GNDH), e da I Reu-
nião do grupo Nacio-
nal de Defesa do Con-
sumidor (GNDC), or-
ganizados pelo Minis-

tério Público do Estado 
do  Espí r i to  Santo 
(MPES), contou com a 
participação da jurista 
e procuradora de Justi-
ça Raquel Branquinho 
Pimenta Mamede Nas-
cimento. Na quarta-
feira (29), a jurista mi-
n i s t rou  a  pa les t ra 
“Enfrentamento da 
violência de gênero 
pelo Ministério Públi-
co Eleitoral brasileiro”. 

Com um público 
que reuniu cerca de 200 

procuradores(as) e pro-
motores(as) de Justiça 
d o s  E s t a d o s  e  d a 
União, a palestrante 
destacou as ações que o 
Ministério Público Elei-
toral brasileiro têm rea-
lizado a fim de garantir 
os direitos das mulhe-
res que ocupam cargos 
polí t icos  públicos. 
Além disso, elucidou o 
que é violência contra 
mulher a partir da lei 
14.1922 que entrou em 
vigor em 2021. 

A palestrante ainda 
ressaltou que existem 
boas legislações no Bra-
sil para o enfrentamen-
to da violência de gêne-
ro, mas que ainda é ne-
cessário avançar com 
ações mais assertivas 
no combate desse pro-
blema social.  “Nós 
somos avançados por 
um lado, para cuidar de 
uma chaga social que 
deve ser enfrentada 
com muito dinamis-
mo”, pontuou. 

Foto: divulgação/MPES

Foto: divulgação 

Maior Moqueca do Mundo será preparada em Conceição da Barra 

Preparar a maior 
moqueca do mundo é a 
meta da comunidade 
do município de Con-
ceição da Barra, locali-
zado na região turística 
Verde e das Águas, ama-
nhã (02). O objetivo é 
superar o recorde regis-
trado no Guinness Bo-
ok em 2018. A prepara-
ção da receita tradicio-
nal capixaba integra a 
programação da Festa 
do Pescador, em home-
nagem a São Pedro.

Serão utilizados 600 
quilos de peixe e a mo-
queca será preparada 
em uma panela confec-
cionada no Galpão das 
Paneleiras de Vitória, 
feita especialmente pa-
ra este evento.  

“A moqueca capixa-
ba é motivo de orgulho 
para nosso povo e essa 
tradicional festividade 
valoriza nossos pesca-
dores e tradições, mobi-
lizando a comunidade 
do município e atrain-
do para a cidade e re-
gião um grande núme-

ro de turistas. Isso movi-
menta a economia, ge-
rando emprego e ren-
da”, afirma o secretário 
de Estado de Turismo, 
Fernando Rocha. 

A previsão é de que 
a Moqueca preparada 
neste sábado sirva 
2.500 porções, acom-
panhada de arroz e pi-
rão. A arrecadação será 
doada para a Paróquia 
Nossa Senhora da Con-
ceição. Os ingredientes 
serão adquiridos dos 
pescadores locais e os 
demais ingredientes, 

em sua maioria, de agri-
cultores familiares da 
cidade.

Confira a receita da 
delícia capixaba: 

600Kg de peixe 
120 kg de cebola 
200kg de tomate 
15 kg de alho 
15 litros de azeite 
80 maços de coentro 
60 maços de cebolinha 
20 kg de limão 
10kg de sal 
Além de 50 kg de fari-
nha e 120 kg de arroz.  

O preparo do prato 
será na Praça Maristela 
de Almeida Serra, no 

Cais da Barra, terá iní-
cio às 7h30 da manhã e 
será servida a partir de 
11h30. 

Setur

MPES

Cooabriel 

Foto: divulgação 
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Prazo de emissão da DAP é 
prorrogado até 31 de outubro

O Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Ma-
pa) publicou, nessa 
quarta-feira (29), a Por-
taria nº 174, com alte-
rações à Portaria nº 
242/2021, que estabe-
lece as condições e os 
procedimentos gerais 
para inscrição no Ca-
dastro Nacional da 
Agricultura Familiar 
(CAF). De acordo 
com o ato normativo, a 
emissão de Declara-
ção de Aptidão ao Pro-
naf  (DAP) continuará 
sendo feita somente 
até o dia 31 de outubro 
de 2022. A data anteri-
or estabelecida para o 
fim da emissão da 
DAP era esta quinta-
feira (30).

Com a mudança, a 
partir de novembro só 
será emitido o CAF, 
que passará a ser a prin-
cipal ferramenta do 
agricultor familiar pa-
ra o acesso a ações, pro-
gramas e políticas pú-
blicas voltadas para a 
geração de renda e o 

fortalecimento da agri-
cultura familiar.

De acordo com o 
coordenador-geral do 
Cadastro Nacional da 
Agricultura Familiar 
do Mapa,  Gabr ie l 
Assmann, a imple-
mentação do CAF será 
gradativa e regionali-
zada, de forma a ga-
rantir que não ocorra a 
interrupção do acesso 
dos agricultores fami-
liares às políticas pú-
blicas do governo fede-
ral.

“Os beneficiários 

que possuem DAP váli-
da podem ficar tran-
quilos, pois à medida 
que as DAPs vigentes 
perderem a validade, 
novas inscrições serão 
emitidas por meio do 
CAF. Não sendo ne-
cessário que o benefi-
ciário se antecipe ao 
fim da vigência de sua 
DAP, explica.  Somen-
te os agricultores que 
não têm a DAP ativa 
precisarão buscar, a 
partir de 1º de novem-
bro deste ano, a Rede 
CAF. Depois disso, a 

inscrição no CAF terá 
caráter permanente e a 
validade do registro 
será renovada a cada 
dois anos.

 A nova ferramenta 
trará ainda mais trans-
parência e segurança 
jurídica, pois permitirá 
o cruzamento de dados 
com outras bases do 
Governo Federal. Se 
ocorrer alguma incon-
sistência o sistema blo-
queará na hora do ca-
dastro, evitando, as-
sim, a possiblidade de 
fraude. Além disso, o 

CAF fará a identifica-
ção de todas as pessoas 
da unidade familiar – 
superando o limite atu-
al de apenas 2 titulares 
na DAP –, inclusive os 
menores de idade. Ou-
tro destaque é que o 
CAF passa a ser mais 
inclusivo, pois permiti-
rá cadastrar beneficiá-
rios com renda superi-
or a R$ 500 mil.

O Instituto Capixa-
ba de Pesquisa, Assis-
t ê n c i a  T é c n i c a  e 
Extensão Rural (Inca-
per) já está credencia-

do na Rede CAF e em 
breve começará a pres-
tar o serviço de registro 
de inscrição no CAF 
das Unidades Familia-
res de Produção Agrá-
ria (UFPA) e de suas 
organizações e empre-
endimentos. O Institu-
to também irá emitir a 
carteirinha dos mem-
bros da UFPA e do 
CAF-Pronaf. Até 31 de 
outubro, o Incaper con-
tinuará a emitir DAP 
para pessoas físicas e 
jurídicas normalmen-
te.

ARSP anuncia novas tarifas de água e esgoto da Cesan

A Agência de Regu-
lação dos Serviços Pú-
blicos do Espírito San-
to (ARSP) publicou, 
nesta quinta-feira (30), 
no Diário Oficial do 
Estado, a Resolução nº 
55/2022 contendo as 
novas tarifas de água e 
esgoto aplicáveis aos 
serviços prestados pe-
la Companhia Espíri-
to-Santense de Sanea-
mento (Cesan).

A metodologia de 
reajuste das tarifas uti-
lizada pela ARSP para 

correção das perdas 
inflacionárias está des-
crita na Nota Técnica 
A R S P / A S T E T  n º 
05/2022, e resultou 
e m  u m  í n d i c e  d e 
13,09% a ser aplicado 
a partir de 1º de agos-
to.

A ARSP também 
está autorizando que a 
tarifa social seja apli-
cável aos usuários cole-
tivos da categoria Resi-
dencial Critério I, des-
de que sejam compro-
vados os requisitos da 
tarifa social.

Para serem benefi-

ciários da tarifa social, 
os usuários residencia-
is precisam estar ins-
critos no Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC) ou no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) 
com a comprovação 
dos seguintes requisi-
tos de renda:

Renda mensal de 
até R$ 210,00 per capi-
ta estando enquadrado 
em situação de pobre-
za e extrema pobreza. 
Nesse caso o desconto 
nas tarifas será de até 

75%.
Renda mensal per 

capita maior que R$ 
210,00 e menor ou 
igual a meio salário 
mínimo ou favorecida 
pelo BPC (Benefício 
de Prestação Continu-
ada). Neste caso o des-
conto nas tarifas será 
de até 60%.

Para obter o benefí-
cio da tarifa social é 
necessário procurar 
um atendimento da 
Cesan e apresentar os 
seguintes documentos:

Matrícula do imó-
vel na Cesan;

Comprovante de 
Residência;

Cópia dos docu-
mentos pessoais;

Documento com-

probatório de inscri-
ç ã o  n o  C a d Ú n i c o 
(com faixa de renda e 
número do NIS) ou do 
benefício do BPC.

Gov.ES.Br

Incaper

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 



O município de Eco-
poranga é destaque 
mais uma vez no Esta-
do, desta vez no quesi-
to transparência fiscal. 
É o que aponta o Ran-
king da Qualidade da 
Informação Contábil e 
Fiscal, divulgado pela 
Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) do 
Ministério da Econo-
mia nesta semana, em 
que a gestão do prefei-
to Elias Dal’Col obteve 
a Nota A, ficando na 
32ª posição entre os 78 
municípios capixabas. 

O ranking da STN 
de 2022 compara o de-
sempenho nas infor-
mações contábeis e 
fiscais, levando em con-

ta dados do ano anteri-
or. Em relação ao le-
vantamento divulgado 
em 2021, Ecoporanga 
avançou muitas posi-
ções e deixou de ser 
nota B para se tornar 
nota A. O Município 
obteve 95% de acertos 
no ano passado. Em 
2020, ficou com 85,8% 
dos acertos, demons-
trando contínua evolu-
ção da qualidade das 
informações contábeis 
e fiscais. 

“A evolução de Eco-
poranga no ranking da 
qualidade da informa-
ção contábil e fiscal até 
agora é um resultado 
contundente de um 
trabalho com muita 
dedicação, competên-
cia e comprometimen-

to, que envolve profis-
sionais da área da con-
tabilidade, de tecnolo-
gia da informação e de 
diversas áreas de ges-
tão”, explica a contro-
ladora geral do Muni-
cípio, Claudinéia Ro-
drigues. 

O Ranking da Qua-
lidade da Informação 
Contábil e Fiscal é uma 
iniciativa da Secretaria 
do Tesouro Nacional 
(STN) ,  c r i ada  em 
2019, sempre analisan-
do um ano anterior. 

O relatório comple-
to dos municípios capi-
xabas pode ser acessa-
do pelo portal do TCE-
E S  e m :  h t t p s : / 
/www.tcees.tc.br/ ma-
i s - d e - 9 0 - d o s -
municipios.../ 

Esportes
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Ecoporanga conquista nota A no ranking
da qualidade da informação contábil e fiscal

Campeonato Perna de Pau começa 11 de julho e 
terá até 16 equipes em Barra de São Francisco

A 22ª Edição do 
Campeonato Perna de 
Pau de Futsal Masculi-
no deve começar no 
dia 11 de julho, mas a 
primeira reunião arbi-
tral aconteceu na noite 
de terça-feira, 28, na 
sede da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e 
Lazer e ficou definido 
que o sorteio dos jogos 

da primeira fase deve 
acontecer no dia 7 de 
julho. 

Participam da reu-
nião representantes de 
10 equipes, mas a com-
petição deve iniciar 
com até 16 times. 

A Comissão de Jul-
gamento Disciplinar, 
formada por esportis-
tas do município terá a 
responsabilidade de 
assegurar a imparciali-

dade e a transparência 
na análise disciplinar e 
analisar possíveis ocor-
rência de infrações co-
metidas por membro 
ou atletas.  

Representam a 
Secretaria de 

Esportes na reunião: 

Secretária de Esportes: 
Grasiele Marques 
Sub: Marcelo Gregó-

rio 
C o o r d e n a d o r  d e 
Esportes: Gilberto Gil 
Coordenadora: Lisley  
Osmar Possatti (Ca-
bral): Severino 
Rhaone Profirio - Pre-
sidente da Comissão 
Julgadora 

Times que já se 
inscreveram 

1 - Eval Gonçalves- 

E.R Sport 
2 - Fernando Souza 
Ferreira - Oficina Stop-
Car 
3 - Sival Trames - Tra-
mes Material de Cons-
trução 
4 - Gilson Rodrigues - 
Cruzeiro da Penha 
5 - Denilson Miguel - 
Móveis Planejados 
6 - Marmitão - Parada 
Marmitão 
7 - Valtinho Construtor 
-  Lucas Sena 
8 - Arte do Granito - 
Renivaldo do Campos 
9 - Granitos Lima- Ori-
one P. da Cunha 
10 - Restaurante More-
ira - Matheus B. 
11 - Força Jovem - Ro-
mário Soares Gomes 

Perna de Pau 2021 

No ano passado, a 

Prime Acessórios sa-
grou-se campeã do 
Campeonato Perna de 
Pau de Futsal ao ven-
cer a Trames Material 
de Construção por 5x2 
(7x3) no placar agre-
gado. 

A equipe do bairro 
Irmãos Fernandes tam-
bém fez o artilheiro da 
competição, Negueba, 
com 14 gols e levou o 
prêmio de R$ 2 mil. A 
Trames recebeu R$ 1 
m i l  p e l o  v i c e -
campeonato.  

Em 27 jogos reali-
zados foram marca-
dos 187 gols. Negueba 
da Prime Acessórios 
foi o artilheiro com 14 
gols superando Stan-
ley (12 gols) da Tra-
mes Material de cons-
trução na última parti-
da.  

PMBSF

Foto: divulgação 

O ranking da STN de 2022 compara o desempenho nas informações 
contábeis e fiscais, levando em conta dados do ano anterior 
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