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Lucas Scaramussa confirma 
pré-candidatura a prefeito

divulgação

Lucas Scaramussa 
discute as próximas 
eleições há mais de um 
ano com representantes 
de diversos segmentos 
da sociedade e 
instituições

O diretório muni-
cipal da Democracia 
Cristã (DC) vai ho-
mologar os nomes do 
advogado e professor 
Lucas Scaramussa 
para prefeito e de 26 
candidatos a vereador 
para as eleições de 15 
de novembro próxi-
mo. A convenção do 
DC será realizada em 
sua sede, no bairro 
Aviso, no dia 13 de se-
tembro, a partir das 9 
horas.

Câmara de Rio Bananal 
entrega recursos
para a prefeitura

antônio Câmara
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Os vereadores de Rio Bananal entregaram cheque 
no valor R$ 50 mil ao prefeito Felismino Ardizzon

Linhares apresenta vantagens
competitivas e logística privilegiada
divulgação

Linhares atraiu 
empreendimentos industriais 
como a Brametal

Linhares se destaca como 
um dos principais polos de 
desenvolvimento econômi-
co e social do Espírito San-
to. A economia diversifica-
da confere ao município o 
status de importante cená-
rio para atração de investi-
mentos. O polo moveleiro, 
por exemplo, consolidou-se 
como um dos mais impor-
tantes do Brasil, projetando 
a cidade em nível nacional.
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Os vereadores de Rio Ba-
nanal devolveram R$ 50 mil 
para a prefeitura, para ajudar 
no combate à pandemia causa-
da pelo novo coronavírus (co-
vid-19). O cheque foi entregue 
ao prefeito Felismino Ardizzon 
no dia 17 deste mês.

No fim do ato, o presidente 
do legislativo, Vilson Teixeira 
Gonçalves, e os demais par-
lamentares destacaram que a 
câmara vai continuar economi-
zando o máximo possível, com 
o objetivo de fazer outro repas-
se ao executivo até o fim do ano. 
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Pestalozzi participa de 
Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência

CAUSOS DO CAMPO

Por Sergio David

Corria o ano de 1977 e eu traba-
lhava como engenheiro agrônomo 
na Emater-ES, lotado no escritório 
de Barra de São Francisco, região 
Norte do Espírito do Santo. Um 
belo dia fui ministrar um curso so-
bre a cultura do arroz irrigado no 
Córrego da Água Doce.

Ao término das palestras fui 
convidado pelos agricultores para 
uma confraternização na venda do 
seu Tonico. Cachacinha pra lá, ca-
chacinha pra cá, logo apareceu um 
cara tocando concertina e aí a cal-
çada da venda virou uma festa.

Já começava a escurecer quan-
do resolvi perguntar a razão da 
existência daquela cruz localizada 
num enorme barranco ao lado da 
porteira a cerca de 1 km da entrada 
do patrimônio.

Os agricultores se entreolharam 
esperando que o mais corajoso de-
les se manifestasse. Até que o mais 
velho deles me perguntou:

– Xi, o senhor não sabe não? 
Nunca ouviu falar dessa tragédia 
que ocorreu aqui há dez anos?

E o velhinho me contou que a 
tragédia teria começado quando 
Maneco Vaz, pistoleiro famoso e 
muito temido na região, abusou da 
honra da filha de Cirilo Serralhei-
ro. Cirilo jurou vingança e ficou 
tocaiado numa moita, no barranco, 
acima da porteira, esperando pela 
vinda do pistoleiro. A partir daí, 
todos que passavam pelo local ou-
viam a voz do Cirilo tocaiado:

– Pischiiiiii... pischiiii... fecha a 
porteira.

E assim, durante muito tempo, 
todos se acostumaram a ouvir a voz 
de Cirilo: 

– Pischiiiiii... pischiiii... fecha a 
porteira.

Até que numa determinada 
sexta-feira Maneco Vaz precisou ir 
ao povoado fazer as compras. Che-
gou à porteira, pareou o cavalo, re-
tirou a tranca de arame do moirão 
e, quando se preparava para abrir a 
porteira, ouviu um “click” seco. Era 
a garrucha do Cirilo sendo armada.

Maneco do Vaz, pistoleiro ma-
treiro, sagaz e rápido no gatilho, 
imediatamente sacou do seu 38 e 
disparou três tiros em direção à 
moita do Cirilo, que veio a falecer 
com dois balaços no peito, e aí os 
parentes colocaram aquela cruz 
no local do óbito.

Desde esse dia, todos que passam 
pela porteira, nas noites de sexta-
feira, ouvem ainda a voz de Cirilo:

– Pischiiiiii... pischiiii... fecha a 
porteira.

Terminada a estória, alguns me 
perguntaram se eu teria medo de 
passar pela porteira àquela hora. 
Respondi de pronto:

– Claro que não!  Não tenho 
medo de mortos; tenho medo é de 
gente viva. 

Todos riram de minha resposta 
e depois da “saideira” despedi-me 

e entrei no fuscão da Emater para 
retornar a Barra de São Francisco. 

Já estava bem escuro quando 
logo após a terceira curva o farol do 
fusca ilumina a porteira e a cruz. A 
cerca de uns três metros da portei-
ra, paro o carro, deixo o motor e os 
faróis ligados e caminho, vagarosa-
mente, para abri-la.

Chego ao moirão, retiro a tran-
ca, começo a abrir a porteira e de 
repente me vejo de frente com o 
barranco e, no alto deste, ilumina-
da pelos faróis, aquela enorme cruz 
de cor prateada.

Aí, lamentavelmente, nessa 
hora me lembro que o curso era 
dado numa sexta-feira. Subitamen-
te os pelos dos meus braços come-
çam a arrepiar. Abro rapidamente 
a porteira, mas não consigo achar o 
toco de escora para mantê-la aber-
ta. Tento empurrar a porteira até o 
barranco, mas ela volta-se, inúme-
ras vezes, sobre mim.

Volto desesperadamente a pro-
curar o toco de escora e... nada. 
Já quase em pânico corro as mãos 
pela vegetação, abaixo da porteira, 
à procura de um graveto qualquer 
para a escora e... nada.

Os pelos dos braços e das pernas 
cada vez mais arrepiados. Depois 
de inúmeras tentativas, finalmente 
acho um pequeno graveto e feliz-
mente consigo escorar a porteira. 
Num átimo, volto rapidamente, en-
tro aliviado no fusca e passo rapida-
mente sem olhar para a cruz. 

Desço do carro já deixando, no-
vamente, motor e faróis ligados, e 
caminho em direção porteira para 
fechá-la. De repente percebo que as 
luzes traseiras do fuscão cambiaram 
a cor da cruz de prata para violeta.

Foi o bastante para além dos ca-
belos, dos braços e pernas, até os da 
cabeça ficarem eriçados. Não consi-
go chegar à porteira. Vem o pânico 
e volto a mil para o carro. No escu-
ro quase arrebento o peito na porta 
aberta do fusca. Retorno aliviado 
para Barra de São Francisco, dei-
xando a maledita porteira aberta.

Semanas depois estou na cartei-
ra agrícola do Banco do Brasil e en-
contro um casal de agricultores com 
um filho no colo. Não os reconheço 
imediatamente. Cumprimento-os 
com a sensação de tê-los visto em 
algum lugar. Eles respondem, sor-
rindo, ao cumprimento e, subita-
mente, o menino do colo grita:

– Dr. David, cagão.

‘A Cruz Violeta’
‘O Baile de Carnaval’

A Associação Pestalozzi de Li-
nhares participou da Semana Na-
cional da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 
deste mês, com o tema “Protago-
nismo empodera e concretiza a in-
clusão social”. E neste 31 de agosto 
comemora o Dia do Movimento 
Pestalozziano no Espírito Santo. 
“Nossa causa é a pessoa com de-
ficiência e sua família”, registra a 
entidade.

A Pestalozzi é inteiramente vol-
tada para prestação de serviços em 
Educação Especial, contribuin-
do para melhorar a qualidade de 
vida da pessoa com deficiência ou 
transtorno global do desenvolvi-
mento, promovendo sua inclusão 
social. Não possui fins lucrativos 
e iniciou seus atendimentos em 
Linhares em 1986, com 30 alunos.

A Pestalozzi é voltada para 
prestação de serviços em 

Educação Especial

divulgação

Jovens têm 9 mil vagas em
cursos de iniciação profissional

Jovens da bacia 
do rio Doce em Minas 
Gerais e no Espírito 
Santo têm oportunida-
de de estudar e se pre-
parar para o mercado 
de trabalho. Até 4 de 
setembro a Fundação 
Renova disponibili-
za cursos gratuitos de 
iniciação profissional, 
que serão ministrados 
pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem In-
dustrial (Senai).

São disponibiliza-
das 9 mil vagas, distri-
buídas em 13 cursos, 
com duração média 

A Fundação Renova 
disponibiliza 

cursos gratuitos 
de iniciação 

profissional até 4 de 
setembro

divulgação
de 14 horas cada um. 
Como medida de segu-
rança diante da pan-
demia, os cursos serão 
realizados no formato 
on-line, para manter o 
distanciamento social. 
Cada jovem poderá es-
colher até dois cursos 
das seguintes áreas:

C o n s u m o  c o n s -
c i e n t e  d e  e n e r g i a ; 
Educação ambiental; 
Empreendedorismo; 
Fundamentos da lo-
gística; Lógica de pro-
gramação; Tecnologia 
da informação e co-
municação; Metrolo-
gia; Noções básicas de 
mecânica automotiva; 
Segurança do traba-
lho; Desvendando a 
indústria 4.0; Desven-
dando a Blockchain; 
Desvendando o BIM 
(Building Information 
Modeling); e Lean Ma-
nufacturing.

Para participar, os 
jovens devem ter entre 
16 e 29 anos e o cadas-
tro na Fundação Re-
nova. Os interessados 
devem preencher um 
formulário eletrônico, 
disponível em https://
f o r m s . g l e / T A K z N
XdYNtGYE6fi9. Após 
a inscrição, o Senai en-
viará em até dez dias 
um link de acesso ao 
conteúdo. No final do 
curso, os participantes 
receberão certificado 
de conclusão.
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Lucas Scaramussa confirma 
pré-candidatura em Linhares

O diretório muni-
cipal da Democracia 
Cristã (DC) vai ho-
mologar os nomes do 
advogado e professor 
Lucas  Scaramussa 
para prefeito e de 26 
candidatos a vereador 
para as eleições de 15 
de novembro próxi-
mo. A convenção do 
DC será realizada em 
sua sede, no bairro 
Aviso, no dia 13 de se-
tembro, a partir das 9 
horas.

Lucas Scaramussa discute as próximas eleições 
há mais de um ano com representantes de 

diversos segmentos da sociedade e instituições

divulgação

Trajetória inclui trabalho
no comércio e boas

votações em duas eleições
Lucas Scaramussa 

tem 41 anos, nasceu 
em Linhares e residiu 
parte da infância no 
bairro Aviso. É filho 
de Lúcia e Vital Scara-
mussa, irmão de Vitor 
e Luciana e esposo de 
Samara, com quem 
tem a pequena Júlia.

Sua trajetória pro-
fissional começou na 
adolescência, traba-
lhando como vende-
dor no comércio da 
cidade. Depois cur-
sou Direito e passou a 

PDT realiza convenção no dia 9 de setembro
O Partido Demo-

crático Trabalhista 
(PDT) convoca os 
membros do diretório 
municipal, deputados 
estaduais, deputados 
federais e os presi-
dentes de movimen-
tos partidários devi-
damente organizados 
em Linhares, lideran-
ças e membros para a 
convenção municipal.

O encontro será 
realizado no dia 9 
de setembro, de 9h 
às 12h, na sede do 
partido – situada 
na avenida Capitão 
José Maria, edifício 

Monsarás, sala 210, 
segundo andar, no 
Centro de Linhares. 
A ordem do dia inclui 
discussão sobre esco-
lhas de candidatos a 
prefeito, vice-prefeito 
e vereador, além de 
deliberações sobre 
coligações.

De acordo com o 
diretório do parti-
do, o PDT terá chapa 
completa para vere-
ador nas eleições de 
15 de novembro pró-
ximo. São ao todo 26 
candidatos, respei-
tando o percentual 
de homens (no caso, 

70%) e de mulheres 
(30%) exigido pela le-
gislação eleitoral.

O presidente mu-
nicipal do PDT, Luiz 
Durão, disse que con-
versa com lideranças 
do próprio partido, 
de outras siglas e da 
sociedade organiza-
da. “As decisões que 
tomaremos na con-
venção serão impor-
tantíssimas para o 
futuro de Linhares. 
Porém, não posso 
passar mais informa-
ções sobre o assunto 
no momento”, afir-
mou.

Luiz Durão disse que as decisões que serão tomadas na 
convenção do PDT serão importantíssimas para Linhares

divulgação

Durante o encon-
tro, Lucas receberá 
o apoio do PSD, So-
lidariedade e Avan-
te. Além desses, ele 
conversa com outros 
partidos e lideranças, 
com o objetivo de fir-
mar alianças e fortale-
cer a pré-candidatura. 
Lucas discute as pró-
ximas eleições há mais 
de um ano com repre-
sentantes de diversos 
segmentos da socieda-
de e instituições.

O pré-candidato a 
prefeito acredita em 
uma gestão pública 
inclusiva, com diá-
logo, união e parti-
cipação popular nas 
tomadas de decisões. 
Para Lucas, Linhares 
precisa de mudanças 
transformadoras e 
significativas, aí in-
cluídos a valorização 
do servidor público 
e o fornecimento de 
serviços de qualidade 
à população.

atuar como advogado 
– é pós-graduado - e 
professor universitá-
rio. Foi conselheiro 
da Ordem dos Advo-
gados do Brasil e se-
cretário de Meio Am-
biente de Linhares 
por duas vezes.

A participação efe-
tiva na política teve 
início em 2014, quan-
do se candidatou a 
deputado federal e foi 
o mais votado de Li-
nhares, com 16.009 
votos. Apesar do bom 

desempenho, não foi 
eleito.

Fato semelhante 
se repetiu em 2018, 
quando Lucas se can-
didatou a deputado 
estadual e foi o mais 
votado em Linhares, 
com 13.066 votos – e 
15.925 votos no es-
tado. Mesmo ficando 
entre os 30 mais vota-
dos no Espírito Santo 
– a Assembleia Legis-
lativa possui 30 vagas 
– ele, como estava no 
MDB, acabou não sen-

do eleito.
Lucas afirma que a 

experiência eleitoral o 
fez perceber que pode 
fazer mais por Linha-
res. “Acredito na po-
lítica inclusiva, com 
diálogo e planejamen-

to, para transformar a 
vida das pessoas“, res-
salta.

Pessoas que convi-
vem com Lucas Sca-
ramussa o definem 
como carismático, 
corajoso e apaixona-

do pela cidade e pelas 
pessoas que nela mo-
ram. Ele gosta de pra-
ticar esportes, correr, 
pedalar e surfar, e sua 
satisfação é comparti-
lhar momentos com a 
família e amigos.
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Linhares apresenta vantagens
competitivas e logística privilegiada

Linhares se destaca 
como um dos princi-
pais polos de desenvol-
vimento econômico e 
social do Espírito Santo. 
A economia diversifica-
da confere ao município 
o status de importante 
cenário para atração de 
investimentos. O polo 
moveleiro, por exemplo, 
consolidou-se como um 
dos mais importantes do 
Brasil, projetando a ci-
dade em nível nacional.

Em virtude do cená-
rio favorável, Linhares 
conseguiu atrair para 
o seu território empre-
endimentos industriais 
como a Brandão Meta-
lúrgica S/A (Brametal), 
Weg Motores, Perfila-
dos Rio Doce e a Indús-
tria de Sucos Mais, en-Linhares atraiu empreendimentos industriais como a Brametal

divulgação

ES conquista mais uma vez
nota A do Tesouro Nacional

O Espírito Santo 
voltou a conquistar a 
nota A da Secretaria 
do Tesouro Nacional 
(STN) no que diz res-
peito à Capacidade de 
Pagamento do Estado 
(Capag). Desde 2012, 
o Governo do Estado 
recebe a nota mais alta 
no Boletim de Finan-
ças dos Entes Subna-
cionais. A confirmação 
veio nesta segunda-fei-
ra (24), na publicação 
“Boletim de Finanças 
dos Entes Subnacio-
nais”, da STN.

Conforme o gover-

O governador Renato Casagrande registra 
que, desde 2012, ainda em seu primeiro 

governo, o Espírito Santo obteve nota máxima

divulgação

Pegoretti diz que governo vai trabalhar ainda mais para manter o resultado
O secretário de 

Estado da Fazenda, 
Roge l io  Pegoret t i , 
pontuou que a nota A 
é o resultado de um 
trabalho que vem sen-
do feito ao longo dos 
últimos anos. “Desde 
a primeira gestão do 
governador Casagran-
de que o Espírito San-
to é reconhecido pela 
excelente capacidade 
fiscal. Esse reconheci-
mento é muito bom e 
faz com que tenhamos 

Rogelio Pegoretti: “Desde a primeira 
gestão do governador Casagrande que 

o Espírito Santo é reconhecido pela 
excelente capacidade fiscal”

divulgação
que trabalhar, cada vez 
mais, para manter este 
resultado”.

A nota recém-divul-
gada é referente ao de-
sempenho do Espírito 
Santo no ano passado. 
“O ano de 2019 foi difí-
cil para a economia de 
todo o Brasil, mas com 
a nossa capacidade de 
gerir bem os recursos, 
de fazer bons investi-
mentos e de arcar com 
os custos conseguimos 
manter a nota A – o 

que representa muito 
para o Estado”, ressal-
tou Pegoretti.

“Agora seguimos 
t r a b a l h a n d o  p a r a 
que, no ano que vem, 
consigamos repetir a 
nota A – mesmo du-
rante um período de 
pandemia – para que 
o Governo Estadual 
continue a prestar um 
serviço de excelência 
para a população ca-
pixaba”, acrescentou o 
secretário.

Por fim, o secretário 
da Fazenda lembrou 
que o equilíbrio dos 
gastos públicos não 
pode ser um fim em si 
próprio. “Graças a esse 
cuidado com o dinhei-
ro dos contribuintes é 
que foi possível manter 
os investimentos nas 
áreas mais sensíveis 
à população, mesmo 
num período de difi-
culdades causadas pela 
pandemia do novo Co-
ronavírus [Covid-19].”

nador Renato Casa-
grande, desde 2012, 
ainda em seu primeiro 
governo, o ES obteve 
nota máxima. “Esse 
é o resultado da con-
dução responsável de 
nossa equipe, que pro-
duz eficiência na ges-
tão sem excluir quem 
mais precisa do poder 
público. Importante a 
manutenção da capa-
cidade de pagamento 
para que possamos 
ter bons programas na 
área social, atendendo 
às necessidades da po-
pulação”, disse.

Casagrande quer 
também investir em 
infraestrutura, melho-
rando a competitivi-
dade do Estado e ge-
rando oportunidades. 
Ele frisou que o resul-
tado foi obtido seguin-
do a metodologia que 
avalia três indicado-
res: endividamento, 
poupança corrente e 
liquidez.

O primeiro indica-
dor é calculado pela 
relação entre a dívida 
consolidada e a receita 
corrente líquida. O se-
gundo é definido pela 

relação entre a despe-
sa corrente e a receita 
corrente ajustada. Já 
o terceiro é calculado 
pela relação entre as 
obrigações financeiras 
e a disponibilidade de 
caixa bruta. Nos três 
indicadores, o Espírito 
Santo recebeu a nota 
máxima.

Além do Espírito 
Santo, Rondônia tam-
bém aparece com a 
nota A para o Governo 
Federal. Estes são os 
dois únicos Estados a 
conquistarem tal reco-
nhecimento.

tre outros. Houve tam-
bém a implantação de 
agroindústrias, como a 
Ducoco e a Trop Fruit, 
e de empresas como a 
Imetame, de beneficia-
mento de rochas orna-
mentais.

O comércio se mo-
derniza e amplia a sua 
atuação, assim como a 
agricultura e a pecuária. 
Empresas produtoras e 
exportadoras têm parti-
cipação significativa na 
economia e na geração 
de emprego. Linhares 
exporta mamão papaya 
para os mercados con-
sumidores da Europa 
e dos Estados Unidos 
e também se destaca 
como produtor de pe-
tróleo e gás natural.

Já o potencial tu-

rístico passa pelas be-
las praias e lagoas, re-
servas naturais e pelo 
agroturismo. O muni-
cípio tem o maior li-
toral do Estado e um 
dos maiores complexos 
lacustres do Sudeste 
brasileiro. São ao todo 
mais de 60 lagoas, en-
tre elas, a Juparanã, se-
gunda maior do Brasil 
em volume de água.

Devido ao potencial 
econômico, o turismo 
de negócios ganhou no-
toriedade. Atenta a este 
potencial, a rede Bristol 
de hotéis escolheu Li-
nhares para a implan-
tar um empreendimen-
to do grupo, e outros 
hoteis de ponta foram 
construídos, como o 
Days Inn.
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Para a Aderes, conhecer o mercado é 
fundamental para abrir um negócio
Para o sucesso de qualquer 

negócio é necessário conhecer e 
entender o mercado em que está 
inserido. Para isso, especialistas 
falam sobre a importância de rea-
lizar uma pesquisa de mercado. O 
assunto é abordado pela Agência 
de Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas e do Empre-
endedorismo do Estado (Aderes) 
em programa semanal transmitido 

Sandra Aragão: “Abrir um 
negócio ou mudar o produto ou 
serviço leva o empreendedor a 
ter incertezas e insegurança”

SeCom-eS

pela Rádio ES.
De acordo com a diretora admi-

nistrativa e financeira da Aderes, 
Sandra Aragão, abrir um negócio 
ou mudar o produto ou serviço leva 
o empreendedor a ter incertezas e 
insegurança. Por isso, a orientação 
é realizar uma pesquisa de merca-
do antes de qualquer decisão. “A 
pesquisa de mercado é uma ferra-
menta útil no momento de definir 

as estratégias de negócio a fim de 
diminuir riscos”, frisa.

Conforme Sandra, com os dados 
da pesquisa, é possível conhecer o 
cliente e definir o público-alvo e a 
concorrência, avaliar fornecedores 
e analisar outras informações fun-
damentais para um empreendedor 
existir.

O especialista em empreende-
dorismo, mestre em economia e 

professor universitário Adriano Sal-
vador ressalta que todo empreende-
dor precisa conhecer o mercado no 
qual vai atuar, quem são seus clien-
tes, quais hábitos têm, onde estão e 
como alcançá-los. Ele alerta que não 
é correto começar um negócio e só 
depois buscar entender o mercado e 
o cliente.

“A chave para o sucesso de um 
negócio está na rapidez de estraté-
gias e tomadas de decisões táticas. 
Vai ter sucesso no mercado quem 
oferecer o melhor serviço no tempo 
mais rápido, com diferenciais com-
petitivos. Porém, o empreendedor 
só consegue alcançar esses pontos 
se conhecer o mercado que está in-
serido”, afirma.

Para Suellen Berger, consultora 
para empresas que buscam a trans-
formação digital, o empreendedor 
precisa ter o olhar voltado para o 
mercado. “Você não pode ir para um 
mercado que não está pronto para 
te receber. Tem alguns negócios 
que saem da periferia e dão errado”, 
exemplifica.

Escritório de
Contabilidade

João Luiz Guasti Gomes
CRC: 6483 – ES

(27) 3264 1628  
Av. Augusto Calmon, nº 2100
– Colina (Em frente a Unimed) – 

Linhares – ES
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Cafeicultores do norte capixaba
recebem sementes do conilon Conquista

A ‘ES8152 Conquista’, 
cultivar melhorada de café 
conilon propagada por se-
mente, foi apresentada aos 
cafeicultores da região norte 
do Espírito Santo. A inicia-
tiva foi do Instituto Capixa-
ba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

(Incaper) e da Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca (Seag).

Em razão da pandemia 
do novo Coronavírus (Co-
vid-19), a apresentação da 
cultivar foi feita por meio de 
um vídeo, gravado em Barra 
de São Francisco, e disponi-

bilizado nas redes so-
ciais do Incaper e da 
Seag. Como parte da 
ação, foram distribu-
ídas aos cafeicultores 
do norte capixaba 
cerca de 300 quilos 
de sementes da culti-
var Conquista.

“Estamos cele-
brando a apresen-
tação da variedade 
conquista propagada 
por semente em Bar-
ra de São Francisco 
e região. O Espírito 
Santo produz 20% 
do café conilon do 
planeta, nós triplica-
mos a produtivida-
de, saímos de 17 sa-
cas por hectare para 
mais de 42 sacas”, 
disse o secretário da 
Agricultura, Paulo 

Rústica, a cultivar Con-
quista se adapta aos am-
bientes quentes do Espírito 
Santo. Suporta bem as altas 
temperaturas e a insolação. 
A planta é vigorosa, mais 
tolerante à seca e apresenta 
moderada resistência à fer-
rugem (principal doença do 
café). O tamanho do grão é 
de médio a grande e a qua-
lidade da bebida foi consi-
derada superior, conforme 
classificação mundial.

a intenção é dar mais equi-
dade à produção de café em 
todas as regiões do Estado.

Dentre as principais ca-
racterísticas da nova culti-
var está sua ampla base ge-
nética. Enquanto uma varie-
dade clonal é normalmente 
formada por 9 a 14 clones, 
esta cultivar reúne 56 genó-
tipos diferentes (clones e hí-
bridos). A produtividade é de 
74 sacas por hectare em con-
dições normais de cultivo.

A cultivar Conquista se adapta aos 
ambientes quentes do Espírito Santo

SeCom-eS

Sobre a cafeicultura capixaba
Nos últimos anos, a cafeicultura 

capixaba cresceu em quantidade (pro-
dutividade) e qualidade. O Estado é 
o segundo maior produtor de café do 
País: responde por mais de 27% da 
produção nacional. É o maior produ-
tor de conilon do Brasil, responsável 
por cerca de 20% do café robusta de 
todo o mundo.

A cafeicultura é a principal ativida-
de agrícola do Espírito Santo: repre-
senta 37,48% do Valor Bruto da Pro-
dução Agropecuária (VBPA) e envolve 
cerca de 78 mil famílias distribuídas 
em cerca de 40 mil propriedades.

De acordo com o último levanta-
mento da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), a produção 
estimada total de café para o Estado 
em 2020 será de 14,7 milhões de sacas.

Deste total, a projeção é de 1,5 mi-
lhão de sacas de cafés superiores. A 
produção de cafés especiais acima de 
80 pontos está estimada em 300 mil 
sacas beneficiadas.

Foletto.
Para o diretor-presidente 

do Incaper, Antônio Carlos 
Machado, a apresentação 
da cultivar Conquista aos 
agricultores tem uma im-
portância significativa para 
a cafeicultura do Espírito 
Santo. Segundo Machado, 
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Marcos Garcia apresenta indicações para 
melhorar mobilidade urbana em Linhares

O deputado estadual 
Marcos Garcia (PV) apre-
sentou ao Governo do Esta-
do oito indicações voltadas 
para a melhoria da mobili-
dade urbana e o aumento 
da segurança para ciclistas, 
em Linhares. As indicações 
foram formuladas a partir 
de um documento elabora-
do por membros de grupos 
de ciclismo do município.

O documento foi entre-
gue ao deputado pelo ciclis-
ta e fundador do PedaLi-
nhares, Tião dos Correios. 
De acordo com Tião, o rela-
tório consolida as necessi-
dades e as expectativas dos 
ciclistas, identificadas ao 
longo dos últimos dez anos. 

O deputado Marcos Garcia (E) mostra documento junto com 
o ciclista e fundador do PedaLinhares, Tião dos Correios

divulgação

Servidores da Educação vão receber
Bônus Desempenho na folha de outubro

O governador Rena-
to Casagrande e o secre-
tário de Estado da Edu-
cação, Vitor de Angelo, 
anunciaram, na quinta-
-feira (27), a concessão 
da Bonificação por De-

O anúncio da concessão da bonificação foi feita na 
quinta-feira (27) pelo governador Renato Casagrande (D)

e o secretário da Educação, Vitor de Angelo

SeCom-eS

1631/2020 – Instalação de placas de sinalização 
indicando ciclistas na região da Estrada Jataípeba;
1632/2020 – Obras de recuperação, limpeza e 
conservação da Estrada Jataípeba;
1633/2020 – Obras de recuperação e alarga-
mento da passagem de pedestre na Ponte Joa-
quim Calmon;
1634/2020 – Construção de 5km de ciclovia da 

Ponte do Rio Pequeno até o trevo na estrada 
ES-245;
1635/2020 – Instalação de placas de sinaliza-
ção indicando ciclistas na região, da Ponte do 
Rio Pequeno até o trevo na estrada ES-245;
1642/2020 – Recuperação, limpeza, sinalização 
e iluminação da ciclovia da BR 101, trecho da La-
goa do Meio x Shopping x Lagoa Juparanã;

1643/2020 – Instalação de sinalização com ta-
chas e placas indicativas de ciclistas no trecho 
da Lagoa Juparanã, Três Pontas x Portal do 
Guaxe;
1644/2020 – Construção de ciclovia, com ins-
talação de placas indicativas de ciclistas na ES-
248, da Estrada do Pontal do Ipiranga até o 
Conjunto Residencial Rio Doce.

Indicações apresentadas por Marcos Garcia

sempenho para 16.100 
profissionais ativos da 
Educação, referente 
ao exercício de 2019. A 
previsão é que o bônus 
seja pago na folha de 
pagamento de outubro.

A portaria que es-
tabelece o valor do In-
dicador de Desenvol-
vimento das Escolas 
Estaduais do Espírito 
Santo (IDE) e do Ín-
dice de Merecimento 

da Unidade (IMU) foi 
publicada no Diário 
Oficial do Estado des-
ta sexta-feira (28). De 
acordo com Casagran-
de, trata-se de direito 
e reconhecimento aos 
professores e servido-
res da educação..

O pagamento seria 
feito em julho, mas por 
conta da pandemia foi 
adiado para outubro. 
Esse ano serão desti-
nados R$ 35 milhões 
para o pagamento do 
benefício. “Iniciamos 
o pagamento do Bô-
nus em nossa primeira 
gestão, em 2011, e se-
guimos reconhecendo 
o trabalho dos servi-
dores”, disse o gover-
nador.

Conforme Casa-
grande, a gestão fiscal 
responsável, classifi-
cada com Nota A, ga-
rante o pagamento do 
incentivo. “A educação 
é o caminho mais rápi-
do para fazer inclusão 
social e gerar opor-
tunidades”, pontuou. 

Ainda não há a quanti-
dade de servidores be-
neficiados, pois os cál-
culos dos índices estão 
sendo levantados.

O secretário Vitor 
de Angelo informou 
que vai publicar nes-
ta sexta-feira a porta-
ria que traz o valor do 
Indicador de Desen-
volvimento e o Índice 
para cada servidor. A 
bonificação concedida 
anualmente aos pro-

fissionais que atuam 
em escolas e outras 
unidades da Sedu é 
calculada com base em 
indicadores coletivos e 
individuais.

Cada profissional 
pode receber até um 
salário e meio a mais 
por ano, conforme os 
resultados apurados 
pela unidade na qual 
exerce suas funções, 
mais o seu desempe-
nho individual.

“É um conjunto de reivin-
dicações que expressa os 
gargalos e os clamores dos 
ciclistas”, disse.

O relatório aponta in-
tervenções como a ne-
cessidade de instalação 
de ciclovias, sinalização e 
iluminação em trechos de 
grande circulação. Marcos 
Garcia elogiou a iniciativa 
do grupo e a qualidade das 
intervenções sugeridas. “É 
sempre bom trabalhar em 
parceria com a sociedade”, 
frisou.

Para o deputado, o ob-
jetivo é fazer um trabalho 
que realmente atenda às 
necessidades das pessoas. 
“Acolhi as proposições e fiz 

as indicações ao Governo 
do Estado, já aprovadas pe-
los deputados. Além disso, 
conversei com o governa-
dor Casagrande sobre a im-
portância das intervenções 
e entreguei o documento 
para ele”.

Marcos Garcia destacou 
que os serviços irão aumen-
tar a segurança no trânsito 
e organizar a convivência 
entre pedestres, ciclistas e 
motoristas. “Ao melhorar-
mos as condições das vias, 
vamos estimular que mais 
pessoas passem a usar a bi-
cicleta como meio de trans-
porte ou para a prática de 
exercício físico”, concluiu o 
deputado.
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Rio Bananal: Rampa do 
Cleiton faz a alegria dos 

amantes da natureza
Situada em Rio Ba-

nanal, na cabeceira de 
Bananalzinho, a Rampa 
do Cleiton atrai cada vez 
mais pilotos de parapen-
te e outros amantes da 
natureza. De acordo com 
Cleidinaldo Inocente, nos 
próximos dias haverá o 
reconhecimento da ram-
pa. Serão avaliados pon-
tos de decolagem, as con-
dições de voo, os locais 
próprios para o pouso de 
pilotos, equipamentos e 
passageiros e outros as-
pectos importantes.

A mais nova rampa 
do Espírito Santo oferece 
serviços de lanchonete, 
banheiros e estaciona-
mento – este, ainda res-
trito. Cleidinaldo pede a 
todos que desejam visi-
tar o local para que usem 
máscara, em cumprimen-
to à legislação em vigor. 
“Tenha álcool em gel no 
carro e, ao entrar na ram-
pa, coloque a máscara. 
Isso é extremamente ne-
cessário”, ressalta.

A Rampa do Cleiton atrai cada vez 
mais pilotos de parapente e outros 

amantes da natureza

rampa do Cleiton - FaCebook

Fábrica de Linhares 
atende clientes
de todo Brasil

T r ê s  i r m ã s  s e 
uniram e criaram a 
D’Retalhos Presentes, 
que atende clientes de 
todo Brasil. Detalhe: a 
fábrica fica em Linha-
res (na avenida Vitó-
ria, nº 795, Centro), 
mas as irmãs Carara 
Grazziotti moram em 
cidades distantes. Ju-
liana em Linhares, 
Luimara em Impera-
triz (MA) e Fernanda 
em São Carlos (SP). 
Elas recebem o apoio 
da mãe, Penha, e cui-
dam da distribuição e 
venda dos produtos.

Juliana destaca 
que a sociedade nas-
ceu da vontade de as 
irmãs trabalharem 
juntas, mesmo mo-
rando em diferentes 
estados. Impulsiona-
das pela paixão pelo 
artesanato, elas cria-
ram uma empresa 
que tem base na sus-

tentabilidade e adota 
o aproveitamento de 
retalhos na produção 
de novas peças. “Tudo 
com nosso toque de 
beleza e chame, tor-
nando cada peça úni-
ca!”, frisa Juliana.

De acordo com Lui-
mara, todos os conta-
tos e vendas são feitos 
pelo Instagram Direct. 
Para quem não sabe, 

trata-se de uma ferra-
menta de mensagem 
direta do Instagram, 
similar ao Facebook 
Messenger e, de certa 
forma, ao WhatsApp. 
O foco é enviar men-
sagens instantâneas 
para diálogo direto 
entre pessoas, sendo 
possível transmitir ví-
deos, links, imagens e 
texto.

Da esq. p/ a dir.: Fernanda, a matriarca 
Penha, Juliana e Luimara mostram a 

força da família Carara Grazziotti

divulgação

Republicanos dá posse 
ao diretório de

mulheres em Linhares

A secretária do Di-
retório de Mulheres 
Republicanas do Es-
pírito Santo, Adelina 
Diniz, conduziu a ce-
rimônia de posse do 
Diretório de Mulheres 
Republicanas de Li-
nhares, sábado (29), 
às 9h30, na Câmara 
Municipal. A iniciativa 
reúne a militância fe-
minina do partido,

Quem tomou posse 
como presidente do di-
retório de Linhares foi 
a servidora Marciana 

A cerimônia das mulheres Republicanas ocorreu 
sábado (29), às 9h30, na Câmara Municipal

divulgação

Alves Pereira, que rea-
liza trabalho voluntário 
voltado para as famílias 
no município. Ela conta 
com o apoio das mulhe-
res filiadas ao partido e 
pretende intensificar 
esse trabalho nos pró-
ximos meses.

Marciana afirmou 
também que o Repu-
blicanos vai lançar o 
maior número possível 
de candidatas no pleito 
de novembro próximo, 
e que lutará por vagas 
no legislativo. “Temos 

diversos nomes com-
petitivos e trabalha-
mos para fortalecer o 
partido em Linhares”, 
disse.

Uma das pré-can-
didatas é Marcelle 
Miranda, esposa do 
presidente da Câma-
ra Municipal, Ricardo 
Bonomo. O Republi-
canos conta também 
com outros nomes, que 
serão homologados na 
convenção do partido, 
na primeira quinzena 
de setembro.


