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FALANDO DE DIREITO

Meu nome foi negativado e eu paguei a dívida.
Em quanto tempo meu nome fica “limpo”?
É muito comum quando ocorre inadimplência por parte do consumidor que seu CPF/NOME seja incluído nos órgãos

de proteção de crédito, tais como SPC e SERASA.
 Com essa medida, muitos consumidores se apressam em pagar o débito para não ficar com a restrição no CPF. O que

muitos não sabem é que depois que a dívida é paga, o inclusor tem até 05 (cinco) dias para retirar a restrição. Caso contrário
a negativação passa a ser indevida podendo gerar inclusive indenização por danos morais.

Este artigo é meramente informativo, não substituindo a consulta com um(a) advogado(a) de confiança.

Autoria:
Isabelly Malacarne dos Passos – OAB/ES 33.393

Mariana Regatieri – OAB/ES 25.801

PROGRAMAÇÃO

DIA 14/07 – QUINTA-FEIRA
18:00h: Casamento Comunitário (Música ao Vivo com

Mônica e Roberto)
20:00h: Adilson & Afonso

21:00h: Luciano Pires

DIA 15/07 – SEXTA-FEIRA
20:00h: Abertura Oficial

20:30h: JORGINHO DO IMPÉRIO
21:30h: Forró Coisa Nossa

23:00h: EDUARDO COSTA
00:30h: Dhione Moraes

DIA 16/07 – SÁBADO
19:00h: Cleiton e Cristiane

20:30h: Abertura do Rodeio
22:00h: HUGO & TIAGO
23:30H: Laudecir Freitas

DIA 17/07 – DOMINGO
15:00H: Banda Tremendões
17:00h: Sorteio Beneficente

20:00h: Rodeio
21:30: Gedean Diniz

Eduardo Costa canta
em Águia Branca

na próxima sexta (15)
No sábado (16/07) tem Hugo & Tiago na Festa

de Emancipação Política de Águia Branca

REDAÇÃO ON

Águia Branca completou 34 anos de emancipação política em 11 de maio deste ano

O município de Águia
Branca completou 34
anos de emancipação
política no último dia 11 de
maio, mas a festa
comemorativa acontecerá
na próxima semana,
começando na quinta-
feira (14/07) até domingo
(17).

Além de rodeio e
atrações locais e
regionais também
estarão garantindo a
animação dos
aguiabranquenses e
visitantes, as atrações
nacionais Hugo &
Tiago, Jorginho do
Império e Eduardo
Costa.

Concurso Público: Polícia
Civil do ES oferece

40 vagas com salário
inicial de R$ 12.413,15

O Governo do Estado, por meio da
Polícia Civil do Espírito Santo (PCES)
anunciou, na tarde de terça-feira (05), a
realização do concurso público para o
cargo de delegado de Polícia Civil. O edital
do certame foi lançado na quarta-feira
(06) e serão ofertadas 40 vagas para o
cargo, com salário inicial de R$
12.413,15.

As inscrições foram abertas às 10
horas de ontem (08) e prosseguem até as
18 horas do dia 29 de julho, no horário
oficial de Brasília, Distrito Federal.

O edital e demais informações sobre
o concurso estão disponíveis na página:
http://www.cebraspe.org.br/concursos/
pc_es_22_delegado

As inscrições foram abertas às 10 horas de ontem (08)
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GUIA COMERCIAL O NOTICIÁRIO

ANUNCIE
AQUI

Com dores na coluna e dormência nas pernas,
o cantor Wesley Safadão anunciou, na última
semana, que vai precisar se afastar
temporariamente dos palcos, por orientação
médica, para se tratar de uma hérnia de disco.

Estima–se que 6 milhões de brasileiros sofram
com a doença, que é o diagnóstico mais comum
dentre as alterações degenerativas da coluna
lombar.

Conforme nota publicada nas redes sociais de
Wesley Safadão, o cantor foi “diagnosticado com
hérnia discal entre a terceira e quarta vértebra
lombar, com estreitamento do canal vertebral e
importante compressão das estruturas
neurológicas dentro deste canal”.

De acordo com o médico Lourimar Tolêdo,
ortopedista do Ráquis Instituto de Coluna, a hérnia
ocorre quando parte de um disco intervertebral sai
de sua posição normal, podendo comprimir uma
raiz nervosa.

O médico explica que, em 90% dos casos, o
tratamento é clínico, sendo realizado por meio de
medicamentos e fisioterapia, como está sendo feito

com Wesley Safadão, que vai permanecer em
tratamento e repouso no hospital até se recuperar
das dores, conforme a nota publicada nas redes
sociais do cantor.

O ortopedista destaca que, além de passar pelo
tratamento, o paciente também precisará melhorar
seu estilo de vida, para não voltar a sofrer com o
problema.

Se o tratamento clínico não surtir efeito ou se
houver alterações neurológicas importantes, o
ortopedista alerta que há risco de o paciente precisar
passar por uma cirurgia. Essa situação é registrada
em 5% a 10% dos casos de hérnia de disco.

Por isso, a orientação é que, ao sentir dores
nas regiões da coluna ou alterações de sensibilidade
ou força dos membros, o paciente deve procurar
rapidamente um médico.

“É importante não deixar que a doença
progrida. Além disso, mesmo que você não tenha
dores constantes, é preciso manter os exames e
avaliações da coluna em dia. Assim, previne-se um
futuro problema de grande gravidade”, alerta o
doutor Lourimar Tolêdo.

Wesley Safadão foi diagnosticado com hérnia
discal entre a terceira e quarta vértebra lombar
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A ambulância do Samu pertence à Unidade de São Mateus

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (04),
por volta das 18h30min na ES-080 em Águia Branca,
próximo ao Clube Recreativo Lago das Palmeiras.

De acordo com informações, a ambulância do Samu
pertence à Unidade de São Mateus e estava retornando de
uma revisão em Colatina, e não transportava nenhum
paciente.

Ainda de acordo com informações, o caminhão
trafegava no sentido Barra de São Francisco para Águia
Branca, quando o motorista da ambulância, que vinha em
sentido contrário, executou manobra a fim de fazer uma
ultrapassagem a outro veículo e colidiu lateralmente com o
caminhão.

O acidente causou apenas danos materiais nos veículos.
Ninguém ficou ferido. (Fonte: Blog do Markinho Cruz)

Jovem agride
a mãe em São

Gabriel da Palha
Na tarde de sábado

(02/07), em São Gabriel da
Palha, durante
patrulhamento, militares
avistaram uma senhora
sentada na calçada com
sangramento na cabeça e,
próximo a ela, o autor do
crime, seu filho, que estava
sendo contido por populares.

Os militares a
princípio realizaram a
detenção do suspeito e
acionaram atendimento
médico para a senhora.

Ela relatou que seu
filho a agrediu após ter

negado a ele um dinheiro
que havia recebido, então,
o agressor foi até o quarto
em que a mãe estava
deitada e lhe desferiu cinco
golpes na cabeça usando a
muleta da própria mãe.

Em seguida, ao tentar
fugir, foi contido por
vizinhos que estavam em
frente a casa.

Devido aos
ferimentos a vítima ficou
sob os cuidados
hospitalares. O acusado foi
encaminhado e entregue à
Autoridade Policial.

Ao tentar fugir o agressor foi contido por vizinhos

Jovem sofre tentativa
de homicídio

em Nova Venécia
Na madrugada de segunda-feira (04/07),

em Nova Venécia, policiais militares foram
acionados, pois um jovem de 24 anos deu
entrada no Hospital São Marcos, vítima de
esfaqueamento.

O jovem aparentemente havia sido
golpeado por arma branca, possivelmente facão.
Ele apresentava ferimentos

na região da face, nuca e mão direita.
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava

inconsciente e intubada, não sendo possível a
coleta de qualquer informação sobre o caso.

O jovem aparentemente havia sido golpeado por arma
branca, possivelmente facão (Imagem Ilustrativa)

Mulher é assassinada a tiros
enquanto estava com a filha no colo

A mulher
foi surpreendida

por dois suspeitos

Fabiele Santos
Matos, de 29 anos, foi
assassinada a tiros no
meio da rua no final da
manhã de quarta-feira
(6), em Baixo Guandu,
no Noroeste do Espírito
Santo. Ela estava com a
filha de três anos no colo
quando foi vítima do
ataque armado.

O crime aconteceu
por volta das 11 horas
no bairro Rosário II
quando Fabiele e a filha
voltavam de Colatina,
onde a menina fez um
tratamento médico.

No momento em
que carregava a menina
nos braços, a mulher foi
surpreendida por dois
suspeitos, que estavam
em um carro e atiraram
contra ela. Vizinhos
tentaram socorrer
Fabiele, que foi levada
para o Pronto Socorro de
Baixo Guandu, mas não
resistiu aos ferimentos.

Segundo a irmã de
Fabiele, Letícia Santos
Teixeira, além da filha, a
vítima estava junto
com um amigo. Letícia
lembra que havia

passado pela irmã na
rua momentos antes de
ela ser alvo dos
disparos.

“Ela estava com um
amigo dela também. Eles
chegaram atirando e
quando eu vi, ela estava
no chão. Eu não tenho
palavras, meu coração
está doendo demais”,
disse a irmã.

Segundo a Polícia
Civil, o caso será
investigado como
homicídio. Até o
momento, não há
suspeitos presos.

PC prende dupla suspeita
de homicídio em Pinheiros

Policiais civis de Pinheiros, com apoio de policiais
militares da 19ª CIA, prenderam, na manhã de ontem,
R.R.P.O., de 22 anos, e R.C.B.S., de 28, suspeitos de serem
os autores do homicídio de Artur Porfirio De Souza, de 22
anos, morto por diversos disparos de arma de fogo no dia 12
de fevereiro deste ano, na zona rural do município.

“As investigações realizadas até o presente momento
indicam que a dupla de criminosos presa hoje, atraiu a vítima
até uma barragem com intuito de fumar maconha e lá,
decidiram matá-lo com diversos tiros. A suposta motivação
do crime pode estar relacionada à briga interna na facção
criminosa, uma vez que a vítima e os autores faziam parte do
mesmo bando criminoso, o “Bonde do Domiciano”, conhecido
como BDD, atuante no tráfico de drogas em diversos bairros

da cidade. Porém, outras hipóteses estão sendo investigadas”,
disse Eduardo Mota, delegado de Pinheiros.

Os presos foram encaminhados para a delegacia local
onde foram interrogados e negaram envolvimento no crime,
alegando serem amigos da vítima.

“Já era previsto a negativa de autoria por parte dos
investigados. Solicitamos, junto à Justiça, mandados de prisão
temporária (30 dias), para os investigados, justamente para
que as investigações sejam concluídas. Novas prisões poderão
ocorrer, porque as investigações indicam o suposto
envolvimento de outras pessoas no crime”, concluiu o
delegado.

Os presos foram encaminhados para o CDP de São
Domingos do Norte, onde ficarão à disposição da justiça.
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Vaninho, Elcimar, Vinícius, Leonardo e Rubens em
reunião para definir consultas e cirurgias no HDAMF

O secretário municipal
de Saúde de Barra de São
Francisco, Elcimar de Souza
Alves e o Subsecretário
Rubens Delazari, reuniram-
se com a equipe de direção
do Hospital Dr. Alceu
Melgaço Filho, Vaninho
Mendes, diretor geral,
Leonardo Viana e Vinícius
Rocha para troca de
informações para maior
agilidade no sistema de
regulação de consultas e
cirurgias no hospital local.

O hospital que já oferta
alguns procedimentos
cirúrgicos passará a realizar
cirurgias de hérnia,
vesícula, ligadura,
vasectomia, entre outros
procedimentos.

O diretor do hospital,
Vaninho Mendes, ressaltou

a importância de os
pacientes estarem regulados
através das unidades de
saúde pois, assim que as
cirurgias estiverem

liberadas quem estiver
devidamente regulado terá
mais agilidade nos
atendimentos.

Na reunião, também foi

tratado de outros assuntos
que buscam melhorar o
atendimento para a
população do município e
região. (Site Barra)

Endividamento das
famílias é de 77,3%

em junho, aponta CNC
Em junho, a proporção de famílias com dívidas a

vencer ficou em 77,3%, o que representa uma queda de
0,1 ponto percentual em relação a maio. Na comparação
com junho de 2021, houve crescimento de 7,6 pontos
percentuais. Os dados da Pesquisa Nacional de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)
foram divulgados na quinta-feira (7) pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com a CNC, esta é a segunda queda
seguida no endividamento, após a alta recorde registrada
em abril, quando o indicador ficou em 77,7%. As dívidas
no cartão de crédito representam a maior fatia do
endividamento, com 86,6% do total de famílias relatando
este tipo de dívida. Em seguida vem os carnês, com
18,3%, e o financiamento de carro, com 10,8%. Em junho
de 2021, essas proporções eram de 81,8%, 17,5% e
11,9%, respectivamente.

Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a
queda no endividamento reflete a melhora no mercado
de trabalho. “Com menos restrições impostas pela
pandemia e as medidas temporárias de suporte à renda,
como saques extraordinários do FGTS, antecipações do
13º salário, INSS e maior valor do Auxílio Brasil, a
população precisou apelar menos para os gastos no
cartão”.

Inadimplência
A pesquisa mostra que a inadimplência também

apresentou queda, com retração de 0,2 ponto percentual
na proporção de famílias com contas em atraso para
28,5%. Esta é a primeira queda desde setembro de 2021.
A mesma queda foi verificada entre as famílias que
afirmam não ter condições de pagar as contas atrasadas,
com 10,6% do total.

A responsável pela pesquisa, Izis Ferreira, explica
que a melhora no mercado de trabalho não se reflete no
rendimento, pois estão sendo absorvidos trabalhadores
com menor nível de escolaridade e o rendimento médio
está achatado pela inflação elevada.

“Além disso, o avanço recente da informalidade no
emprego é mais um fator que aumenta a volatilidade da
renda do trabalho e atrapalha a gestão das finanças
pessoais”.

Os dois recortes por faixas de renda apresentaram
leve queda na proporção de endividados. Entre as famílias
com rendimentos acima de dez salários mínimos, a
redução foi de 0,2 ponto percentual (p.p), para 74,2%,
enquanto a parcela com ganhos até dez salários mínimos
caiu 0,1 p.p, para 78,2%. (Agência Brasil)

Prefeitos do Noroeste participam de Solenidade do
Aniversário do 11º BPM de Barra de São Francisco

Jailson Quiuqui, Hermínio Hespanhol e Enivaldo dos Anjos

Na sexta-feira
(01/07), o 11º Batalhão
de Polícia Militar
(BPM), comandado pelo
Tenente Coronel
Rômulo Souza Dias, em
Barra de São Francisco,
comemorou seu 20º
aniversário.

Na quarta-feira
(06), as comemorações
aconteceram no
plenário da Câmara
Municipal, por ocasião
de uma série de
homenagens.

Na oportunidade,
policiais militares
integrantes do 11º
BPM, bem como de
outras unidades

militares e
corporações, além de
diversas autoridades
municipais e estaduais,
também estiveram
prestigiando o
acontecimento.

Os prefeitos
Enivaldo dos Anjos de

Barra de São Francisco,
Jailson Quiuqui de Águia
Branca, Hermínio
Hespanhol de
Mantenópolis e Elias
Dal’Col de Ecoporanga,
estiveram marcando
presença e foram
homenageados como

amigos da Polícia Militar
do 11º BPM em
reconhecimento as
relevantes contribuições
prestadas a PMES.

Historicamente,
em 02 de julho de
2002,  a  4º Cia
Independente foi
transformada no 11º
BP M e ,  nos  dias
atuais, é responsável
pe lo polic ia men to
na s área s dos
municípios de Barra
de São Francisco,
Água Doce do Norte,
Ecoporanga, Águia
Branca e
Mantenópolis. (Fonte:
Gazeta do Norte)
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A bonificação é parte do mecanismo de
solidariedade da Fifa (Foto: Reprodução Leão TV)

Anunciado oficialmente
pelo Tottenham na sexta-feira
(01/07), o atacante
Richarlison chega como
principal reforço do clube até
então nesta janela de
transferências.

O valor da negociação
do capixaba, que chegou do
Everton-ING, girou em
torno de 50 milhões de
libras (cerca de R$ 319
milhões) e pode até chegar
a 60 milhões de libras (R$
383,8 milhões) caso metas
sejam cumpridas.

No entanto, apesar da
transação tenha acontecido
no velho continente, tem
clube capixaba que lucrou
com a venda do ‘Pombo’. O
Real Noroeste, por ter sido o
clube formador do atacante

da seleção brasileira, vai
lucrar com a venda do
jogador cerca de R$ 1,8
milhão no negócio.

A bonificação é parte
do mecanismo de
solidariedade da Fifa, em
que estabelece que os clubes

formadores dos atletas entre
os 12 e 23 anos tem direito
a 5% do valor de todas as
transferências dos jogadores
formados.

Ou seja, o time de
Águia Branca teria direito a
0,5% do valor da venda de

Richarlison por ter feito
parte da formação dele entre
o 14º e 15º aniversário.
Outros clubes brasileiros,
como América MG e
Fluminense também vão
receber parte do valor.

De acordo com o portal
“Lance!” o Tricolor teria
direito a algo em torno de R$
3,19 milhões pela operação
porque tem direito a 1% do
valor por tê-lo nas
temporadas dos 18º e 19º
aniversários.

Caso chegue de fato aos
60 milhões, esse valor
aumentaria. O mesmo se
aplica ao América que
também teve o capixaba em
duas temporadas atuando
pelo clube, entre os 16º e 17º
aniversários. (Folha Vitória)

Representantes de Real
Noroeste e Nova

Venécia participam de
reunião histórica na CBF

A Casa do Futebol Brasileiro viveu mais um dia de
transformações. Na terça-feira (5), a CBF recebeu
representantes dos clubes que disputam a Série D do
Campeonato Brasileiro, em um encontro inédito e
importante para o desenvolvimento da competição.

Essa é a primeira vez que todos os clubes e
federações são convidados para um mesmo encontro com
o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Idealizador do
encontro, o dirigente conduziu a cerimônia no auditório
da sede da entidade. Além dele, também representaram
a entidade os vice-presidentes Antônio Aquino, Fernando
Sarney, Hélio Cury e Reinaldo Carneiro Bastos.

Na pauta da reunião, teve debates sobre o atual
andamento da Série D do Campeonato Brasileiro, a
infraestrutura de seus estádios e outros detalhes
operacionais sobre a realização da competição. O
presidente Ednaldo Rodrigues anunciou, durante o
encontro, um aporte financeiro de R$ 9,4 milhões ao todo,
a ser distribuído entre os clubes.

A divisão deste novo aporte financeiro se dará
assim: os times eliminados na primeira fase ficam com
R$ 120 mil. Quem se classificar para o mata-mata
garante R$ 150 mil. Além desses valores, o campeão e o
vice-campeão da Série D ainda ganham R$ 500 mil e R$
300 mil, respectivamente.

A reunião contou com a participação dos clubes e
federações envolvidas na Série D, que se aproxima das
rodadas finais de sua primeira fase. A partir da definição
dos classificados, o torneio entra em sua etapa
eliminatória, com os primeiros duelos de mata-mata,
quando entrará em cena uma das novidades anunciadas
na reunião. Das quartas de final em diante, a Série D
contará com a ferramenta do árbitro assistente de vídeo
(VAR). (Fonte: CBF)

Essa é a primeira vez que todos os clubes
e federações são convidados para um

mesmo encontro com o presidente da CBF

Real Noroeste vence o Nova Venécia e tem vantagem nas quartas de final da Copa ES

Jogo da volta será na próxima quarta-feira
(13) em Nova Venécia (Foto: Thiago Félix)

O Real Noroeste recebeu o Nova Venécia em Águia Branca e largou na frente no confronto válido pelas quartas de final da Copa Espírito
Santo 2022. Na tarde de quarta-feira (6), o time merengue bateu o Leão do Norte no jogo de ida, com 1 a 0 no placar do José Olímpio da Rocha

Com o resultado, o Real Noroeste pode até empatar no jogo de volta que avança para a semifinal. Em caso de derrota por um gol
de diferença, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.

O segundo e decisivo jogo entre Real Noroeste e Nova Venécia acontece na próxima quarta-feira (13), às 15h, no estádio Zenor
Pedrosa. Quem avançar pega nas semifinais o vencedor do confronto entre Rio Branco-ES e Pinheiros. (GE/ES)

No confronto direto
por uma das vagas do Grupo
6 para a segunda fase
do Campeonato Brasileiro
Série D 2022, o Real
Noroeste prevaleceu e
derrotou a Ferroviária. Na
partida de abertura da 12ª
rodada da chave que
aconteceu no último sábado
(2) o time capixaba dominou
o paulista no José Olímpio da
Rocha, venceu por 3 a 0, e
retornou ao G-4 do grupo.

Com a vitória, o Real
Noroeste foi aos 19 pontos e

agora está em quarto, dentro
da zona de classificação do
Grupo 6. Já a Ferroviária, com
a derrota, estacionou nos 16
pontos e caiu a sexta posição.

A Série D do Brasileirão
prossegue neste final de
semana com os jogos da 13ª
rodada do Grupo 6. Hoje (9)
às 16h (de Brasília), o Real
Noroeste visita a Caldense, no
Ronaldão, em Poços de
Caldas. Mais tarde, às 17h, a
Ferroviária recebe o Bahia
de Feira, na Fonte Luminosa,
em Araraquara.

Com a vitória sobre a Ferroviária o Real Noroeste
voltou para a zona de classificação (Foto: Breno Bonfá)

Após perder a liderança
do Grupo 6, Nova

Venécia recebe a URT

Leão do Norte foi derrotado por 2 a 1 pela
Inter de Limeira (Foto: Italo Gabriel)

O Nova Venécia foi
derrotado no último sábado (2)
pela Inter de Limeira em partida
da 12ª rodada do Campeonato
Brasileiro Série D.

Jogando no Major José
Levy Sobrinho, a equipe
paulista bateu o Leão do Norte
por 2 a 1, e conseguiu se
aproximar do G-4 do Grupo 6.
Foi a primeira derrota do Nova
Venécia no segundo turno.

Com o resultado, o Nova
Venécia permanece com 20

pontos, agora na 3ª colocação
do Grupo 6. A Inter de Limeira
soma 17 pontos e sobe para a
5ª posição. O líder do grupo é
o Pouso Alegre com 22 pontos
seguido pelo Bahia de Feira
com 20, na 2ª posição.

Hoje (9), pela penúltima
rodada, às 17h30, a Inter de
Limeira visita o Pouso Alegre
no Manduzão. Amanhã (10/
07), às 15h, o Nova Venécia
enfrenta a URT no Zenor
Pedrosa Rocha.

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

Real Noroeste enfrenta
a Caldense fora de casa
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Lavagem de ruas, troca de postes e lâmpadas na ciclovia e patrolamento de ruas no Mirante
dos Pontões foram alguns serviços realizados na sede de Águia Branca durante esta semana

As secretarias
municipais de “Obras e
Serviços Urbanos” e de
“Agricultura” de Águia
Branca intensificaram
vários serviços na sede do
município durante esta

semana.
Pela secretaria de

“Obras” foi realizado a
lavagem das ruas do bairro
Cristo Rei e de outras no
centro da cidade.

Na ciclovia,  vários

postes foram substituídos
por outros maiores a fim de
se evitar a ação de
vândalos que
constantemente têm
destruído o sistema de
iluminação do local muito

utilizado pelos praticantes
de atividades físicas,
principalmente as
caminhadas. Também
inúmeras lâmpadas foram
trocadas por outras com
maior quantidade de watts

para melhor iluminar o
espaço.

Já a secretaria de
“Agricultura” realizou
serviços de patrolamento
de ruas no bairro “Mirante
dos Pontões” para manter

o local limpo e que também
será ut ilizado como
estacionamento durante a
festa de emancipação
política do município que
acontecerá na cidade na
próxima semana.

EDP assina compromisso para fomentar a
inovação e criação de startups no Espírito Santo

A EDP, companhia que atua em toda a cadeia de valor
do setor elétrico, assinou, nesta quinta-feira (7), um
compromisso pela inovação no Espírito Santo com
representantes do Governo do Estado, instituições e
academia, que compõem a Mobilização Capixaba pela
Inovação (MCI). Com a assinatura, a Empresa formaliza
seu comprometimento em contribuir para o crescimento
da inovação e tecnologia no estado. Participaram da
assinatura o presidente da EDP no Brasil, João Marques
da Cruz, e representantes do MCI: o Governo do Espírito
Santo, a Federação das Indústrias do Espírito Santo
(Findes), o Sebrae e a Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes).

O compromisso tem como base três pilares: a
contratação de startups, o co-investimento e a geração de
talentos. Com isso, até 2025, a EDP se compromete a
contratar pelo menos 10 startups capixabas para ações
como provas de conceito e testes; co-investir em startups
locais com soluções aplicáveis para o segmento de energia,
e fomentar a geração de talentos em tecnologia por meio
de dois programas com parcerias locais.

O anúncio da parceria foi realizado durante o
Innovation Day. Realizado pela EDP, o evento está reunindo
startups, hubs de inovação, universitários, empreendedores,
entusiastas da temática e fundos de corporate ventures.
Formatado a partir de uma agenda construída em conjunto
com os parceiros locais, o Innovation Day tem como
objetivo fomentar novos empreendedores, dando
visibilidade das oportunidades e desafios do setor elétrico,
e busca por projetos e negócios. Também fazem parte da
programação painéis e palestras que vão abordar e ajudar
a preparar as startups que estão se estruturando pra rodadas
de investimentos, com a participação da ABVCAP. Durante
o período da manhã, a programação aconteceu no

FindesLab e, no período da tarde, na Base27.
“O Espírito Santo possui um mercado promissor para

a inovação. Enxergamos um grande potencial de
crescimento de startups e talentos no estado e, por isso,
assinamos hoje o compromisso pela inovação junto ao
governo e ao MCI. Acreditamos que a experiência da EDP
dentro do segmento de energia e inovação vai nos ajudar a
fomentar o nascimento de novos negócios e o
amadurecimento daqueles que já existem. E isso também
deve gerar valor para a EDP, já que deve nos ajudar a
encontrar soluções inovadoras para os desafios do setor
elétrico e do nosso negócio”, destaca João Marques da
Cruz, CEO da EDP no Brasil.

“A inovação é o tema que nos une. O Espírito Santo
é um estado eficiente e podemos ser um polo de prestação
de serviço de tecnologia. Por isso, o MCI, junto ao
compromisso e aos investimentos da EDP, nos alegra muito,
pois contribuem para que o estado se torne um polo de

inovação para todo o País e até para o exterior. O que
estamos fazendo hoje é preparar o Espírito Santo para o
futuro”, reforçou o governador Renato Casagrande durante
participação online no evento.

EDP e o ecossistema capixaba
Em fevereiro desse ano, a EDP e a Liga Ventures

publicaram o Mapeamento de Startups do Espírito Santo,
levantamento inédito no estado. O estudo mostrou que o
Espírito Santo conta com mais de 110 startups, distribuídas
por 13 cidades capixabas e separadas em 27 categorias,
com destaque para as EdTechs, Fintechs e HealthTechs.
Juntas, as três categorias com mais empresas representam
pouco mais de um terço do total das startups do estado.

Mais de 60% das startups ativas no estado foram
fundadas entre 2017 e 2021. O destaque fica para o ano
de 2020, quando se iniciou a pandemia da Covid-19, no
qual 22,12% das startups capixabas foram fundadas. O
mapeamento é “vivo” e continua sendo atualizado.

Também em fevereiro, a EDP anunciou o apoio a duas
startups selecionadas no Programa de Empreendedorismo
Industrial da Findes. As startups selecionadas foram a
RoboticTech, que apresentou o projeto de uma solução de
baixo custo para execução de recenseamento do parque
de iluminação pública de maneira autônoma, com uso de
inteligência artificial, e a TerraQ, que trouxe um projeto
para identificação de trechos de rede de distribuição de
média tensão, em zonas de mata, por meio de imagens de
satélite.

Durante um ano, as empresas terão acesso a uma rede
de mentores e especialistas para apoio na execução do
projeto, além de acesso a um coworking e aos laboratórios
do Findeslab. O Instituto Senai de Tecnologia (IST) em
Eficiência Operacional atuam junto às startups para
concepção e desenvolvimento de protótipos.

» Presidente da EDP no Brasil, João Marques
da Cruz, e o governador, Renato Casagrande,

que participou do evento por videoconferência
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