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INFORMATIVO BRT 

  

O serviço de Sumário Corrente 

visa o entrosamento junto as 

bibliotecas com as quais 

mantemos intercâmbio e 

facilitar o acesso a informação 

pelo leitor. Para manter esta 

atualização serão divulgados a 

produção editoral do mês de 

maio, uma lista de políticas 

públicas para o agricultor e 

tutoriais. 
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O homem é o único animal que deixa documentação a ser usada pela 

posteridade. Seja isso uma benção ou uma maldição, ele aprende 

através da sabedoria acumulada ou de erros do passado. Ao passo que 

a lembrança individual se transforma em pó ou cinzas, a memória 

coletiva sobrevive em documentos escritos. Essas experiências 

registradas do passado evitam ensaios onerosos e experimentos 

desnecessários no futuro. 

Jameson. 
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Pesquisa Fapesp. 

Link: https://revistapesquisa.fapesp.br/revista/ver-edicao-editorias/?e=304 

 

Revista Agrotrópica 

Link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/ceplac/publicacoes/revista-

agrotropica/artigos/2021  

 

Revista Pesquisa Agropecuaria Brasileira 

Link: https://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab 
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Link: https://www.revistaprocampo.com.br/ultima-edicao/ 

 

Revista Safra 

Link: https://www.safraes.com.br/edicoes  
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PRODUÇÃO EDITORIAL 

Folheto/Folha 

Incaper. Coordenação de Meteorologia. Informativo climático mensal do Espírito Santo - abril 

2021. Vitória, ES, ano 3, n. 4, abril 2021. 14p. Incaper. Disponível em: 

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4199/1/Informativo-Climatico-

Mensal-ES-ano3-n4-abril2021-Incaper.pdf 

Fascículo de Periódico 

BOLETIM CLIMATOLÓGICO TRIMESTRAL DO ESPÍRITO SANTO. Vitória, ES: Incaper, v. 7, 

n. 24, p. 1-28, 2020. Thábata Teixeira Brito de Medeiros, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Fabiola 

Angela Ferrari, Ivaniel Fôro Maia, Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Adriano de Jesus 

Machado, Alciro Lamão Lazzarini, Alexandre Neves Mendonça, Antonio Neto Magevski, 

André Angelo Bellon, Andre Linhalis Piedade, Carlos Roberto Gomes Candido, Clebson 

Pautz, Elmo Pereira Ramos. Disponível em: 

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4198/1/Boletim-Climatologico-

Trimestral-ES-v.7-n.24-outdez-2020.pdf  

 

GALEANO, E. A. V.; RIBEIRO, M. D. F.; COSTA, E. B. da. Consolidação das estatísticas da 

agropecuária referente ao ano de 2019. BOLETIM DA CONJUNTURA AGROPECUÁRIA 

CAPIXABA, Vitória, v. 5, n. 17, p. 1-8, jan-jun 2019. Incaper. Disponível em: 

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4194/1/Boletim-Conjuntura-

Agropecuaria-v.5n.17-janjun-2019-Incaper.pdf 

  

GALEANO, E. A. V.; RIBEIRO, M. D. F.; COSTA, E. B. da. Consolidação das estatísticas da 

agropecuária referente ao ano de 2019. BOLETIM DA CONJUNTURA AGROPECUÁRIA 

CAPIXABA, Vitória, v. 5, n. 18, p. 3-8, jun-dez 2019. Incaper.  

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4196/1/Boletim-Conjuntura-

Agropecuaria-v.5n.18-juldez-2019-Incaper.pdf  

 

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

Artigo Periódico Indexado 

CASTRO, A. Q.; CONCEIÇÃO, G dos S.; BRITO, G. S.; SANTOS, Q. B. dos; TOGNERE, J.; 

OLIVEIRA, V. de S.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Método não 

destrutivo para determinação da área foliar de Turnera subulata. REVISTA IFES CIÊNCIA, v. 

7, n. 1, 2021. Disponível em:  

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4200/1/areafoliar-turnera.pdf  

 

 

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4199/1/Informativo-Climatico-Mensal-ES-ano3-n4-abril2021-Incaper.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4199/1/Informativo-Climatico-Mensal-ES-ano3-n4-abril2021-Incaper.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4198/1/Boletim-Climatologico-Trimestral-ES-v.7-n.24-outdez-2020.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4198/1/Boletim-Climatologico-Trimestral-ES-v.7-n.24-outdez-2020.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4194/1/Boletim-Conjuntura-Agropecuaria-v.5n.17-janjun-2019-Incaper.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4194/1/Boletim-Conjuntura-Agropecuaria-v.5n.17-janjun-2019-Incaper.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4196/1/Boletim-Conjuntura-Agropecuaria-v.5n.18-juldez-2019-Incaper.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4196/1/Boletim-Conjuntura-Agropecuaria-v.5n.18-juldez-2019-Incaper.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4200/1/areafoliar-turnera.pdf
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Boletim Técnico 

CRESPO, A. M.; GONÇALVES, D. da C.; SOUZA, M. N.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; COSTA, 

H.; FAVARATO, L. F.; RANGEL, O. J. P.; ARAÚJO, J. B. S. Manejo da lagarta-do-cartucho do 

milho (Spodoptera frugiperda): panorama geral das atualizações no controle alternativo. 

Alegre, ES : IFES Alegre, 2021. 20 p. (IFES Alegre. Boletim Técnico, 06). Disponível em: 

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4192/1/Boletim-Tecnico-N6.pdf  

Capítulo de Livro 

SILVA, T. L. da; OLIVEIRA, F. S. de.; PLETSH, T. A.; RIBEIRO, D. T.; ROMUALDO, Y. G. B; 

SOUZA, A. W. de. Avaliação de risco relativo de doenças de veiculação hídrica de fontes de 

abastecimento individual de água subterrânea localizadas no Bairro Guriri, São Mateus - ES. 

In: Base de conhecimentos gerados na engenharia ambiental e sanitária 3 / Organizador 

Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua. Ponta Grossa - PR: Atena, cap. 17,p. 204-356, 

2021.Disponível em: 

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4193/1/soares.pdf  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Atendimento Tecnológico Agropecuário – ATA 

O ATA consiste na prestação de serviços de assistência técnica às diversas atividades 

agropecuárias e pesqueiras, para orientações e recomendações técnicas de implantação e 

condução de cultivos agrícolas, técnicas/estratégias de adubação, controle de pragas e 

doenças, implantação e condução de atividades zootécnicas (criação de animais) etc. 

Considerando a sua natureza e complexidade, o prazo para prestação do serviço é de até 10 

(dez) dias úteis, uma vez que há necessidade de uma preparação prévia para o seu 

atendimento. 

Banco de Germoplasma  

Um banco de sementes armazena sementes, de modo a evitar que certas culturas 

desapareçam, assim, no caso de uma cultura ser destruída em todos os outros lugares, ainda 

existirão sementes dessa cultura para plantio. 

Disseminação do Conhecimento 

O  Incaper disponibiliza publicações com linhagem adequada para o agricultor familiar e para 

a sociedade. 

Acesso: https://bibliotecaruitendinha.incaper.es.gov.br/  

 

 

 

 

https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4192/1/Boletim-Tecnico-N6.pdf
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4193/1/soares.pdf
https://bibliotecaruitendinha.incaper.es.gov.br/
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Garantia Safra 

Tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residam em 

regiões sistematicamente sujeitas à perda de safra, por razão de estiagem ou enchente. 

Têm direito a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até 1 salário mínimo e 

meio, quando tiverem perdas de produção nos municípios igual ou superior a 50%. O benefício 

Garantia-Safra é disponibilizado obedecendo o calendário de pagamento dos benefícios 

sociais. 

Funsaf 

Seu maior objetivo é apoiar financeiramente projetos que contribuam para o desenvolvimento 

econômico e social dos agricultores familiares capixabas, assim o fundo apoia projetos 

relacionados à organização dos processos de produção, à agroindustrialização, ao 

beneficiamento e à comercialização, à gestão dos empreendimentos, à qualificação da 

prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) e ao desenvolvimento de 

pesquisas agropecuárias voltadas para agricultura familiar, sem taxa de juros, pois trata-se de 

um fundo não reembolsável. 

Os projetos destinados ao Funsaf podem ser apresentados por associações e cooperativas de 

agricultores familiares e instituições que desenvolvam pesquisas agropecuárias ou prestem 

serviços de assistência e extensão rural. Após isso, eles são selecionados por meio de 

Chamadas Públicas, através de critérios estabelecidos em edital. 

Monitoramento meteorológico em nível regional 

Ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação de desastres. Além de auxiliar os 

agricultores na elaboração de projetos que visam definir as ações de mitigação e adaptação 

em situações de vulnerabilidade climática. 

Pesquisa Agropecuária Pública 

Desenvolvimento de pesquisas científicas aplicadas para o aumento da produtividade, melhoria 

da qualidade do produto e agregação de valor de forma sustentável em áreas estratégicas de 

diferentes culturas: mudanças climáticas, manejo integrado de pragas e doenças, uso racional 

de insumos agropecuários, mecanização e manejo de plantas, água e solo, agroecologia, 

agricultura orgânica, uso da água, solo, plantas condimentares, agrometeorologia, etc. 

Plano Safra  

Os recursos são destinados para produtores rurais fortalecerem as atividades agrícolas já 

consolidadas, além de incentivar novas culturas e criações. 

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 

O PNAE oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes 

de todas as etapas da educação básica pública. 
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PNATER  

Financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da 

estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural 

ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da 

mão de obra familiar. 

Com o objetivo de melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais, por meio do 

aperfeiçoamento dos sistemas de produção e dos mecanismos de acesso às políticas voltados 

ao desenvolvimento da agricultura familiar. 

Projeto Compra Direta de Alimentos 

O CDA busca oferecer às famílias e indivíduos em vulnerabilidade social comida de qualidade 

e produzida por agricultores do próprio município em que vivem. A iniciativa vem gerando frutos 

positivos nas comunidades participantes e também chamando atenção de gestores, técnicos e 

da sociedade civil pela efetividade do programa. 

Projeto de Crédito Rural (PCR) - Elaboração 

O PCR é um instrumento de financiamento da atividade rural, suprido por agentes financeiros, 

que tem por objetivo: 

- estimular os investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, 

armazenamento, beneficiamento e instalação de agroindústria, sendo esta quando realizada 

por produtor rural ou suas formas associativas; 

- favorecer o custeio oportuno e adequado da produção, do extrativismo não predatório e da 

comercialização de produtos agropecuários; 

- incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento 

da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada 

conservação do solo e preservação do meio ambiente; 

- desenvolver atividades florestais e pesqueiras; 

- estimular o desenvolvimento do sistema orgânico de produção agropecuária. 

Considerando a sua natureza e complexidade, o prazo para prestação do serviço é de até 30 

(trinta) dias úteis, condicionado ao recebimento dos documentos e levantamentos específicos 

necessários. 

Projeto Elas no Campo e na Pesca 

O objetivo do projeto Elas no Campo e na Pesca é a estruturação de ações voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida das mulheres que vivem no campo e que atuam em atividades 

pesqueiras. A expectativa é de que pelo menos 300 mulheres sejam beneficiadas com essas 

ações. 
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Programa AlimentarES 

Disponibilizar alimentos saudáveis na mesa de quem precisa e, ao mesmo tempo, gerar renda 

para os agricultores de base familiar do Espírito Santo são os objetivos do Programa 

AlimentarES. 

Programa Dom Helder Câmara 

Voltado para atender os agricultores familiares dos municípios do semiárido brasileiro para que 

recebam Ater. As ações contribuem para a redução dos níveis de pobreza e de desigualdades, 

promovendo a articulação de políticas públicas federais, estaduais e municipais. 

Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

Financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da 

estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural 

ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da 

mão de obra familiar. 

Pronaf Agroindústria 

Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoa física e jurídica) e a 

cooperativas, para investimento em beneficiamento, armazenagem, processamento e 

comercialização agrícola, extrativista, artesanal e de produtos florestais; e para apoio à 

exploração de turismo rural. 

Pronaf Bioeconomia 

Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas) para investimento 

na utilização de tecnologias de energia renovável, tecnologias ambientais, armazenamento 

hídrico, pequenos aproveitamentos hidro energéticos, silvicultura e adoção de práticas 

conservacionistas e de correção da acidez e fertilidade do solo, visando sua recuperação e 

melhoramento da capacidade produtiva. 

Pronaf Mais Alimentos 

Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares para investimento em sua estrutura 

de produção e de serviços 

Pronaf Microcrédito (grupo "B") 

Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas) que tenham obtido 

renda bruta familiar de até R$ 23 mil, nos 12 meses de produção normal que antecederam a 

solicitação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). 
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Pronaf Jovem 

Financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas), para investimento 

nas atividades de produção, desde que os beneficiários sejam maiores de 16 anos e menores 

de 29 anos, entre outros requisitos. 

Pronaf Agroecologia 

Financiamento para agricultores e produtores rurais (pessoas físicas) para investimento em 

sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à 

implantação e manutenção do empreendimento. 

Pronaf Mulher 

Financiamento à mulher agricultora integrante de unidade familiar de produção enquadrada no 

Pronaf, independentemente do estado civil. 

Pró-resina - Programa de Expansão do Plantio de Pinus para Produção de Goma-resina 

e Madeira no Espírito Santo 

Alternativa econômica para os produtores rurais capixabas, principalmente das regiões Centro-

Serrana e Sul-Caparaó, que se dedicam ao cultivo de cafezais e à pecuária em áreas de solo 

com declive acentuado e expostos à erosão. O Pró-Resina tem o objetivo de promover a 

difusão da tecnologia do plantio e da exploração de Pinus em bases sustentáveis, de acordo 

com o Planejamento Estratégico do Governo do Espírito Santo, que poderão ser financiados 

pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

O programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, 

e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas 

atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e 

nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. 

O PAA também contribui para a constituição de estoques públicos de alimentos produzidos por 

agricultores familiares e para a formação de estoques pelas organizações da agricultura 

familiar. Além disso, o programa promove o abastecimento alimentar por meio de compras 

governamentais de alimentos; fortalece circuitos locais e regionais e redes de comercialização; 

valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos; incentiva hábitos 

alimentares saudáveis e estimula o cooperativismo e o associativismo. 

Programa Renovar Café Arábica 

Visa à renovação e ao revigoramento do parque cafeeiro seguindo as atuais bases 

tecnológicas. O programa possui metas como: renovar 100% o parque cafeeiro de 49 

municípios capixabas; elevar a produtividade para, no mínimo, 23 sacas por hectare e, 

consequentemente, aumentar a produção para um patamar mínimo de 4 milhões de sacas por 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-agroecologia
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-agroecologia


 

 

10 

 

ano sem o aumento da área plantada; produzir 30% dos cafés com excelência, implantar salas 

de classificação e provas de café na maioria dos municípios. Para tanto, são necessárias ações 

como: renovação de 5% do parque cafeeiro por ano; publicação de tecnologias; 

disponibilização de sementes de variedades recomendadas pelo Incaper; fortalecimento de 

parcerias para pesquisa e assistência técnica, entre outras ações. 

Programa Renova Sul Conilon 

Tem o objetivo de renovar e/ou revigorar lavouras de café Conilon da Região Sul do Espírito 

Santo, com foco no aumento da produtividade e na melhoria da qualidade do produto, além de 

contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado. O programa beneficia cerca de 20 mil 

famílias de agricultores de base familiar, totalizando 60 mil pessoas em sete mil propriedades. 

Entre as principais ações, destacam-se a pesquisa científica, a transferência de tecnologias 

recomendadas pelo Incaper aos produtores; a prestação de serviços de assistência técnica e 

extensão rural aos agricultores cadastrados; a capacitação de cafeicultores e técnicos; a 

disponibilização de sementes, estacas e mudas de variedades superiores recomendadas pelo 

Incaper e oferta de linhas de crédito rural adequados às diversas modalidades de agricultores. 

Programa Reflorestar 

Manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal do Estado visando garantir a disponibilidade 

de água, a conservação do solo e a biodiversidade, criando oportunidade de renda para os 

produtores rurais. O programa apresenta uma estratégia de conservação e, ao mesmo tempo, 

de aumento de renda para os produtores rurais utilizando o mecanismo de Pagamentos por 

Serviços Ambientais (PSA) e incentivos financeiros para aquisição de insumos a produtores 

rurais de base familiar. Para saber mais informações sobre a operacionalização desse 

programa, procure o escritório local do Incaper no seu município. 

Programa Terra Legal - Programa Nacional de Crédito Fundiário 

Oferece condições para que os agricultores sem acesso à terra ou com pouca terra possam 

comprar imóvel rural por meio de um financiamento de crédito rural. 

Selo Nacional da Agricultura Familiar (SENAF)  

O Selo Nacional da Agricultura Familiar identifica a origem e fornece as características dos 

produtos da agricultura familiar, tendo por finalidade o fortalecimento das identidades social e 

produtiva dos vários segmentos da agricultura familiar perante os consumidores e o público em 

geral. 

 

 

 

 



 

 

11 

 

Fontes Consultadas 

http://nead.mda.gov.br/politicas  

https://www.youtube.com/watch?v=KLxNPImMndo  

https://www.bandes.com.br/site  

https://incaper.es.gov.br/  

  

TUTORIAIS 
 

Biblioteca Rui Tendinha – Uma Biblioteca Digital. https://www.beautiful.ai/player/-
LjwDo9Fer_0OqUaiWHM/BRT_1_biblioteca_digital   
 
Visão geral da pesquisa no site da Biblioteca Rui Tendinha. https://www.beautiful.ai/player/-
LjwE-q9lHogTFBuz32W/BRT_2_visao_geral_pesquisa  
 
Conhecendo os filtros de busca no site da Biblioteca Rui Tendinha. 
https://www.beautiful.ai/player/-LjwE7Y_Es-
DHDTZ1wK5/BRT_3_conhecendo_os_filtros_de_pesquisa  
 
Estratégia para realizar pesquisas no site da Biblioteca Rui Tendinha 
https://www.beautiful.ai/player/-LjwEDe1qRQ2Ej2NyVdo/BRT_4_estrategiadebusca  
 
Como copiar as referências do site da Biblioteca Rui Tendinha para o trabalho acadêmico. 
https://www.beautiful.ai/player/-LjwELYd6HAu9mNQE8dS/BRT_5_copiar_referencias  
 
Como acessar as publicações digitais do Incaper sem realizar buscas no site da Biblioteca rui 
Tendinha. https://www.beautiful.ai/player/-LjwEW5g11zOP6W5YwVb/BRT_6_acesso_pdfs  
 
Como disseminar as tecnologias produzidas pelo Incaper publicadas pela editora em sua 
região. https://www.beautiful.ai/player/-
LjwEa3qajSzWGarSztN/BRT_7_disseminacao_informacao 
 
Banca troca livros, como montar uma em sua unidade. https://www.beautiful.ai/player/-
LjwEglIMPx5nO4J43jZ/BRT_8_Banca_Troca_Livros  
 
Para combater a pseudociência e fake News. https://www.beautiful.ai/player/-
LjwElz5Ff946dNx-HTo/BRT_9_Combater_pseudociencia-e-fakes-1  
 

http://nead.mda.gov.br/politicas
https://www.youtube.com/watch?v=KLxNPImMndo
https://www.bandes.com.br/site
https://incaper.es.gov.br/
https://www.beautiful.ai/player/-LjwDo9Fer_0OqUaiWHM/BRT_1_biblioteca_digital
https://www.beautiful.ai/player/-LjwDo9Fer_0OqUaiWHM/BRT_1_biblioteca_digital
https://www.beautiful.ai/player/-LjwE-q9lHogTFBuz32W/BRT_2_visao_geral_pesquisa
https://www.beautiful.ai/player/-LjwE-q9lHogTFBuz32W/BRT_2_visao_geral_pesquisa
https://www.beautiful.ai/player/-LjwE7Y_Es-DHDTZ1wK5/BRT_3_conhecendo_os_filtros_de_pesquisa
https://www.beautiful.ai/player/-LjwE7Y_Es-DHDTZ1wK5/BRT_3_conhecendo_os_filtros_de_pesquisa
https://www.beautiful.ai/player/-LjwEDe1qRQ2Ej2NyVdo/BRT_4_estrategiadebusca
https://www.beautiful.ai/player/-LjwELYd6HAu9mNQE8dS/BRT_5_copiar_referencias
https://www.beautiful.ai/player/-LjwEW5g11zOP6W5YwVb/BRT_6_acesso_pdfs
https://www.beautiful.ai/player/-LjwEa3qajSzWGarSztN/BRT_7_disseminacao_informacao
https://www.beautiful.ai/player/-LjwEa3qajSzWGarSztN/BRT_7_disseminacao_informacao
https://www.beautiful.ai/player/-LjwEglIMPx5nO4J43jZ/BRT_8_Banca_Troca_Livros
https://www.beautiful.ai/player/-LjwEglIMPx5nO4J43jZ/BRT_8_Banca_Troca_Livros
https://www.beautiful.ai/player/-LjwElz5Ff946dNx-HTo/BRT_9_Combater_pseudociencia-e-fakes-1
https://www.beautiful.ai/player/-LjwElz5Ff946dNx-HTo/BRT_9_Combater_pseudociencia-e-fakes-1
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Guia rápido 

 

Biblioteca Rui Tendinha – INCAPER 
 

Endereço: Rua Afonso Sarlo, 160 - Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29052-010 
 

Site: https://bibliotecaruitendinha.incaper.es.gov.br 
 

E-mail: biblioteca@incaper.es.gov.br 
 

Telefone: (0xx27) 3636-9846 
 

Instagram: @bibliotecaruitendinha 
 

Horário de Funcionamento: 08:00 às 17:00 horas 
 


