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Preto Pires faz
show em 
homenagem ao 
aniversário do 
TERRAL, sexta-feira 
(3), no Pontal do 
Ipiranga

Brametal amplia
área fabril

divulgação
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As advogadas Alcídia de 
Paula e Vanessa Gurgel 
foram reeleitas e continuarão 
à frente da 3ª subseção nos 
próximos três anos

A advogada Alcídia 
de Paula foi reeleita pre-
sidente da 3ª subseção 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil no Espíri-
to Santo (OAB-ES), que 
reúne os profissionais de 
Linhares, Rio Bananal e 
Sooretama. 

Alcídia de Paula vai
continuar à frente da

3ª subseção da OAB-ES

A Brametal está 
ampliando a sua 
área fabril em Li-
nhares. Ao aumen-
tar sua capacidade 

produtiva, a empre-
sa quer se tornar 
um dos principais 
players nos setores 
de geração solar 

fotovoltaica e ilu-
minação pública e 
investe em equipa-
mentos para as duas 
áreas.

Brametal
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A empresa investe nos setores de geração

solar fotovoltaica e iluminação pública

CDL de Linhares 
lança a campanha 
Natal Encantado

divulgação

A presidente da 
CDL, Florises 

Zardo, mostra 
otimismo 

em relação à 
campanha
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TERRAL comemora 
31 anos de bom

jornalismo

daniel Bittencourt - terral

O Jornal TERRAL comple-
ta 31 anos na próxima segunda
feira (29/11) e vai celebrar a data 
com várias atividades. Uma delas 
é um evento com o músico Preto 

Pires & convidados, sexta-feira 
(3/12), no Le Ponttê Petiscaria, a 
partir das 20 horas. O estabele-
cimento fica na primeira avenida 
do Pontal do Ipiranga.

Página 3
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segunda a sexta das 
7h às 17h30 e aos sá-
bados das 7h ao meio-
dia. Conta com dois 
funcionários e os dois 
proprietários, além de 
uma pessoa que traba-
lha duas vezes por se-
mana na limpeza.

A loja é voltada para 
o meio rural. Traba-
lha com a manutenção 
e venda de produtos 
agrícolas, como bom-
bas e motores para 
pulverizar, roçadeiras, 
motosserras, perfura-
dores e tratores. Pres-
ta serviços em itens a 
gasolina e motores a 
diesel.

Ricardo ressalta 
que as atividades ti-
veram início em 2015. 
“Temos uma atuação 
no ramo há seis anos 
e procuramos atender 
os nossos clientes e 
consumidores da me-
lhor maneira possível”, 
afirma.

O resultado de tan-
ta dedicação são os 
muitos prêmios con-
quistados em vendas 
e assistência técnica, 

entre outros. “Ficamos 
felizes com esse reco-

nhecimento e por con-
tarmos com uma ótima 

carteira de clientes”, 
finaliza Ricardo.
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A empresa R. R. 
Peças e Serviços, dos 
irmãos Rodrigo e Ri-
cardo (Batata) Caste-
lari, se destaca em Rio 
Bananal e região. A 
loja funciona ao lado 

Fotos: divulgação

A R. R. Peças e Serviços, dos irmãos Rodrigo e 
Ricardo (Batata) Castelari, fica no bairro Santo 
Antonio, perto do Multishow Supermercados.

A empresa possui ótimo 
estoque de peças e produtos

Empresário elogia momento vivido pelo ES
O empresário Car-

los Roberto Reis Pium-
bini elogia o momento 
que as cidades capixa-
bas e o Espírito Santo 

daniel Porto – terral

Carlos Piumbini e o filho
Júlio César em recente evento

divulgação

Carlos Piumbini com o amigo e deputado 
federal Josias Da Vitória

A R. R. também trabalha com revenda e 
assistência técnica autorizada

Tamanha dedicação resulta na 
conquista de prêmios

Ricardo (Batata) Castelari 
fazendo serviço de manutenção

atravessam. Ele ob-
serva com otimismo a 
chegada de muitos in-
vestimentos e os bons 
indicadores econômi-

cos e sociais anuncia-
dos pelo governo esta-
dual e administrações 
municipais.

Recentemente, Car-
los Piumbini esteve no 
Linhares Medical Cen-
ter e ao lado do filho Jú-
lio César destacou o em-
preendimento, que tem 
seis andares e foi cons-
truído numa área de 
10,5 mil m². “O hospital 
representa um impor-
tante movimento para 
a economia do municí-
pio e região”, disse.

Piumbini nasceu 

em Colatina e reside 
em Linhares há mais 
de 40 anos. Recebeu 
o título de Cidadão Li-
nharense em 2011, em 
virtude dos serviços 
prestados ao municí-
pio e norte do Espírito 
Santo.

Um de seus amigos 
de longa data é o depu-
tado federal Josias Da 
Vitória. “Gosto muito 
do Da Vitória. Temos 
uma amizade de déca-
das. Ele é muito pres-
tativo e competente”, 
afirma.

da Oficina do Batata, 
na avenida Henrique 
Gaburro, nº 179, no 
bairro Santo Antonio, 
perto do Multishow 
Supermercados.

A R. R. funciona de 
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CDL de Linhares lança a
campanha Natal Encantado

Árvore de Natal gi-
gante, sorteio de um 
Gol zero km, eventos 
culturais e arrecada-
ção de presentes fa-
zem parte da progra-
mação da campanha 
Natal Encantado, da 
Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) de 
Linhares. A iniciativa 
conta com a parceria 
de empresas associa-
das e não associadas e 
com o apoio da prefei-
tura.

O projeto prevê 
quatro grandes ações 
para celebrar uma das 
datas mais importan-
tes para o comércio e a 
família cristã. São elas: 
Virada Cultural, Loja 

divulgação

A presidente da CDL, Florises Zardo, 
mostra otimismo em relação à campanha

Corretor elogia
condomínio situado 
no bairro três Barras

O corretor de imó-
veis Vanildo Rodri-
gues chama a atenção 
para o condomínio 
New 3 Barras, situado 
no bairro Três Barras 
com unidades a partir 
de R$ 230,9 mil. Ele 
destaca que o residen-
cial é arborizado, está 
localizado num lugar 
privilegiado e perto 
de empreendimentos 
como o Linhares Me-
dical Center e o Su-
permercado Oriundi.

Muito conhecido 
e respeitado, Vanil-
do atua há mais de 
20 anos em Linhares, 
na Grande Vitória e 
nas regiões norte e 
noroeste do Espírito 
Santo, Possui vasta 
experiência no ramo 
e trabalha com vá-
rias propostas de 
imóveis. O seu tele-
fone para contato é 
27 99947 7126.

divulgação

O New 3 Barras possui uniddes
a partir de R$ 230,9 mil

Aguinaldo Giuriatto lança o
livro ‘As maravilhas da mente’

O escritor Agui-
naldo Luiz Giuriatto 
lança o livro As ma-
ravilhas da men-
te nesta sexta-feira 
(26), das 17h às 21h, 
na biblioteca pública 
de Linhares, no cen-
tro da cidade.

O autor ressalta 
que o foco da obra é 
mais científico, a par-
tir dos seus conheci-
mentos da neuroci-
ência, neurolinguísti-
ca e, especialmente, 
da sua experiência 
como psicoterapeuta 
holístico, no magisté-
rio superior, consul-
torias empresariais e 
estudos em teologia, 
parapsicologia e ou-
tros ramos do saber.

De acordo com 
Aguinaldo, o objeti-

vo do livro é traduzir 
a linguagem pouco 
acessível da ciên-
cia numa linguagem 
mais compreensível. 

Os interessados em 
adquirir o livro po-
dem fazer contato 
com o autor pelo tele-
fone 27 99984 6827.

divulgação

arquivo terral

Vanildo Rodrigues 
atua há mais de 20 

anos como corretor 
de imóveis

Vazia, Promoção de 
Vendas e Praça Encan-
tada. A campanha vai 
seguir na cidade até o 
dia 30 de dezembro.

Por meio da Virada 
Cultural, o público po-
derá apreciar diversas 
apresentações de mú-
sicas alusivas ao Natal 
nas praças da cidade, 
com o Grupo Música 
Delivery no Trio Fu-
bica. Já a Promoção 
de Vendas vai garantir 
que os consumidores 
que comprarem nas 
lojas participantes 
concorram a um Gol 
zero km.

A Praça Encantada 
se refere a um espaço 
dentro da Praça Nes-

tor Gomes, no Centro. 
No local será erguida 
uma árvore de Natal 
de aproximadamente 
12 metros, a Casinha 
do Papai Noel e a Loja 
Vazia, que será res-
ponsável para capta-
ção de presentes que 
serão doados para 
instituições filantrópi-
cas e famílias em risco 
social.

A inauguração da 
Praça Encantada, nes-
ta sexta-feira (26), 
às 18 horas, na Praça 
Nestor Gomes, marca 
o lançamento da cam-
panha Natal Encanta-
do. Na ocasião haverá 
apresentação do Gru-
po Música Delivery 

acompanhado do Trio 
Fubica.

A presidente da 
CDL, Florises Zardo, 
acredita que neste ano 
o Natal da cidade será 
realmente encantado, 
resgatando a magia 
e a alegria da data. 
“Nosso objetivo com 
a campanha é fortale-
cer o relacionamento e 
a marca CDL junto às 
empresas associadas e 
a comunidade. É uma 
oportunidade que te-
mos para incrementar 
as vendas no comércio 
local. Além disso, a 
iniciativa traz o espí-
rito natalino com seu 
encanto, luz e alegria”, 
destacou.
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Brametal amplia área 
fabril em Linhares

A Brametal está 
ampliando a sua área 
fabril em Linhares. 
Ao aumentar sua ca-
pacidade produtiva, a 
empresa quer se tor-
nar um dos principais 
players nos setores 
de geração solar foto-
voltaica e iluminação 
pública e investe em 
equipamentos para as 
duas áreas.

De acordo com o 
diretor comercial e de 
marketing da Brame-
tal, Alexandre Schmi-
dt, a empresa atua com 
força nos dois segmen-
tos. Ele explica que a 
ampliação da planta 
em Linhares e o in-
vestimento em novos 
equipamentos permi-

Brametal

A empresa investe nos setores de geração 
solar fotovoltaica e iluminação pública

Sobre a Brametal
Fundada no Brasil em 1975 em Criciúma (SC) 

pelo engenheiro Ayrton Egídio de Mattos Bran-
dão, a Brametal, inicialmente criada para aten-
der o mercado de construção civil, construiu sua 
história e valores a partir das atitudes empreen-
dedoras do seu idealizador e depois do seu filho, 
o engenheiro Ricardo Minatto Brandão, focando 
seus esforços no setor de transmissão de energia.

Com investimentos contínuos e moderniza-
ção de suas duas unidades fabris, totaliza uma 
capacidade produtiva de até 200 mil toneladas/
ano. Seguindo as tendências mundiais, a empre-

Empresas que recebem incentivos do 
ES terão placas de identificação visual

Os incentivos fis-
cais disponibilizados 
pelo Governo do Es-
pírito Santo, por meio 
do Programa de Incen-

secom-es

2,5 mil empresas estão ativas no Compete-ES e 309 no Invest-ES

tem à Brametal ofere-
cer os melhores produ-
tos para o mercado in-
terno e externo, e com 
produção nacional.

Alexandre pros-
segue: “Somos reco-
nhecidos na América 
Latina como protago-
nistas no fornecimento 
de estruturas metáli-
cas para o mercado de 
energia elétrica, e isso 
nos traz competitivida-
de no desenvolvimento 
de novos negócios. Te-
mos um grande poten-
cial para explorar”.

No segmento solar 
desde 2014, a com-
panhia celebra um 
investimento de R$ 
7 milhões na constru-
ção, no complexo de 

Linhares, de uma linha 
de produção dedica-
da a produtos para o 
mercado de geração de 
energia solar fotovol-
taica, ampliando sua 
capacidade produtiva. 
Outros R$ 5 milhões 
estão previstos para o 
desenvolvimento do 
setor de engenharia.

O objetivo é refor-
çar que a empresa está 
pronta para atender 
o mercado solar com 
produtos de ponta, de-
senvolvidos com a me-
lhor tecnologia. “Ago-
ra teremos uma área 
dedicada à produção 
de estruturas de solo 
para suporte de pai-
néis fotovoltaicos, nas 
soluções do tipo fixa e do tipo seguidor solar”, reforça Maurílio Hi-

dalgo, gerente comer-
cial da divisão Solar da 
Brametal.

Para a área de ilu-
minação pública, mer-
cado em franco cresci-
mento, a Brametal ofe-
rece desde março deste 
ano braços e suportes 
para luminárias, infor-
ma o gerente comercial 
da divisão de Ilumina-
ção Pública da Brame-
tal, Ernesto Ullrich.

Foram investidos 

R$ 5 milhões em novo 
maquinário automati-
zado para deter todos 
os processos de con-
cepção dos postes côni-
cos contínuos e braços: 
engenharia, ensaios, 
cortes, conformação, 
galvanização, embala-
gens e logística. Com 
isso, a empresa amplia 
o mix de produtos para 
o segmento, busca no-
vos negócios junto a 
parceiros e participa 
de licitações.

sa passou a atender o mercado de iluminação 
pública, de telecom, de energias renováveis e in-
corporou ao seu catálogo produtos como torres 
metálicas monotubulares (postes metálicos), su-
portes para painéis fotovoltaicos, postes, braços 
e suportes para iluminação.

A Brametal é uma empresa 100% brasileira. 
Todos os seus processos atendem à norma in-
ternacional de qualidade ISO9001 e seus produ-
tos são devidamente cadastrados no Finame, de 
acordo com as políticas do BNDES, o que pro-
porciona ao investidor acesso a linhas de crédito.

tivo ao Investimento 
(Invest-ES) e do Pro-
grama de Desenvol-
vimento e Proteção à 
Economia (Compete-

-ES) têm sido cada vez 
mais procurados por 
empresas, visando à 
instalação, a amplia-
ção de negócios ou 

ainda à modernização 
de empreendimentos.

Para dar trans-
parência e ampliar a 
capacidade de acom-
panhamento dos cida-
dãos a estas ações da 
administração estadu-
al, a partir de agora as 
beneficiárias vão insta-
lar uma placa indicati-
va do incentivo obtido 
e o devido tempo de 
validade.

A Portaria-R 99, 
que trata das instru-
ções para confecção 
das placas indicativas 
de empreendimentos 
beneficiados pelos in-
centivos tributários foi 
publicada na edição do 
Diário Oficial do Esta-
do de quarta-feira (10). 
No momento 2,5 mil 
empresas estão ativas 

no Compete-ES e 309 
no Invest-ES.

O secretário de Es-
tado de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago 
Hoffmann, explicou 
que os incentivos tri-
butários concedidos 
no Espírito Santo con-
ferem ao Estado com-
petitividade perante as 
demais unidades da fe-
deração e são um dife-
rencial para a atração 
de investimentos.

“A obtenção do in-
centivo tem uma con-
trapartida para a em-
presa beneficiária. Ao 
implantar, ampliar ou 
modernizar seu proje-
to, ela se compromete 
a estimular o desen-
volvimento regional 
e a contratar mão de 
obra local, o que con-

tribui para a redução 
das desigualdades 
sociais e regionais. A 
placa indicativa será 
mais um instrumento 
de acompanhamento 
para a população de 
como o Governo do 
Estado está presente e 
trabalhando para a lo-
calidade, o município 
e região”, salientou 
Hoffmann.

O conteúdo com-
pleto com as orienta-
ções para as empresas 
que já têm o incentivo 
e às que vão obter o 
benefício, incluindo a 
instalação das placas 
indicativas, está publi-
cado na Portaria-R 99, 
de 8 de agosto de 2021, 
e disponível no site 
www.inovacaoedesen-
volvimento.es.gov.br.
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Emanuel, Letícia Flor 
e Gabi, e conta com 
expressiva carteira de 
clientes, por oferecer 
ótimo atendimento e 
preços acessíveis.

A família reside 
há muitos anos no 
Pontal do Ipiranga e 
luta ao lado de mora-
dores e comerciantes 
pelo desenvolvimento 
do balneário. Apoia 
ações e eventos que 
propiciam conquistas 
para a comunidade 
e não mede esforços 
para ajudar em mo-
mentos difíceis.

A atuação passa 
por vários segmen-

TERRAL comemora
31 anos de bom jornalismo

O Jornal TERRAL 
completa 31 anos na 
próxima segunda-feira 
(29/11) e vai celebrar a 
data com várias ativi-
dades. Uma delas é um 
evento com o músico 
Preto Pires & convida-
dos, sexta-feira (3/12), 
no Le Ponttê Petiscaria, 
a partir das 20 horas. 
O estabelecimento fica 
na primeira avenida do 
Pontal do Ipiranga.

Fundado em 29 de 
novembro de 1990 pelo 
jornalista Daniel Porto, 
o TERRAL é editado pela 
D. Porto Editora, que 
possui sede no Centro de 
Linhares, na esquina da 
Rua João Calmon com a 
Avenida Vitória. Além da 
forte atuação jornalística, 
a editora presta assesso-
ria, promove eventos e 
edita livros, revistas, jor-
nais e informativos.

A D. Porto Editora 
também é responsável 
pelo site jornalterral.
com.br, que é referên-
cia no norte do Espírito 
Santo. O conteúdo que 
produz é postado na 
Página que o TERRAL 
mantém no Facebook, 
com compartilhamen-
tos, na conta/perfil do 
jornalterral no Insta-
gram e por meio de no-
tas e chamadas no Twit-
ter. É ainda enviado para 
leitores e anunciantes 
via WhatsApp e E-mail.

Em 31 anos de atua-
ção, a D. Porto Editora 
lançou 53 livros, cerca de 

Fotos: daniel Bittencourt - terral

Aspecto da sede da D. Porto Editora - 
TERRAL, situada no Centro de Linhares

Representantes de diversos segmentos na 
sede da D. Porto Editora - TERRAL

Pedra do Mar é referência 
em material de construção

A Pedra do Mar 
é uma das referên-
cias em material de 
construção no Pontal 
do Ipiranga e região. 
Situada na Avenida 

daniel Porto - terral

A empresa está situada na terceira 
avenida do Pontal do Ipiranga

Netuno, a terceira do 
balneário, a empresa 
é administrada pelo 
casal Milena - Nati-
val Loures Filho, au-
xiliado pelos filhos 

tos. É comum vê-
la participando de 
eventos religiosos, de 
cunho social e de la-
zer. Milena e Natival 

se inspiram no ensi-
namento bíblico que 
está no livro do pro-
feta Amós 5:14: “Bus-
cai o bem, e não o 

mal, para que vivais; 
e assim o Senhor, 
o Deus dos Exérci-
tos, estará convosco, 
como dizeis”.

A escritora Iracema Áurea Fanttini Polese com 
Alciene Rosa, Danilo, Daniel Porto, Daniela e 

Iorran Monteiro Porto no lançamento do livro 
Coletânea Maravilha, dia 23 de julho deste ano, 

na Biblioteca Pública de Linhares

Os diretores Daniel Porto e Saulo Porto 
mostram o Jornal TERRAL e o site 

jornalterral.com.br

lucas andrade - terral

300 informativos, revis-
tas (destaque para a Re-
vista da TERRA), infor-
mativos e jornais. Muitos 
desses trabalhos estão 
catalogados em bibliote-
cas de escolas e na Biblio-
teca Pública de Linhares. 
Lançou o primeiro livro, 
Nascente, em 1991, e não 
há registro de nenhuma 
editora de Linhares que 
tenha lançado alguma 
obra antes.

A D. Porto é dirigida 
desde a fundação pelo 
jornalista Daniel Porto. 
Ele trabalha ao lado do 
engenheiro Saulo Por-
to, diretor e responsável 
pelo desenvolvimento do 
site jornalterral.com.br; 
do gestor de conteúdo e 
jornalista Iorran Montei-
ro Porto e da advogada 
Alciene Maria Rosa, que 
cuida da assessoria jurí-
dica. O site publica textos 
e colunas de nomes co-
nhecidos, casos de Mar-
ne Seara Borges, Sérgio 
David, Márcia Nicolini e 

Willer Dias.
Nascido em Linha-

res, em 21 de setembro 
de 1968, Daniel Por-
to estudou Técnico em 
Contabilidade no ensino 
médio e cursou as fa-
culdades de Pedagogia, 
Comunicação Social 
(Jornalismo) e Direito. 

Trabalhou em diversos 
jornais do Espírito San-
to e em órgãos públicos.

Escreveu livro sobre 
Luiz Durão, lançado 
em 2018, e é coautor de 
quatro obras: Samuel 
Batista Cruz (1995) com 
o advogado Edson Ne-
ves Said; Linhares – 199 

anos de História e Desen-
volvimento (1999) com o 
jornalista Elber Suzano; 
Amor pelo Pontal (2006) 
com Pedro R. Araújo San-
tos; e O Legado Político 
de Emir de Macedo Go-
mes (2007) com o jorna-
lista Altemar Felix.

É membro da Asso-

ciação dos Diplomados 
da Escola Superior de 
Guerra (Adesg) e já rece-
beu várias honrarias, en-
tre elas, Diploma da As-
sembléia Legislativa do 
Espírito Santo, em 10 de 
abril de 2012, “pelos rele-
vantes serviços prestados 
ao jornalismo capixaba”.
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O Ministério Pú-
blico do Espírito 
Santo (MPES) de-
flagrou na semana 
passada as Opera-
ções Retomada e 
Regresso, sétima e 
oitava fases da Ope-
ração “Varredura”, 
que investiga frau-
des em contratos no 
setor de coleta e tra-
tamento de resíduos 
sólidos em Pancas e 
Vila Pavão.

A ação envol-
ve o Grupo Espe-
cial de Combate ao 
Crime Organizado 
(Gaeco-Norte) e 
as Promotorias de 
Justiça de Pancas 
e Nova Venécia, 
com participação e 
apoio do Núcleo de 
Inteligência da As-
sessoria Militar do 
MPES.

Foram cumpri-
dos 27 mandados em 

São Gabriel da Pa-
lha, Ibiraçu, Vila Ve-
lha, Linhares, Colati-
na, Cariacica, Nova 
Venécia e Boa Espe-
rança, para busca e 
apreensão de docu-
mentos, computado-
res, mídias e outros 
equipamentos.

As investigações 
apuram possíveis 
crimes de corrupção 
ativa e passiva, pe-
culato, formação de 
quadrilha, fraude 
à licitação e tráfico 
de influência, entre 
outros.

O s  t r a b a l h o s 
são conduzidos por 
quatro promoto-
res de Justiça, com 
participação e apoio 
de policiais milita-
res do Núcleo de 
Inteligência da As-
sessoria Militar do 
MPES e de outros 
servidores.

Estradas no 
interior de 
Linhares
estão em 
péssimas 
condições

As estradas em vá-
rias localidades do 
interior de Linhares 
estão em péssimo es-
tado, prejudicando 
moradores e atrapa-
lhando o escoamento 
da produção. A reda-
ção do TERRAL re-
cebe vídeos e relatos 
todos os dias, com re-
clamações e reivindi-
cações.

divulgação

Estrada intransitável na região de São 
Rafael, interior de Linhares

ATI ASPERQD promove
intercâmbio de saberes do Degredo

A ATI ASPERQD 
promoveu no dia 13 
passado a atividade 
“Intercâmbio de  Sa-
beres: Jongos  no  Es-
pírito  Santo.  Resistên-
cia  Quilombola  frente  
ao  desastre da Samar-
co”. A ação integra o 
2º Novembro Negro 
do Degredo, cuja fi-
nalidade é promover 
ações e discussões 
relativas ao mês da 
consciência negra.

O  i n t e r c a m b i o 

ati asPerqd

Foram cumpridos 27 mandados 
em vários municípios

Fotos: mPes

O MPES apreendeu 
documentos, computadores, 

mídias e outros equipamentos

Parte da equipe da área de relacionamento com
a comunidade recepcionando os convidados

MP investiga 
fraudes em 

contratos no 
norte do ES

ocorreu por meio de 
rodas de conversas 
com lideranças co-
munitárias, mestres e 
mestras de jongo do 
Degredo, represen-
tantes de  autorida-
des institucionais e 
pesquisadores, e teve 
como objetivo abor-
dar a importância da 
proteção ao patrimô-
nio cultural de De-
gredo frente ao rom-
pimento da barragem 
de Fundão.

A  a b e r t u r a  d o 
evento contou com as 
boas-vindas da ATI 
ASPERQD,  Comis-
são  Quilombola  e 
Conselho Ancestral do 
Degredo aos visitan-
tes institucionais. Em 
seguida teve início a 
Roda de Conversa Po-
líticas Públicas de Pro-
teção aos Patrimônios 
Culturais Quilombo-
las, com apresentação 
de  representantes  da  
Secretaria  de  Cultu-

ra  do  Espírito  Santo  
(Secult) e do Instituto  
do  Patrimônio  Histó-
rico  e  Artístico  Na-
cional  IPHAN-ES. 

À tarde foi realiza-
da a Roda de Conversa 
Diálogos sobre Jongos 
e Caxambus: culturas 
afro-brasileiras no Es-
pírito Santo, conduzi-
da pelo antropólogo e 
professor Osvaldo Oli-
veira, da Universidade 
Federal do Espírito 
Santo.

Na oportunidade, 
a ATI ASPERQD ho-
menageou o Conselho 
Ancestral, pela salva-
guarda dos saberes do 
Degredo; a Comissão 
Quilombola, pela de-
dicação na luta pelos  
direitos quilombolas; e 
professor Osvaldo Oli-
veira, pela dedicação 
e parceria em favor da 
comunidade quilom-
bola do Degredo.

Houve também a 
distribuição de livros 
doados pelo profes-
sor.  A atividade foi 
encerrada com Roda 
de Jongo liderada pelo 
Mestre Pedro Costa, 
Coberliano, Zé Costa e 
pela Mestra Cleia.

No dia 18 chegaram 
dois vídeos que cha-
maram a atenção: no 
primeiro, um morador 
indignado mostra as 
condições de uma es-
trada na região de São 
Rafael; e no segun-
do aparecem pessoas 
com enxadas realizan-
do serviços necessá-
rios para viabilizar o 
tráfego de veículos.
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Alcídia de Paula vai continuar à
frente da 3ª subseção da OAB-ES

A advogada Alcídia 
de Paula foi reeleita pre-
sidente da 3ª subseção 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil no Espíri-
to Santo (OAB-ES), que 
reúne os profissionais 
de Linhares, Rio Bana-
nal e Sooretama. A dis-
puta ocorreu no dia 18 e 
a situação venceu a opo-
sição por uma diferença 
de 69 votos.

À frente da chapa 1,

divulgação

Membros da chapa 
1 e apoiadores 

durante as eleições 
na 3ª subseção, dia 

18, em Linhares

OAB-ES: advogados reelegem Rizk Filho
Atual presidente 

da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Sec-
cional Espírito Santo 
(OAB-ES), José Carlos 
Rizk Filho foi reelei-
to pela advocacia para 
comandar a Ordem 
por mais um triênio 
(2022/2024). Ele con-
correu pela chapa 1 (Pra 
Frente OAB) e obteve 
6.309 votos – 54,03%. 
O pleito mobilizou a ca-
tegoria na Capital e nas 
19 subseções do Estado.

divulgação

As advogadas Alcídia de Paula e Vanessa 
Gurgel foram reeleitas e continuarão à frente 

da 3ª subseção nos próximos três anos

Posse será em janeiro de 2022
Ao lado de Rizk 

Filho e da vice-pre-
sidente Anabela Gal-
vão, tomarão posse 
em janeiro de 2022 
o secretário-geral Al-
berto Nemer Neto, a 
secretária-geral ad-
junta Silvia Maria 
Lameira Hansen e o 
tesoureiro Anderson 
Ferreira Félis.

divulgação

José Carlos Rizk Filho: “A vitória
é de toda advocacia capixaba”

Presidente reeleita quer superar desafios
Em entrevista ex-

clusiva concedida ao 
TERRAL, assim que 
lançou a candidatura, 
no mês passado, Alcí-
dia de Paula destacou 
que era tempo de unir 
forças, dialogar e su-
perar desafios. “Passa-
mos por tempos difí-
ceis, com uma terrível 
pandemia, mas conse-
guimos juntos várias 
conquistas em prol da 
advocacia e da socieda-
de. Temos muito orgu-
lho do trabalho apre-
sentado para a nossa 
classe”, disse.

A chapa contou 

intitulada OAB para to-
dos+, Alcídia recebeu 
252 votos, sendo 122 
numa urna e 130 na ou-
tra. A chapa 2, a Renova 
OAB, teve o advogado 
Bruno Gonçalves Fere-
guetti como candidato 
a presidente e obteve 
183 votos – 91 numa 
urna e 92 na outra. O 
mandato é de três anos.

Na disputa pelo co-
mando da OAB-ES, o 

candidato da chapa 1, 
José Carlos Risk Filho, 
apoiado por Alcídia, na 
3ª subseção. Ele rece-
beu 224 votos, superan-
do a chapa 2, que obteve 
199, e a chapa 3, que so-
mou apenas nove.

com Vanessa Gurgel 
na vice-presidência, 
também reeleita; Ro-
drigo Campelo na se-
cretaria geral, Paulo 
Borghi como secretá-
rio adjunto e Altamiro 
Ribeiro na tesouraria. 
Os conselheiros titu-
lares são Vinicius Ci-
priano, Jéssika Vilas 
Boas, Willian Bassani, 
Ana Paula Paes Leme e 
Conceição Seibert. Na 
suplência, Karla Antu-
nes, Rômulo Breda e 
Aquiles Celino.

De acordo com Al-
cídia, a OAB-ES este-
ve forte nos últimos 

três anos, de portas 
abertas, transparen-
te e parceira. “Com 
certeza avançaremos 
muito mais. Pra frente 
é que se anda”, frisou. 
Ela ressaltou que a 
gestão atual valorizou 
a advocacia, promo-
veu palestras e deba-
tes jurídicos, manteve 
um canal direto com a 
classe, trabalhou para 
que fosse garantido o 
respeito às prerroga-
tivas dos advogados 
e ampliou os serviços 
oferecidos na sede.

Para  o  próximo 
mandato, Alcídia e 

demais diretores pre-
tendem realizar mais 
eventos festivos, am-
pliar ainda mais os 
serviços oferecidos na 
sede, promover cam-
panha de conscienti-
zação quanto aos pre-
ceitos éticos e realizar 
torneios  esportivos. 
“Os eventos esportivos 
proporcionam intera-
ção entre advogados 
e familiares e incenti-
vam a prática de cui-
dados à saúde. Daí o 
nosso apoio a inicia-
tivas dessa natureza”, 
finalizou Alcídia de 
Paula.

As eleições foram 
realizadas na quinta-
feira (18/11), das 9h 
às 17h, com sistema 
de votação e apuração 
de urnas eletrônicas 
do Tribunal Regional 
Eleitoral. Érica Ferrei-
ra Neves, da chapa 2 (É 
Diferente. É de Verda-
de) recebeu 4.111 votos 
(35,21%) e Alexandre 
de Lacerda Rossoni, 
da chapa 3 (Chapa da 
Oposição), 758 votos 
(6,49%).

Também foram re-
gistrados 316 votos 
brancos (2,71%) e 182 
nulos (1,56%). Assim 
que saiu o resultado, 
Rizk Filho ressaltou: 
“Tivemos um dia ines-
quecível, no qual a ad-
vocacia demonstrou 
que está unida em todo 
o Estado. O resultado 
das urnas não é uma 
vitória pessoal, da 
Anabela ou de nossa 
querida chapa. A vitó-
ria é de toda advocacia 

capixaba”.
Ele agradeceu por 

cada um dos votos 
confiados à chapa 1. 
“Prezamos pela efici-
ência, transparência, 
lealdade, honestidade 
e, acima de tudo, pelo 
compromisso com a 
advocacia e com a so-
ciedade. Nosso esforço 
é para que possamos 
obter mais vitórias para 
nossa classe, todos os 
dias”, disse.

Rizk Filho lembrou 

José Carlos Rizk 
Filho é graduado pela 
Faculdade de Direi-
to de Vitória (FDV) e, 
além de atuar na advo-
cacia, também traba-
lha na área acadêmica, 
tendo sido professor 
na Ufes e na Faculda-
de Pio XII, nas áreas 
do Direito do Traba-
lho, Público e Privado.

Durante a campa-
nha, apresentou como 
propostas: criar par-
cerias financeiras para 
impulsionar a Jovem 
Advocacia a obter re-
cursos e iniciar sua 
trajetória; e criar o 
Núcleo de Inteligên-
cia e Monitoramento 
de Mercado, com o 
objetivo de capitanear 

e monitorar oportuni-
dades de trabalho para 
a Jovem Advocacia.

O grupo liderado 
por Rizk Filho prome-
teu, ainda, ampliar as 
melhorias das condi-
ções de trabalho das 
mulheres em presídios 
e estruturas policiais, 
assegurando o respei-
to às prerrogativas.

também que o caminho 
foi cheio de desafios, 
mas de muitas conquis-
tas. “Tenham certeza 
de que nossa gestão 
acessível, igualitária, 
parceira, presente e co-
nectada terá continui-

dade. Obrigado a cada 
um de vocês que fez e 
faz parte de todo esse 
trabalho. Só tenho a 
dizer: muito obrigado! 
E vamos seguir para 
os próximos desafios”, 
destacou.
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Membros do PSB na Câmara de Colatina

Câmara de Linhares ouve demandas
de moradores do bairro Movelar

Os moradores do 
bairro Movelar parti-
ciparam no dia 12 de 
uma sessão itinerante 
do legislativo munici-
pal na Escola “Maria 
Souza Matias”. Os ve-
readores estão ouvin-
do as demandas das 
comunidades. A pri-
meira sessão ocorreu 
no bairro Interlagos, 
em 30 de setembro.

O presidente da 
Câmara de Linhares, 
Roque Chile (PSDB), 
explicou que essa apro-
ximação é importante 
para que os parlamen-
tares conheçam de per-
to os anseios de cada 
bairro e assim possam 
alinhar as propostas 
durante a discussão 
do Plano Plurianual 
(PPA), em dezembro.

Na abertura do en-
contro os vereadores 
se apresentaram aos 

cml

Vereadores conversaram com os moradores

PSB-ES discute ações, conjuntura
e eleições em encontros regionais

A direção do PSB-ES 
está realizando encon-
tros com dirigentes do 
partido de cada região 
do estado, para discu-
tir ações, autorreforma, 
conjuntura e as eleições 
de 2022. A primeira 

cláudio costa

cláudio costa

O presidente estadual do PSB,
Alberto Gavini, conversa com dirigentes 

partidários na Câmara de Colatina

moradores e coube ao 
presidente Roque Chi-
le abordar os trabalhos 
que estão sendo desen-
volvidos no legislativo 
por meio do Planeja-
mento Estratégico, um 
projeto de gestão para 
o biênio 2021/2022.

Roque Chile enfa-
tizou que está muito 
orgulhoso com o re-
sultado que vem sen-
do alcançado. “Hoje 
conquistamos uma 
posição de destaque 
e somos referência 
em gestão estratégica. 
Esse resultado positi-
vo é de todos os servi-
dores. Quem ganhou o 
prêmio foi a Câmara de 
Linhares”, frisou.

A ideia de levar os ve-
readores até os bairros é 
justamente para ouvir o 
que a comunidade tem 
a dizer sobre os proble-
mas que mais afligem o 

seu cotidiano. Foi pro-
posta uma dinâmica de 
grupo para que todos 
pudessem se expressar, 
colocando os vereado-
res em contato direto 
com os moradores.

A ação, intitulada 
oficina de ideias, pro-
vocou a discussão de 
temas relacionados às 
áreas ambiental, eco-
nômica e social, im-
portantes eixos para o 
desenvolvimento local. 
Após o debate cada 
grupo apresentou os 
problemas levantados 
em cada área e soluções 
foram sugeridas, já que 
a dinâmica procurar 
coletar informações 
e possíveis respostas 
para as demandas.

Das situações colo-
cadas, uma se refere à 
falta de drenagem plu-
vial e da coleta e trata-
mento do esgoto des-

pejado no córrego do 
bosque Fonte Grande, 
o que representa um 
problema ambiental 
para a localidade. Tam-
bém foram apontadas 
as ausências de equipa-

mentos públicos como 
praças, posto de saúde, 
posto policial, unida-
de de esporte e lazer e 
quadra escolar.

Os moradores pre-
sentes também soli-

citaram a ampliação 
da creche do bairro e 
sugeriram a criação de 
uma feira livre como 
possibilidade de de-
senvolvimento da eco-
nomia local.

reunião, em Vitória, 
reuniu 300 filiados e 
contou com as presen-
ças do governador Re-
nato Casagrande e da 
vice-governadora Jac-
queline Moraes.

O segundo encontro 

ocorreu com lideranças 
de Itarana e região e o 
terceiro na Câmara de 
Colatina, com represen-
tantes de Alto Rio Novo, 
Baixo Guandu, Gover-
nador Lindenberg, Ma-
rilândia, Pancas, São 

Domingos do Norte, 
São Gabriel da Palha, 
São Roque do Canaã e 
Vila Valério.

O presidente estadu-
al do PSB-ES, Alberto 
Gavini, destaca que des-
de o início da pandemia, 
em março de 2020, o 
partido tomou atitudes 
para que as suas ativi-
dades não fossem pa-
ralisadas. Ele disse que 
as reuniões em platafor-
mas virtuais foram bem 
aceitas pela militância, 
com bom número de 
participantes.

“Nas lives semanais 
chegamos a contar com 
200 espectadores si-
multâneos. Realizamos 
22 reuniões com os di-
retórios municipais e 
outros segmentos do 
PSB. Cumprimos nos-
sas agendas sem prejuí-
zos políticos e com bom 
resultado nas urnas, 
pois elegemos 13 prefei-
tos, 114 vereadores e 10 
vice-prefeitos”, pontua.

Para o presidente 
do PSB-ES, o partido 
é forte e reconhecido 
pela população. “Co-
meço pelo governador 
Renato Casagrande, 
que muito tem traba-

lhado pelos capixabas. 
Isso nos credencia e 
faz com que bons no-
mes se coloquem à 
disposição para dispu-
tar o pleito de 2022, 
incluindo o próprio 
governador, que deve 
concorrer à reeleição”.

Gavini afirma que a 
eleição para deputado 
estadual e federal tam-
bém é muito importan-
te para o partido, que 
terá chapa completa 
e vai lutar para eleger 
vários representantes. 

O PSB vai realizar reu-
niões municipais até 
o dia 20 de dezembro, 
congressos estaduais 
dias 19 e 20 março e en-
contro nacional dias 28 
e 29 de abril.

Para fortalecer essas 
ações, Alberto Gavini 
enfatiza que é impor-
tante que os filiados 
procurem os seus dire-
tórios e participem das 
atividades, “que são de 
extrema relevância para 
os ideais do partido”, fi-
naliza.
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As atividades foram organizadas pelo 
Incaper, Seag e prefeitura

Fundação lança processo seletivo
para o Hospital Geral de Linhares

A Fundação Esta-
dual de Inovação em 
Saúde (iNOVA Capi-
xaba), criada pelo go-
verno capixaba para 
administrar hospitais 
públicos estaduais, 
lança processo seleti-
vo simplificado com-
plementar destinado à 
contratação imediata e 
à formação de cadastro 
de reserva.

O objetivo é formar 
o quadro de emprega-
dos da iNOVA Capi-
xaba na prestação de 
serviços em saúde do 
Hospital Geral de Li-

secom-es

As Inscrições
para o processo 

seletivo para o HGL 
(foto) podem ser feitas 
até segunda-feira (29)

Projeto prioriza cultura e esporte em municípios impactados

Apoiar a cultura e o 
esporte em municípios 
mineiros e capixabas 
impactados pelo rom-
pimento da barragem 
de Fundão por meio da 
qualificação de gesto-
res públicos. Esse é o 
objetivo do Projeto de 

Fundação renova

Ações da Renova qualificam gestores de 
municípios da bacia do rio Doce

Evento em Marilândia reúne mais de 500 produtores rurais
Mais de 500 pes-

soas ligadas ao setor 
cafeeiro estiveram na 
Fazenda Experimen-
tal do Instituto Ca-
pixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural (In-
caper) de Marilân-
dia neste mês. Elas 
participaram do lan-
çamento de quatro 
tecnologias para café 
conilon – adaptáveis 
ao Espírito Santo.

A s  t e c n o l o g i a s 

secom-es
apresentadas foram: 
a indicação de um 
porta-enxerto de co-
nilon tolerante a ne-
matoides em cafeei-
ros; apresentação das 
novas dimensões de 
estaquinhas clonais 
para a produção de 
mudas; a metodolo-
gia para a indução de 
hastes em mudas se-
minais e orientações 
sobre o manejo e con-
trole de nematoides 
em café conilon.

De acordo com o 
diretor-presidente do 
Incaper, Antônio Car-
los Machado, a ini-
ciativa contribui para 
o desenvolvimento 
do cenário cafeeiro e 
muda a realidade das 
famílias produtoras. 
“Essas tecnologias 
diminuem custos, fa-
cilitam o manejo das 
lavouras e melhoram 
as condições de vida 
dos produtores rurais 
de forma sustentá-

vel”, disse.
O agricultor João 

Antônio Suella, cafei-
cultor há mais de 60 
anos, busca novida-
des para a produção 
em sua propriedade. 
“Hoje eu vim conhe-
cer mais sobre os 
clones de Rondônia. 
Estava ansioso para 
saber sobre os seus 
resultados. Vamos 
ver se consigo come-
çar a usar também”, 
afirmou.

nhares (HGL) assim 
que a gestão for migra-
da para a fundação.

O processo de se-
leção está sendo rea-
lizando por meio do 
Instituto Brasi lei-
ro de Apoio e Desen-
volvimento Executivo 
(Ibade) e o prazo para 
encerramento das ins-
crições é a próxima 
segunda-feira (29).

Os cargos disponíveis 
são para os níveis funda-
mental, médio, médio 
técnico e superior, que 
serão preenchidos por 
candidatos mediante 

condições estabelecidas 
no edital, como avalia-
ção curricular e análise 
de títulos.

O novo edital visa 
a suprir a necessida-
de de ampliar a oferta 
de cargos e o banco de 
cadastros em relação 
ao primeiro processo 
seletivo realizado pela 
iNOVA Capixaba no 
início deste ano.

Fortalecimento Insti-
tucional para Cultura 
e Esporte da Fundação 
Renova. Os inscritos 
participam de capaci-
tações on-line sobre 
políticas públicas e es-
tratégias de desenvol-
vimento de projetos e 

programas.
A ação, executada 

em parceria com o 
Centro Integrado de 
Estudos e Programas 
de Desenvolvimento 
Sustentável (CIEDS), 
visa criar uma rede 
de desenvolvimento 

de lideranças públi-
cas para que promo-
vam iniciativas em 
suas regiões e possam 
captar recursos ou 
investimentos para 
a cultura e o esporte, 
contribuindo para a 
qualidade de vida da 
população.

De acordo com o 
especialista de Educa-
ção, Cultura e Turismo 
da Fundação Renova, 
Fernando Ottoni, qua-
lificando os gestores 
e técnicos dos muni-
cípios, o resultado é 
a viabilização de po-
líticas públicas, bene-
ficiando a população. 
“Mostramos as possi-
bilidades para captar 
recursos e reforçamos 
a importância de estar 
bem-preparado para 
fortalecer essas políti-
cas públicas”, afirmou.

Os municípios in-

dicaram servidores e 
funcionários públicos, 
que podem multipli-
car os conhecimentos 
adquiridos para suas 
equipes e instituições 
locais, contribuindo 
para os sistemas de 
cultura e esporte. O 
processo formativo in-
clui programação on-
-line e gratuita – com 
capacitações, webi-
nars e tutorias.

Os inscritos parti-
cipam atualmente de 
capacitações on-line 
sobre políticas públi-
cas e estratégias de 
desenvolvimento de 
projetos e programas 
nas áreas de cultura e 
esporte. São sete ofici-
nas transmitidas por 
uma plataforma vol-
tada para o projeto e 
pelo aplicativo Zoom. 
Ao final desse módulo, 
os participantes rece-

berão o certificado de 
conclusão do percurso 
formativo.

Após essa etapa, 
os gestores públicos 
poderão participar de 
uma tutoria até março 
de 2022 para que pos-
sam elaborar planos 
de captação de recur-
sos a serem colocados 
em prática em seus 
municípios de atua-
ção. Paralelamente, 
materiais complemen-
tares são disponibili-
zados aos participan-
tes na plataforma digi-
tal CIEDS Educa.

As atividades do 
projeto vão até abril 
de 2022, quando será 
oferecido um webinar 
sobre rede colaborati-
va de boas práticas a 
fim de integrar e tro-
car experiências entre 
os gestores públicos 
dos municípios.
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Banestes participa de Mutirão
Nacional de Negociação de Dívidas

O Banestes está par-
ticipando do Mutirão 
Nacional de Negocia-
ção de Dívidas e Orien-
tação Financeira. Até o 
próximo dia 30, pesso-
as físicas que tiverem 
dívidas em atraso com 
instituições financeiras 
poderão se beneficiar 
com condições espe-
ciais para pagamento 
de débitos em aberto.

A iniciativa é da Fe-
deração Brasileira de 
Bancos (Febraban) e 
bancos associados, em 
parceria com o Banco 
Central do Brasil, Se-
nado e Secretaria Na-
cional do Consumidor 
(Senacon). Uma página 

arquivo do terral

Pessoas físicas podem se beneficiar com condições
especiais para pagamento de débitos em aberto

Banco oferece linhas especiais 
para mulheres empreendedoras

O Banco do Esta-
do do Espírito Santo 
(Banestes) anunciou 
no dia 19 a ampliação 
do escopo de abran-
gência e também me-
lhorias nas condições 
para a contratação 
das linhas de crédito 
que têm como foco o 
público empreende-
dor feminino.

São duas linhas es-
peciais de microcrédi-
to que têm como obje-
tivo fortalecer o apoio 
às micro e pequenas 
empreendedoras. As 
linhas fazem parte do 
projeto Crescemos 
Juntas, parceria com 
o governo estadual por 
meio da Agência de 
Desenvolvimento das 
Micro e Pequenas Em-
presas e do Empreen-
dedorismo (Aderes).

O projeto integra 
o programa Agenda 
Mulher, lançado em 
setembro de 2019 pela 
Vice-Governadoria do 
Estado. Com taxas de 
juros a partir de 0,89% 
ao mês, as linhas ofe-
recem ótimas condi-
ções para o público, 
atendendo empreen-
dedoras informais e 
formais. Além disso, o 
acesso foi ampliado.

A partir de ago-
ra, empreendedoras 
que realizarem capa-
citações da Aderes, 

divulgação

As linhas de microcrédito têm como 
objetivo fortalecer o apoio às micro e 

pequenas empreendedoras

específica (www.mu
tirao.febraban.org.br) 
foi desenvolvida para o 
consumidor consultar 
débitos e obter orienta-
ção financeira.

Na página, entre 
outras ferramentas, o 
interessado encontrará 
link para o Registrato, 
sistema do Banco Cen-
tral por meio do qual é 
possível acessar, entre 
outros, o Relatório de 
Empréstimos e Finan-
ciamentos (SCR), que 
contém a lista de dívi-
das em nome do deve-
dor junto às institui-
ções financeiras.

O Banestes oferece 
descontos de até 100% 

em juros, correção e 
multa, além do parcela-
mento do valor devido 
em até 99 meses. São 
as mesmas condições 
ofertadas aos clientes 
no Feirão Acordo Fácil. 
É uma ótima condição 
para repactuar dívidas 
com a instituição.

O devedor pode qui-
tar seus débitos direta-
mente no site Banestes 
(www.banestes.com.
br) e na rede de agên-
cias. Basta clicar na aba 
“Créditos” e escolher a 
opção “Renegociação 
de Dívidas”, ou clicar 
direto no link wwws.
banestes.com.br/ne-
tib/FaleRenegociacao.

do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
(Sebrae/ES), de pre-
feituras ou da Rede 
Fortalece de Empreen-
dedorismo Periférico 
(www.fortalece.com.
br) poderão ter acesso 
às linhas.

Também têm direi-
to ao microcrédito as 
empreendedoras que 
realizarem capacita-
ções do Governo do 
Estado, como a trilha 
de empreendedorismo 
ofertada pelo programa 
Agenda Mulher e o pro-
grama Qualificar/ES.

Um dos requisitos 
para a contratação é 
que o curso ou a ca-
pacitação com carga 
mínima de três horas 
esteja ligado à gestão 
do negócio ou à forma-

ção na área na qual a 
mulher pretende atuar 
ou já atua. A concessão 

do crédito está sujeita 
à análise cadastral da 
empreendedora.
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Lodovico Taqueti: 
‘Aprendi com o meu pai 
a prosperar e partilhar’

Lodovico Faé Taqueti assumiu a Taquetti 
Variedades em 1984

Pâmela Transpadini feliz com a 
gravidez de Bettina ao lado das 

madrinhas Cynthia Transpadini 
Delpupo e Milena Fabres Loures

A Taquetti Varie-
dades foi fundada em 
1961 em Rio Bananal, 
que era distrito de Li-
nhares e conquistou 
a emancipação em 14 
de setembro de 1979. 
Inicialmente era co-
nhecida como “a ven-
da do senhor Antero 
Taqueti”.

O filho, Lodovi-
co Faé Taqueti, as-
sumiu a empresa 
em 1984, quando 
ela já funcionava no 
Centro de Linhares. 
“Aprendi com o meu 
pai a ser honesto, 
trabalhar, prosperar 
e partilhar”, afirma.

A Taquetti Varie-
dades conta atual-
mente com os depar-
tamentos de varie-
dades e material de 
construção. Comer-
cializa motobombas, 
ferragens, material 
elétrico, pintura, 
acessórios, máqui-
nas e ferramentas 
agrícolas, utilidades 
industriais e para o 
lar, EPI’s e produtos 

para lazer, camping 
e praia.

A empresa tem 
como principal ca-
racterística a diver-
sidade de produtos, 
contando com um 
mix de mais de 15 mil 
itens para suprir as 
necessidades de seus 
clientes.

Para Lodovico, o 
bom desempenho da 
Taquetti é fruto de 
várias ações: “Priori-
zamos a entrega em 
domicílio, a qualifica-
ção dos funcionários 
e a criação de um site 
virtual”, afirma.

O empresário cita 
como pontos impor-
tantes do processo 
de inovação: o incre-
mento das vendas 
externas, a ampliação 
do espaço da loja e a 
gestão partilhada com 
os colaboradores.

A Taquetti Varie-
dades está situada à 
rua Monsenhor Pe-
drinha, nº. 1315, Cen-
tro de Linhares. Fone 
(27) 3264 7500.

divulgação

A felicidade do casal Luzinete 
Corsini (Morena) e Dejair Rosa

Os irmãos Alciene e Dejair Rosa reuniram 
parentes e amigos neste mês na lagoa Nova 

(Bagueira) e comemoraram idade nova. 
Na foto, eles estão com os pais, Maria do 

Socorro e José Rosa

Os casais Lucilene - Messias Caliman,
Adriana - Thiago Rosário e Alciene - Daniel Porto 

curtindo o duplo aniversário

Família feliz: Milena e Natival Loures Filho com 
os filhos Emanuel, Letícia Flor (E) e Gabi

Fotos: Josimar silva

divulgação

arquivo do terral


