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custos operacionais e de mão de obra
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Reflexao~

"Grande é o Senhor, e mui digno de ser
louvado; e a sua grandeza é insondável. Uma
geração louvará as tuas obras à outra geração,
e anunciará os teus atos poderosos."

Refletindo: O que sabemos sobre Deus está
confinado aos nossos pequenos cérebros, nossas
experiências limitadas, nossa disponibilidade de
ler sobre as grandes obras de Deus na Escritura e
de ouvir sobre sua incrível obra através da vida
dos nossos irmãos. Não há nada igual a ouvir
irmãos e irmãs cheios da Graça de Deus, que
conhecem de perto nosso Senhor e o Seu poder
através do louvor, obediência e experiência.
Oração: Deus Todo-Poderoso, pela sua graça eu
Lhe chamo Aba Pai. Sua majestade vai além da
minha habilidade de compreender e seu poder,
além da minha habilidade de entender. O que eu
sei, querido Pai, e o que eu entendo, Todo-
Poderoso Deus, me leva a prostrar-me em
humilde adoração e reverência diante do Senhor.
Obrigado pelo seu amor, sua misericórdia e sua
graça, que fazem sua majestade acessível e
minha mortalidade redimível. Em nome de
Jesus. Amém.

de

Momento

Salmos 145:3-4

24 de setembro de 2020

27 3117-1030
Dados para envio:

Ana Gomes da Silva - 80 Jardim Passamani-
São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

Deseja participar? Seja opinando, criticando, denunciando,
elogiando, agradecendo, comentando ou enviando poemas e

A publicação é gratuíta, sendo publicada ou não conforme a
original recebida ou resumidamente, a critério da redação (as
correspondências  recebidas não serão reenviadas aos  remetentes).
Para sua carta ter validade, coloque nome completo e endereço
juntamente com telefone de contato e nunca esqueça de assinar

crônicas, escreva para o HN!

a mesma de forma legível.

jornalhojenoticias@hotmail.com

Hoje NotíciasE-mail:

Cartas/Correspondências

Exemplar de arquivo: R$ 1,00
Sujeito a disponibilidade

Filiado à:

Editora Hoje Eireli

Cnpj.: 08325314/0001-76 Insc. Municipal: 32594

Rua Ana Gomes da Silva - 80 Jardim Passamani-

São Gabriel da Palha - ES  - CEP.: 29780-000

Central de Atendimento: 27 3117-1030
E-mail: jornalhojenoticias@hotmail.com

Municípios do Estado do Espírito SantoCirculação:

Uma publicação:

www.jornalhojenoticias.com/ www.jornalhojenoticias.com.br

Contatos:

Publicação: Diária

Diretor:

Editor Chefe:

Os artigos assinados, pronunciamentos e
citações,  não  representam  a opinião  do
Jornal e são  de  inteira  responsabilidade
de seus autores.

Julio Cesar S. Fernandes - DRT 2397/ES

Harley Kalk da Silva  - DRT 3672/ES

WWW.ES1.COM.BR

ENTRETENIMENTO + DIVERSÃO + MOBILIDADE + INFORMAÇÃO = ES1

PARA FICAR BEM INFORMADO

Mudas de árvores são distribuídas
em São Domingos do Norte

A Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente
de São Domingos do
Norte, em comemora-
ção ao Dia da Árvore,
realizou na segunda-
feira (21), a distribuição
de mudas de árvores
para os Centros Munici-
pais de Educação Infan-
til ‘Criativo’ e ‘Vovó Ze-
zé’, para todos os funci-
onários da Prefeitura

Municipal e concessio-
nários do Pólo Boa Sor-
te II, em proveito da assi-
natura do Termo de Res-
ponsabilidade.

A ação começou às
14 horas, onde diversas
espécies de árvores nati-
vas, entre frutíferas e
ornamentais foram dis-
ponibilizadas para plan-
tio. O objetivo da ação
foi a conscientização
sobre a preservação do
meio ambiente.

Alto Rio Novo: Dia da Árvore é celebrado
com plantio de mudas de Ipês

Na manhã de se-
gunda-feira (21), a Se-
cretaria Municipal de
Meio Ambiente de
Alto Rio Novo, come-
morou o Dia da Árvo-
re, realizando o plan-

tio de dez mudas de
Ipês. A ação aconteceu
no parque de exposi-
ção do município e as
mudas de Ipês, foram
uma forma de home-
nagear as vítimas da
Covid-19 no municí-
pio.

Militares da 3ª Cia
do 8º BPM também se
fizeram presentes nes-
te ato de amor e respei-
to aos entes de cada
família enlutada.

“Fica o nosso agra-
decimento a Secretária
Municipal do Meio

Ambiente, Patrícia
Vieira Alves e demais
envolvidos por este
convite tão especial e
gratificante, e nossos
sinceros sentimentos à
todos familiares e ami-
gos”, expressou a 3ª
Cia do 8º BPM.

Editora Hoje/3ª Cia do 8º BPM.

PMSDN

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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Brasil exporta primeira carga de melão
para China após acordo bilateral

A China recebeu o
primeiro embarque de
melões brasileiros após
acordo bilateral firma-
do entre os países. Cer-
ca de três toneladas e
meia de melão pele de
sapo, da região de Mos-
soró (RN), desembar-
caram no Aeroporto
de Xangai.

O acordo que viabi-
lizou a exportação do
melão brasileiro para a
China foi firmado em
novembro de 2019,
durante reunião bilate-
ral entre os presidentes
Jair Bolsonaro e Xi Jin-
ping, na XI Cúpula do
Brics, em Brasília, com
a presença da ministra
Tereza Cristina (Agri-
cultura, Pecuária e
Abastecimento).

Com a chegada da
primeira carga da fruta
ao território chinês, a

ministra destacou a
importância da abertu-
ra desse mercado, já
que o país asiático é o
maior produtor e con-
sumidor de melão. “É
um marco importante
para o Brasil. É a pri-
meira fruta fresca im-
portada pela China e o
primeiro país do mun-
do a exportar melão
para China”, disse. Os
chineses consomem
cerca de metade da pro-
dução mundial. Em
2017, foram 17 mi-
lhões de toneladas.

A Secretaria de De-
fesa Agropecuária do
Mapa ressalta que a
certificação fitossani-
tária da China, negoci-
ada por longo tempo, é
uma garantia de que o
melão brasileiro está
livre de pragas e passa
por rígidas vistorias.

Em janeiro, técni-
cos da Administração

Geral de Aduana da
China (GACC, órgão
responsável pela sani-
dade vegetal e animal)
inspecionaram fazen-
das produtoras de me-
lão no Rio Grande do
Norte e no Ceará. Os
dois estados são os mai-
ores produtores da fru-
ta.

Depois da inspe-
ção, o órgão chinês au-
torizou importação do
melão da empresa Bol-
lo Brasil, do grupo Bol-
lo International Fruits.
A empresa é uma das
maiores exportadoras
de melão do Brasil.

O melão embarca-
do foi vistoriado pelas
equipes do Mapa na
própria fazenda. Uma
das medidas para con-
firmar que todo o pro-
cesso foi feito inhouse
e com a vistoria do fis-
cal habilitado pelo go-

verno chinês foi o uso
de lacre do Ministério
na embalagem da fru-
ta.

A Associação Bra-
sileira dos Produtores
Exportadores de Fru-
tas e Derivados (Abra-
frutas), que também
participou das negoci-
ações para a abertura
do mercado, informou

que irá apoiar os pro-
dutores nas questões
logísticas para ampliar
as vendas aos chineses,
além de destacar que a
produção de melão é
uma atividade com
grande potencial de
geração de empregos.

Em 2019, o Brasil
exportou melão para
diversos países, foram

mais de 251 mil tonela-
das. Com a abertura do
mercado chinês, os pro-
dutores esperam do-
brar as vendas exter-
nas, conquistando no
mínimo 1% do merca-
do da China. Uma das
vantagens é que a safra
brasi leira coincide
com a entressafra de
melão na China.

Foto: divulgação

Mapa

Petrobras anuncia aumento de 4% no preço da gasolina

O preço do litro da
gasolina vendida nas
refinarias às empresas
distribuidoras foi rea-
justado em 4% pela
Petrobras. O novo va-
lor foi anunciado pela
estatal na última terça-
feira (22). O diesel não
sofreu reajuste.

Segundo o último
levantamento semanal
disponibilizado pela
Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural
e Biocombust íve is
(ANP), entre os dias 16
e 22 de agosto, o preço
médio da gasolina co-
mum no país era, na
semana pesquisada, de
R$ 4,268. O diesel S-
500, de R$ 3,374. O
etanol, de R$ 2,782. E
o gás de cozinha, de R$
70,05, para o botijão
de 13 kg. A ANP está
reformulando o siste-
ma de coleta de preços,

que deverá ser atuali-
zado em breve, incluin-
do até 6 mil postos de
combustíveis em todo
o país.

Além da alta do dó-
lar, o preço do petróleo
reflete o mercado in-

ternacional do produ-
to, o que influencia o
valor praticado no pa-
ís. Os preços são refe-
rentes ao valor vendi-
do para as distribuido-
ras a partir das refinari-
as. O valor final ao mo-

torista dependerá do
mercado, já que cada
posto tem sua própria
política de preços, so-
bre os quais incidem
impostos, custos ope-
racionais e de mão de
obra.

"Nossa política de
preços para a gasolina
e o diesel vendidos às
distribuidoras tem co-
mo base o preço de pari-
dade de importação,
formado pelas cota-
ções internacionais

destes produtos mais
os custos que importa-
dores teriam, como
transporte e taxas por-
tuárias, por exemplo.
A paridade é necessá-
ria porque o mercado
brasileiro de combustí-
veis é aberto à livre con-
corrência, dando às
distribuidoras a alter-
nativa de importar os
produtos", explica, em
nota, a estatal.

Segundo a compa-
nhia, a gasolina e o die-
sel vendidos às distri-
buidoras são diferentes
dos produtos no posto
de combustíveis. São
os combustíveis tipo
A: gasolina antes da
sua combinação com o
etanol e diesel sem adi-
ção de biodiesel. "Os
produtos vendidos nas
bombas ao consumi-
dor final são formados
a partir do tipo A mis-
turados a biocombustí-
veis."

EBC Economia

Foto: divulgação
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Crédito Emergencial Bandes movimentou
R$ 204,3 milhões para economia capixaba

O esforço da equipe
do Banco de Desenvolvi-
mento do Espírito Santo
(Bandes) para dar acesso
aos recursos do crédito
emergencial ao empresa-
riado capixaba tem dado
bons resultados. Até a
última sexta-feira (18),
foram R$ 204,3 milhões
em recursos em contrata-
ção no banco capixaba,
contribuindo para dar
fôlego às empresas duran-
te o período de pandemia.

De acordo com o ba-
lanço do Bandes, outros

R$ 178 milhões já foram
aprovados e outros R$
26,3 milhões estão nas
etapas de análise da equi-
pe técnica do banco para
o enquadramento das
propostas. A atividade
reforça o papel institucio-
nal do banco, como um
dos principais agentes da
politica de desenvolvi-
mento capixaba, com a
disponibilidade de alter-
nativas financeiras, por
meio de suas linhas de
crédito, para que as em-
presas tenham mecanis-
mos adequados para o
enfretamento de adversi-

dades econômicas.
O diretor-presidente

do Bandes, Maurício Cé-
zar Duque, destaca que as
ações do banco fazem
parte das iniciativas de
recuperação econômica e
do estímulo às atividades
produtivas adotadas pelo
Governo do Espírito San-
to.

“O aprofundamento
dos impactos socioeconô-
micos da pandemia pro-
vocada pela Covid-19 tem
gerado uma válida co-
brança por medidas de
respostas ágeis e adequa-
das ao enfrentamento

deste cenário adverso.
Neste momento em que
vivenciamos uma conjun-
tura sem precedentes,
novamente os bancos pú-
blicos do Espírito Santo
exercem o papel de finan-
ciadores do desenvolvi-
mento capixaba”, afirma
Duque.

Do total de propostas
encaminhadas ao banco,
desde o início do trabalho
com a linha emergencial,
52% são projetos de em-
preendimentos ligados ao
setor de serviços. O seg-
mento do comércio res-
ponde por 30% das pro-

postas, seguido pela in-
dústria, com 18% das soli-
citações que estão sendo
conduzidas pela equipe
do banco de desenvolvi-
mento.

Os recursos atendem a
negócios em setores im-
pactados de imediato com
o isolamento e menor
circulação de pessoas. O
atendimento aos empre-
sários interessados é feito
de forma conjunta por um
comitê, com analistas do
Bandes e do Banestes. A
medida possibilita maior
agilidade e flexibilidade
para o atendimento.

A linha de crédito
emergencial oferece capi-
tal de giro e recursos fi-
nanceiros essenciais para
a manutenção das ativida-
des das empresas. As con-
dições das linhas de crédi-
to variam de acordo com
o tamanho e o faturamen-
to das empresas.

O empresário tem à
disposição atendimento
personalizado da equipe
do banco, podendo tirar
dúvidas sobre a contrata-
ção dos recursos pela cen-
tral de atendimento do
Bandes pelo site da insti-
tuição.

Montanhas capixabas saem na frente na retomada do turismo capixaba
É urgente e necessária

esta retomada, mesmo
que com os devidos cuida-
dos, seguindo alguns pro-
tocolos importantes que,
talvez, muitos de nós não
estamos atentos. Verdade
é também que muitas
ações de alguns governos
não foram corretas, mui-
tos destes dirigentes, mais
preocupados em fazer
politicagem, se preocupa-
ram mais com o isolamen-
to social do que com os
atendimentos devidos aos
que realmente precisaram
dos cuidados.

Nós, que trabalhamos
no segmento do turismo,
temos otimismo de que o
setor será um dos mais
importantes na retomada
da economia brasileira,
mesmo porque dentro da
cadeia produtiva do turis-
mo há uma enormidade
de atividades profissionais

e econômica que com seu
crescimento puxará ou-
tras atividades.

Na visão do empresá-
rio Valdeir Nunes, o “Chi-
na”, idealizador, constru-
tor e administrador do
Hotel Fazenda China
Park, e Presidente do Mon-
tanhas Convention Bure-
au, o setor de turismo, em
especial nas montanhas
capixabas, vai muito bem.

"Eu já dizia isso desde
o início da pandemia, que
nossas montanhas iriam
sair na frente, pois esta-
mos em vantagem em rela-
ção a outras regiões do
Espírito Santo e até mes-
mo do Brasil. Pensem co-
migo, temos uma rede
hoteleira que não deixa a
desejar aos demais hotéis
de ponta em outros desti-
nos no Brasil, no Espírito
Santo temos os melhores
equipamentos hoteleiros,

temos belezas naturais,
gastronomia de qualida-
de, agroturismo, que é o
berço desta atividade no
país, e estamos num raio
de menos de uma hora de
determinadas praias e
capital e pra outras cida-
des da Grande Vitória, a
pouco mais de uma hora.
Se observarmos e compa-
rarmos a outros destinos
semelhantes no Brasil,
não precisamos de tanta
gente para encher nossos
hotéis, pousadas e restau-
rantes. Assim ajudaremos
a puxar a economia capi-
xaba mais rápido do que
muitos imaginam", afir-
ma China.

Com uma rede hotelei-
ra de menor porte (não
menos qualificada), como
outros destinos semelhan-
tes: Gramado-Canela e
Campos do Jordão, as
montanhas capixabas

deverão sofrer menos im-
pacto, pois não precisa
que uma multidão se des-
loque para lá. Poucas cen-
tenas já enchem os hotéis,
pousadas, restaurantes e
propriedades rurais, isso
já vem provocando uma
positiva recuperação eco-
nômica para o setor.

Apoio do Poder Público

Para o empresário Gus-
tavo Guimarães, que é
Pres iden te da ABIH
(Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis), a
recuperação da economia
capixaba poderia ser mais
ágil se o poder público
tivesse mais ação em favor
do setor.

"Devemos pensar que
o setor de turismo contri-
bui com quase 10% do PIB
no Espírito Santo, é muita
coisa e isso sem uma con-

trapartida do setor públi-
co. Numa pesquisa feita
com um portal de reservas
de nível nacional, 20 cida-
des destinos são aponta-
das e nenhuma do Espíri-
to Santo aparece. Isso por-
que não há investimento
na promoção do turismo
para que resulte em co-
nhecimento do turista
pelo destino capixaba, e
isso é muito sério, assim
levaremos muito mais
tempo que o necessário
para a recuperação", res-
salta Gustavo Guimarães,
que é hoteleiro em Guara-
pari e dirigente da entida-
de que compõe a categoria
do turismo no Espírito
Santo.

Hotel Fazenda China
Park

O maior e mais com-
pleto equipamento hotele-

iro do Espírito Santo está
nas montanhas e com um
enorme complexo de lazer
e entretenimento, tais co-
mo teleférico, trenzinho
(que leva a fazendinha),
pedalinho, pesque pague,
parque aquático externo
com toboáguas, centro
termal com piscinas gran-
des, ofurôs e sauna, cine-
ma e uma qualificada equi-
pe de recreadores que faz a
alegria das crianças. Tudo
isso num espaço bem aber-
to com mais de 200 mil
metros quadrados de área
livre e verde de encher os
olhos dos frequentadores.

Suas suítes de luxo são
disputadas pelos casais
em lua de mel, além dos
variados tipos de chalés
com ou sem banheiras de
hidromassagem. Texto
por: Itamar Gurgel, jorna-
lista e Presidente da Abra-
jet-ES.

Bandes
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Brasil registra 31 defensivos agrícolas
genéricos, com quatro produtos biológicos

O Ato n° 55 do De-
partamento de Sanidade
Vegetal e Insumos Agrí-
colas da Secretaria de
Defesa Agropecuária,
publicado ontem (23),
no Diário Oficial da
União traz o registro de
31 defensivos agrícolas
formulados. A publica-
ção divulga quais foram
os produtos formulados
que foram registrados e
efetivamente estarão

disponíveis para uso
pelos agricultores.

Todos os produtos
utilizam ingredientes
ativos já registrados ante-
riormente no país. “Os
novos registros são im-
portantes pois diminu-
em a concentração do
mercado de defensivos e
aumentam a concorrên-
cia. Isso acaba resultan-
do em um comércio ma-
is justo e em menores
custos de produção para
a agricultura brasileira”,

explica o coordenador-
geral de Agrotóxicos e
Afins, Bruno Breiten-
bach.

Dos produtos regis-
trados hoje, quatro deles
são compostos por mi-
crorganismos como a
Beauveria bassiana, o
Bacillus thuringiensis, o
Metarhizium anisopliae
e o vírus Spodoptera
frugiperda multiplenu-
cleopolyhedrovirus que
são agente biológicos de
controle de pragas que

atacam os cultivos brasi-
leiros. Os produtos pode-
rão ser utilizados em
qualquer cultura em que
forem encontradas as
pragas para as quais es-
ses agentes biológicos
possuem recomendação
de controle. Dois desses
produtos poderão ser
utilizados nas produ-
ções orgânicas certifica-
das.

Com a publicação,
2020 soma 60 produtos
de baixo impacto regis-

trados. Esse é o maior
número de registros de
produtos desse perfil em
um mesmo ano.

Os produtos que uti-
lizam agentes de contro-
le biológicos são alterna-
tivas de controle para os
agricultores no combate
às pragas, ao mesmo
tempo que contribuem
para o aumento da sus-
tentabilidade da agricul-
tura nacional.

Do total de produtos
registrados e divulgados

hoje, alguns contém ma-
is de um ingrediente ati-
vo. A maioria dos ingre-
dientes ativos registra-
dos já têm registros nos
Estados Unidos, na Eu-
ropa e na Austrália.

Todos os produtos
registrados foram anali-
sados e aprovados pelos
órgãos responsáveis pela
saúde, meio ambiente e
agricultura, de acordo
com critérios científicos
e alinhados às melhores
práticas internacionais.

Enem: estudantes tem
até 1º de outubro para
inserir foto no cadastro

Até 23h59 (horário
de Brasília) do dia 1º
de outubro inscritos no
Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
2020 devem inserir ou
alterar a foto na Página
do Participante. O ca-
dastramento é obriga-
tório e a foto deve aten-
der a algumas regras,
como ser atual, nítida,
individual, colorida e
com fundo branco.

Segundo o Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educaciona-
is Anís io Teixeira
(Inep), não serão acei-
tas imagens de pessoas
com óculos escuros ou
artigos de chapelaria
(boné, chapéu, viseira,
gorro ou similares). A
fotografia também de-
ve mostrar o rosto inte-
iro do participante,
com uma boa ilumina-
ção e foco, além de es-
tar nos formatos de
arquivo JPEG e PNG
(tamanho máximo de
2 MB). Imagens em
PDF não serão permi-
tidas. O Inep e o Minis-
tério da Educação
(MEC) não realizam
validação da foto.

Provas

Por causa da pan-

demia do novo coro-
navírus as provas da
edição 2020 do exa-
me foram adiadas pa-
ra os dias 17 e 24 de
janeiro de 2021 (ver-
são impressa); e 31 de
janeiro e 7 de feverei-
ro de 2021 (versão
digital). Além de uma
redação e 45 questões
os candidatos terão
que responder ques-
tões sobre quatro áre-
as de conhecimento:
linguagens, códigos e
s u a s t e c n o l o g i a s ;
ciências humanas e
s u a s t e c n o l o g i a s ;
ciências da natureza
e suas tecnologias; e
matemática e suas
tecnologias.

Dúvidas

As informações a
re spe i to do Enem
2020 podem ser acom-
panhadas nos portais
do Inep e do MEC,
assim como nas redes
sociais oficiais dos
dois órgãos do gover-
no federal. Dúvidas
podem ser sanadas
pelo Fale Conosco do
instituto, por meio do
autoatendimento on-
l i n e o u d o 0 8 0 0
616161, a central acei-
ta apenas chamadas
feitas de telefone fi-
xo.

Agência Brasil

Indústria da construção mostra
sinais de recuperação, diz CNI

A indústria de cons-
trução civil está em re-
cuperação, com me-
lhora nos índices de
atividade e do número
de empregados. É que
mostra a Sondagem
Indústria da Constru-
ção, divulgada ontem
(23) pela Confederação
Nacional da Indústria
(CNI).

Segundo a CNI, os
índices estão crescendo
desde maio, "mostran-
do desempenho cada
vez mais favorável".

O índice de evolu-
ção do nível de ativida-
de registrou 51,4 pon-
tos em agosto, alta de
3,3 pontos frente a ju-
lho. É o maior índice
desde junho de 2011. O
indicador varia de 0 a
100. Ao se situar acima
da linha divisória de 50
pontos, aponta para
aumento da atividade
no mês.

O índice de evolu-
ção do número de em-
pregados aumentou
2,7 pontos, para 49,5
pontos, e está pratica-
mente sobre a linha
divisória.

A Utilização da Ca-
pacidade Operacional
(UCO) apresentou no-
va alta em agosto, au-
mentando 2 pontos

percentuais e alcan-
çando 60%. O percen-
tual de agosto de 2020
superou em 2 pontos o
índice de agosto de
2019.

Confiança

O Índice de Confi-
ança do Empresário
I n d u s t r i a l ( I C E I -
Construção) apresen-
tou alta de 2,7 pontos
no mês, atingindo 56,7
pontos. É a quinta alta
consecutiva do índice,
que acumula cresci-
mento de 21,9 pontos
no período. Com a al-
ta, o ICEI-Construção
se distancia de sua mé-
dia histórica (53,5 pon-
tos) e da linha divisória
de 50 pontos, que sepa-

ra confiança de falta de
confiança.

Entre os compo-
n e n t e s d o I C E I -
Construção, o Indica-
dor de Expectativa au-
mentou 1,7 ponto e o
de Condições Atuais,
4,6 pontos. O índice de
Condições Atuais foi a
46,1 pontos, ou seja,
mostra que o empresá-
rio ainda percebe o im-
pacto da crise em suas
condições de negócios.
Por outro lado, o índice
de Expectativas alcan-
çou 62 pontos, mos-
trando otimismo disse-
minado pela indústria
da construção.

Os indicadores de
expectativas do nível
de atividade e de novos
empreendimentos e

serviços registraram
56,1 e 55,5 pontos,
após crescimento de
1,8 e 2,3 pontos, res-
pectivamente.

Os indicadores de
expectativas de com-
pras de insumos e maté-
rias-primas e números
de empregados, por
sua vez, alcançaram
55,6 e 54,1 pontos,
após altas de 2,8 pon-
tos e 1,8 ponto, respec-
tivamente.

A intenção de inves-
timento alcançou 44,4
pontos em agosto, após
aumento de 4,9 pon-
tos. É a quarta alta con-
secutiva do indicador,
que agora se situa no
mesmo nível registra-
do para fevereiro, na
pré-pandemia.

EBC Economia

Foto: divulgação

Mapa
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Clima em setembro preocupa
produtores de tomate estaqueado

O plantio do tomate
estaqueado, ou tomate
de mesa, já foi realiza-
do nas principais áreas
produtoras do fruto,
que englobam as re-
giões Sudeste, Nordes-
te e Centro-Oeste do
Brasil. No entanto, o
tempo excessivamente
quente e seco nessas
localidades têm preo-
cupado os agricultores,
já que o tomateiro pos-
sui necessidade cres-
cente de água durante
todo o período de de-
senvolvimento.

Além da falta de
chuva, as altas tempe-
raturas também cha-
maram a atenção nes-
sas regiões durante o
mês de agosto, o que
também é prejudicial
para o tomate em fase
de germinação. Por
outro lado, durante o
desenvolvimento e pro-
dução, o tomateiro su-
porta ampla variação

de temperatura, entre
10ºC e 34ºC.

Durante todo o mês
de setembro, os produ-
tores devem se prepa-
rar novamente para
dias muito quentes e
secos. Segundo análi-
ses dos meteorologis-
tas da Climatempo, a
maioria das áreas do
Sudeste, Nordeste e
Centro-Oeste continu-
ará sob predomínio de
uma grande e forte mas-
sa de ar seco nas próxi-
mas semanas, com ex-
pectativa de chuva abai-
xo da média climatoló-
gica. Apenas a partir
do dia 20 é que algu-
mas pancadas devem
voltar a ocorrer de for-
ma muito irregular so-
bre os estados de Mato
Grosso do Sul, Goiás,
São Paulo e Minas Ge-
rais.

Com o excesso de
calor e baixos índices
de umidade, a situação
continua bastante preo-
cupante também com

relação às queimadas,
que têm castigado vári-
as áreas produtoras do
país. No Centro-Oeste,
uma das regiões que
mais registrou focos de
incêndio em agosto, a
expectativa é de que as
primeiras pancadas de

chuva atrasem em se-
tembro, e só comecem
a ocorrer com maior
regularidade no mês de
outubro. Por isso, é alta-
mente recomendável
que os produtores apos-
tem em irrigação auto-
mática para mitigar os

efeitos do clima sobre
os tomateiros.

Além dos fatores
ligados ao tempo, o cul-
tivo do tomate por esta-
queamento também
requer cuidados especi-
ais para evitar proble-
mas relacionado a pra-

gas e doenças, além da
parte nutricional. O
fortalecimento fisioló-
gico, por exemplo, é de
extrema importância
para o fruto, que é sus-
cetível às condições
adversas do próprio
tomate e do ambiente.

Foto: divulgação

Climatempo
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Idaf tem trabalho aprovado em Encontro
Capixaba de Pesquisa em Educação Ambiental

O Instituto de Defe-
sa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito San-
to (Idaf), através da sua
Gerência de Educação
Sanitária e Ambiental
(Geduc), teve um tra-
balho aprovado para
apresentação no "II
Encontro Capixaba de
Pesquisa em Educação
A m b i e n t a l :
(Re)Pensando as Polí-
ticas Públicas em Edu-
cação Ambiental", que
acontecerá vir tual-
mente entre esta quar-
ta-feira (23) e a sexta-
feira (25).

O evento é organi-
zado pelo Centro Uni-
versitário Norte do
Espírito Santo (Ceu-
nes), da Universidade

Federal do Espírito
Santo (Ufes), em par-
ceria com a Gerência
de Educação Ambien-
tal do Instituto Estadu-
al de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Ie-
ma).

O trabalho aprova-
do é intitulado “Edu-
cação Ambiental e
Educação Sanitária:
Conexão de Saberes
em Escolas Rurais”,
que apresenta um pro-
jeto experimental em
parceria com a Secreta-
ria de Educação do mu-
nicípio de Viana, que
foi realizado em uma
escola rural com uma
turma de 20 estudantes
do 3º ao 5º ano do Ensi-
no Fundamental.

O trabalho abrange
os temas de defesa agro-

pecuária, raiva animal
e resíduos sólidos, uti-
lizando diversas meto-
dologias educacionais
lúdicas, participativas
e integradoras, a partir
da realidade dos alu-
nos.

“O trabalho realiza-
do com os estudantes
foi uma experiência
muito significativa tan-
to para eles quanto pa-
ra nós servidores. Será
muito importante apre-
sentar o trabalho no
Encontro Capixaba de
Pesquisa em Educação
Ambiental, isso mos-
tra a relevância do que
estamos desenvolven-
do”, disse a gerente de
Educação Sanitária e
Ambiental do Idaf,
Andressa Lemos Fer-
nandes.

Botafogo quita atrasados e fica em
dia com jogadores e funcionários

Alívio! O Botafogo
está em dia com joga-
dores e funcionários. O
clube de General Seve-
riano quitou os venci-
mentos atrasados com
todos os colaboradores
da instituição no come-
ço da tarde desta terça-
feira. Pela primeira vez
em 2020, o Alvinegro

está em dia em relação
a salários.

O processo foi feito
com a ajuda do Sinde-
clubes. Na última sema-
na, o Botafogo conse-
guiu a liberação de R$
12 milhões referentes a
cotas de televisão e pre-
miações que estavam
presas por penhoras
e/ou bloqueios na Jus-
tiça do Trabalho. Des-

de então, o Alvinegro
passou uma relação
dos funcionários ao
Sindicato, que traba-
lhou para colocar o
dinheiro na conta.

O pagamento foi
realizado entre Sinde-
clubes e o departamen-
to jurídico do Botafo-
go. Por se tratar de uma
quantia considerável
de dinheiro, a verba
demorou mais que o
esperado para cair na
conta de funcionários e
jogadores. Contudo, o
final foi feliz aos cola-
boradores.

Os funcionários
chegaram a ficar com
três meses e meio de
salários atrasados. Em
situação dramática, até
soltaram uma nota de
repúdio, cobrando me-
didas da diretoria do
clube.

Lance

Palmeiras encaminha venda
de Vitor Hugo para a Turquia

Os poucos minutos
jogados na Arena do
Grêmio no último do-
mingo (20) podem ter
sido os últimos de Vitor
Hugo com a camisa do
Palmeiras. O zagueiro
está sendo negociado
com o futebol turco pa-
ra defender o Trabzons-
por. A informação foi
antecipada pelo jorna-

lista Rafael Del Manto,
do portal Mídia Palme-
irense.

O valor é de 4 mi-
lhões de euros (cerca de
R$ 25,5 milhões na co-
tação atual), valor que
igualaria todos os gas-
tos que o clube teve
com a repatriação do
zagueiro, em julho de
2019.

A negociação entre
a diretoria palmeirense

e o clube turco ainda
aguarda questões rela-
cionadas ao prazo de
pagamento para ser
oficializada. Contando
as duas passagens, o
camisa 4 fez 160 parti-
das com o manto alvi-
verde e marcou 13 gols,
todos feitos entre 2015
e 2017. De agosto de
2019 até setembro de
2020, Vitor Hugo fez 29
jogos pelo Palmeiras.

Lance

Foto: divulgação
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Com ajuda de verba desbloqueada pelo Sindeclubes,
Alvinegro paga vencimentos atrasados de forma
integral e dá alívio aos colaboradores do clube

Vitor Hugo fez nove jogos em 2020 com a camisa alviverde

Idaf
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