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Reflexao~

"Deus com a sua destra o elevou a Príncipe e
Salvador, para dar a Israel o arrependimento
e a remissão dos pecados."

Refletindo: Este é o Deus tremendo que nós
cremos. Somente Ele é capaz, com sua destra
poderosa, de elevar nossa condição humana, nos
colocando em lugar de honra, transformando a
nossa vida, nos tirando do Egito e nos levando
para uma terra prometida, assim como fez com o
povo de Israel. Nós somos a nação eleita, graças a
Jesus, nosso Salvador, podemos nos arrepender e
alcançar a remissão dos nossos pecados. Deus
deseja profundamente, que você abandone este
pecado em oculto, pois Ele quer te colocar em um
lugar de honra. Confesse e se arrependa agora
mesmo. O Senhor está dizendo que Ele quer te
perdoar. Porque a obra de Jesus não foi em vão,
Seu sangue foi derramado por você.

Oração: Senhor Deus, obrigado pela maravilhosa
obra que tens feito em minha vida, sei que eu já não
estou mais no Egito, mas ainda há muito do Egito
em mim. Revela-me onde eu tenho sido falho,
onde eu tenho cometido pecado, pois quero
confessar ao Senhor, me arrepender, e mudar de
vida. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado
por mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
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Índia estabelece novas exigências para
importação de 24 produtos vegetais

O Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Ma-
pa) informa que a par-
tir de 1º de março pas-
sam a valer as novas
exigências para expor-
tação de 24 produtos
vegetais para a Índia,
relacionadas com orga-
nismos geneticamente
modificados. As regras
foram estabelecidas
pelo país, por meio da
FSSAI (Food Safety
and Standards Autho-
rity of India).

“A exportação des-
ses produtos deve estar
acompanhada por um
certificado oficial, con-
forme modelo estabe-
lecido pela autoridade
indiana, e que deverá
ser emitido pelo Mapa
no ponto de saída da
mercadoria”, explica o
diretor do Departa-
mento de Sanidade

Vegetal e Insumos Agrí-
colas, Carlos Goulart.

Todos esses produ-
tos vegetais, indepen-
dente do grau de pro-
cessamento e do uso
proposto, devem rece-
ber a referida certifica-
ção não-OGM. Os ex-
portadores deverão
solicitar a emissão do
certificado na unidade
da Vigilância Agrope-
cuária Internacional
(Vigiagro) de saída da
mercadoria.

Somente para os
produtos que têm auto-
rização para cultivo
OGM no Brasil – fei-
jão (Phaseolus vulga-
ris), milho, soja e cana-
de-açúcar – deverá ser
apresentado o laudo de
análise laboratorial,
emitido por laborató-
rio da rede credenciada
Mapa, atestando a au-
sência de evento OGM
na partida a ser expor-
tada.

Os produtos vegetais sujeitos ao
cumprimento da exigência estão

indicados na tabela abaixo:

Negocio Rural

Foto: divulgação
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Governo do Estado dá início à
vacinação de idosos de 80 a 84 anos

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
esteve na manhã desta
quinta-feira (25) na Unida-
de Básica de Saúde do bair-
ro Vale Encantado, em
Vila Velha, para dar início
à vacinação de idosos de
80 a 84 anos. O secretário
de Estado da Saúde, Nésio
Fernandes, acompanhou a
ação.

Das doses enviadas
pelo Ministério da Saúde,
na quarta-feira (24), foi
definido pelo órgão federal
o quantitativo para imuni-
zar 50% do público priori-
tário de 80 a 84 anos, que
tem população estimada
de 44.963 mil pessoas no
Estado. Para as próximas
remessas, a Secretaria da
Saúde (Sesa) aguarda a
confirmação da data e do
quantitativo de doses por
parte do Ministério da Saú-
de.

Durante a ação, Casa-
grande destacou os esfor-
ços do Governo do Estado
para garantir a vacinação
para a população capixa-
ba. “Estamos fazendo um
esforço extremo desde o
fim de 2019 no combate à
pandemia e desde o fim do
ano passado não medimos
esforços para cobrar do
Governo Federal a aquisi-
ção de todas as vacinas
possíveis para acelerarmos
a vacinação. Hoje, estamos
marcando o início da imu-
nização do grupo de 80 a
84 anos, um grupo priori-
tário. É um alívio para es-
sas pessoas que estão rece-
bendo as vacinas e também

para seus familiares”, afir-
mou.

Ainda segundo Casa-
grande, o Governo do Esta-
do vem buscando formas
de agilizar a chegada das
doses para o restante da
população. “Todas as pes-
soas acima de 90 foram
vacinadas, estamos con-
cluindo a vacinação de 85
a 89 anos e iniciando para
pessoas acima de 80 anos.
Espero que em março a
Fiocruz e o Butantan pos-
sam produzir e disponibili-
zar mais vacinas para que
possamos vacinar em mas-
sa”, disse.

O secretário de Estado
da Saúde, Nésio Fernan-
des, ressaltou que iniciar
essa nova etapa em uma
Unidade Básica de Saúde
tem um significado muito
importante, porque é a
Atenção Primária que será
responsável pela imuniza-
ção de toda população.
“Estamos empenhados em
vacinar a população com
segurança e agilidade”,
pontuou.

Dia da felicidade

A aposentada Sebastia-
na da Silva, 84 anos, estava
muito feliz por ter recebido
a vacina. Ela já teve Covid-
19 e ficou 25 dias hospitali-
zada. “Venci a doença e
agora quero ficar livre dela
de uma vez. Tivemos que
ter paciência para esperar a
chegada da vacina e agora
comemoramos essa vitó-
ria, só tenho a agradecer a
todos”, comemorou.

Dona Adelina de Frei-
tas Cunha, 84 anos, disse

estar emocionada: “Essa
doença que tem tirado a
vida de tantas pessoas.
Durante essa pandemia eu
fiquei presa dentro de casa
sem poder ver amigos e
meus parentes. É disso que
sinto mais falta, mas estou
muito feliz porque final-
mente o dia da vacina che-
gou”.

Erzi Pinheiro de Frei-
tas, 81 anos, tomou a vaci-
na e também se emocio-
nou bastante. “Tenho difi-
culdades para caminhar e
com a pandemia fiquei
ainda mais presa em casa,
depois de estar totalmente
imunizada vou poder, pelo
menos, dar uma voltinha
pelo bairro (risos). Hoje é o
dia da felicidade!”

José da Silva Barbosa,
84 anos, está ansioso para
voltar às atividades no co-
mércio da família. “Quero
muito estar imunizado
para voltar a trabalhar.
Temos uma mercearia em
Vale Encantado e gosto de
saber de tudo que aconte-
ce; quero também visitar
meus parentes, sinto muita
falta da minha rotina. Ago-
ra, que estou vacinado,
dou graças a Deus e a to-
dos por nos proporcionar
esse dia”.

Nova remessa no Estado

O Espírito Santo rece-
beu, nessa quarta-feira
(24), 61 mil doses de vaci-
nas para dar continuidade
à imunização contra a Co-
vid-19. São 38 mil doses da
v a c i n a A s t r a Z e n e-
ca/Oxford e 23 mil doses
da Coronavac (S ino-

vac/Butantan). Para essa
nova remessa, o Ministério
da Saúde, por meio do Pro-
grama Nacional de Imuni-
zação, definiu o envio de
doses para completar a
imunização de 100% dos
idosos de 85 a 89 anos,
população estimada em
26.010 mil pessoas; mais
50% da população de 80 a
84 anos, população estima-
da em 44.963; e 5% para
trabalhadores da saúde,
população estimada em
124.416. O quantitativo
enviado obedece a critérios
de proporcionalidade das
populações dos grupos
prioritários.

Para o esquema de apli-
cação, o Estado seguirá a
orientação do Ministério
da Saúde de uso de todas
as primeiras doses da
AstraZeneca/Oxford,
com a garantia de envio da
segunda dose posterior-
mente, uma vez que tem
intervalo de 12 semanas.
Já em relação à segunda
dose da Coronavac, tam-
bém seguindo orientação,
as doses serão guardas pa-
ra aplicação em intervalo
de até quatro semanas.

Para as próximas re-
messas, a Secretaria da
Saúde aguarda a confirma-
ção da data e do quantitati-
vo de doses por parte do
Ministério da Saúde.

Público da primeira fase
de vacinação

O Ministério da Saúde
definiu como público prio-
ritário da primeira fase da
Campanha de Vacinação
trabalhadores da saúde;

pessoas maiores de 60 anos
residentes em instituições
de longa permanência;
pessoas maiores de 18 anos
com deficiência residentes
em Residências Inclusivas;
indígenas aldeados; e ido-
sos acima dos 75 anos.

Devido ao cenário de
escassez de vacinas no
Brasil, o Estado pactuou
com os municípios medi-
das por meio da Comissão
Intergestores Bipartite,
visando a garantir a vaci-
nação de forma ordenada
aos trabalhadores da saú-
de e aos idosos, com reso-
luções de escalonamento
dos grupos até a sua totali-
dade. Para os demais gru-
pos foram garantidos
100% da vacinação ao to-
tal da sua população, tanto
da primeira quanto da se-
gunda dose.

No momento, o Esta-
do apresenta 81% da popu-

lação de trabalhadores da
saúde imunizada e anteci-
pou, desde o último dia 17
de fevereiro, a vacinação
de idosos de 85 a 89 anos.
Em relação aos idosos, a
orientação aos municípios
é, de acordo com a Resolu-
ção CIB Nº013, ao atingir
90% da imunização de um
grupo, ampliar a vacina-
ção para o grupo seguinte,
em conformidade com os
cenários de disponibilida-
de da vacina.

Também estiveram
presentes na ação, o prefei-
to de Vila Velha, Arnaldi-
nho Borgo; os deputados
estaduais Rafael Favatto,
Luciano Machado e Jane-
te de Sá; o secretário-chefe
da Casa Militar, Coronel
Jocarly Aguiar; o presi-
dente da Junta Comercial,
Carlos Rafael; além de
vereadores e lideranças
comunitárias.

Foto: divulgação

Arrecadação de impostos em janeiro somou R$ 180,221 bilhões

A Receita Federal
informou (25) queontem
arrecadação de impostos
e contribuições federais
em janeiro somou R$
180,221 bilhões, um re-
cuo real de 1,5% na com-
paração com o mesmo
mês de 2020, já desconta-
da a inflação. Em janeiro
do ano passado, a arreca-
dação foi de R$ 174,991
bilhões.

De acordo com a Re-
ceita, o resultado foi in-
fluenciado por pagamen-
tos atípicos e compensa-

ções tributárias, feitas por
empresas que pagaram
tributos a mais no passa-
do, que somaram R$
23,097 bilhões em janei-
ro.

Sem esses pagamen-
tos, o Fisco disse que ha-
veria um aumento real de
3,72% da arrecadação no
mês de janeiro de 2021.

Esse desempenho
seria explicado pelo com-
portamento da economia
e pelo crescimento da
arrecadação do Imposto
de Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da Con-
tribuição Social Sobre

Lucro Liquido (CSLL),
especialmente, das em-
presas que fecharam seus
balanços no mês de de-
zembro de 2020.

Juntos, os dois tribu-
tos somaram uma arreca-
dação de R$ 57.591 mi-
lhões, com crescimento
real de 5,78%.

O Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF)
apresentou uma arreca-
dação de R$ 3,5 bilhões,
representando cresci-
mento real de 63,75%.

Segundo a Receita
Federal, o Imposto sobre
a Importação e o IPI Vin-

culado arrecadaram, em
conjunto, R$ 7,34 bi-
lhões, representando cres-
cimento real de 20,26%.

“Esse resultado é ex-
plicado pela conjugação

dos seguintes fatores:
elevação de 29,08% na
taxa média de câmbio, de
11,71% na alíquota mé-
dia efetiva do Imposto
Importação e de 27,99%

na alíquota média efetiva
do IPI-Vinculado, com-
binada com a redução de
16,76% no valor em dólar
(volume) das importa-
ções”, disse a receita.

Foto: divulgação
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Clientes da Caixa podem acessar
serviços do governo pelo aplicativo

Mais de 47 milhões
de clientes da Caixa
Econômica Federal
podem ter acesso direto
a serviços digitais ofe-
recidos pelo governo
com a mesma senha do
aplicativo do banco. Os
serviços são do Portal
de Serviços Públicos do
G o v e r n o Fe d e r a l
(www.gov.br). Além da
União, Distrito Fede-
ral, 11 estados e 74 mu-
nicípios estão integra-
dos à plataforma.

Atualmente, 93 mi-
lhões de pessoas têm
cadastro no gov.br.
Entre os principais ser-
viços oferecidos pelo
portal estão o Meu
INSS, a carteira digital
de trânsito, a carteira
de trabalho digital, o
saque do abono salarial
e o pedido de seguro-
desemprego.

Nos estados e nos
municípios que aderi-
ram ao Portal gov.br, o
usuário pode ter o aces-
so ao Imposto sobre
Propriedade de Veícu-

l o s A u t o m o t o r e s
(IPVA), arrecadado
p e l o s e s t a d o s, a o
Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU)
e taxas de limpeza e de
iluminação pública,
administrados pelos
municípios que tenham
aderido ao portal úni-
co.

Expansão

Atualmente, o Ban-
co do Brasil, Bradesco,
Banrisul e BRB ofere-
cem o acesso aos servi-
ços por meio dos apli-
cativos. Na semana pas-
sada, o Sicoob, uma
instituição cooperativa,
também passou a ofere-
cer o acesso à platafor-
ma a cerca de 5 milhões
de clientes.

A Secretaria de Go-
verno Digital do Minis-
tério da Economia, res-
ponsável pela platafor-
ma gov.br, informa que
o acesso por meio do
aplicativo é seguro.
Com a integração, o
governo tem acesso
apenas ao nome com-

pleto, Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF), tele-
fone e e-mail do usuá-
rio.

Como acessar

Ao acessar sites ou
aplicativos governa-
mentais que permitam

a autenticação por me-
io da opção gov.br, o
cidadão será direciona-
do a uma tela que apre-
sentará o item “Bancos
Credenciados”. Ao
acioná-lo e selecionar a
Caixa, por exemplo,
entre as instituições,
será direcionado para o

ambiente do sistema
cooperativo, onde in-
formará suas credenci-
ais de acesso e receberá
uma mensagem no apli-
cativo.

Após esse processo,
o correntista é convida-
do a aprovar o compar-
tilhamento dos dados

pessoais. Ao final dessa
etapa, o cooperado será
direcionado ao serviço
que acessou original-
mente já de forma iden-
tificada. O comparti-
lhamento da senha do
banco com o Portal
gov.br pode ser desfeito
a qualquer momento.

Agencia Brasil

Instituição torna-se quinto banco integrado ao Portal Gov.br
Foto: divulgação

Procura por crédito imobiliário do Banestes tem crescimento de 300%

A demanda pela
linha de crédito imobi-
liário do Banestes teve
crescimento expressi-
vo de 300% no ano de
2020, quando compa-
rado a 2019, e, nos pri-
meiros meses de 2021,
a procura permanece
aquecida. O aumento
da demanda está rela-
cionado às excelentes
condições de financia-
mento oferecidas aos
clientes, as melhores já
praticadas na história
do banco e a melhor
disponível atualmente
no mercado de crédito
brasileiro.

Os juros do Crédito

Imobiliário Banestes
partem de 6,20% ao
ano, mais a Taxa Refe-
rencial (TR), a mais
baixa atualmente no
Brasil. Outra boa notí-
cia é que os valores gas-
tos com o Imposto so-
bre a Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI) e
com o Registro do Imó-
vel poderão ser financi-
ados juntamente com
o crédito imobiliário,
respeitando o limite de
5% do montante total.

Além disso, os cli-
entes garantem 50% de
desconto na taxa de
avaliação do imóvel. O
cliente pode financiar
até 90% do valor do
imóvel, com até 35

anos para pagar. A con-
dição é a melhor já ofer-
tada na história do Ba-
nestes e uma das me-
lhores disponíveis no
mercado de crédito
imobiliário brasileiro,
e foi prorrogada até o
dia 31 de março de
2021.

Além das condi-
ções especiais do pro-
duto, o diretor de Negó-
cios do Banestes, Hugo
Gaspar, destaca a mo-
dernização ocorrida
no processo de contra-
tação da linha de crédi-
to. “Sabemos da im-
portância emocional
que a aquisição de um
imóvel costuma cau-
sar. Muitas vezes é a

realização de um so-
nho. Por isso, revisita-
mos permanentemen-
te nosso processo de
crédito. Ele está mo-
derno e automatizado
em boa parte. Busca-
mos sempre simplifi-
car os processos para
que o Banestes seja
uma das melhores op-
ções deste mercado,
tanto para quem com-
pra quanto para quem
vende", salienta Gas-
par.

Com os benefícios
das condições inéditas
do produto, outra de-
manda que registrou
expressivo aumento foi
a de Portabilidade do
Crédito Imobiliário, de

outros bancos para o
Banestes. Em alguns
casos, a prestação cai
significativamente. “O
momento é extrema-
mente vantajoso para
realizar a portabilida-
de, devido à redução
da taxa no Banestes.
Temos casos em que
um imóvel de R$ 500
mil teve redução de R$
1,3 mil na prestação
mensal, com a portabi-
lidade para o Banes-
tes”, ressalta Gaspar.

Outro dado que me-
rece destaque é o au-
mento da procura por
financiamentos de lo-
tes urbanizados, o que
pode ser um reflexo na
mudança comporta-

mental pós-pandemia
da população, que pas-
sa a preferir residir em
casas um pouco afasta-
das dos centros das
grandes cidades.

O Banestes financia
residências, lotes urba-
nizados e, ainda no
mês de fevereiro, in-
gressaram no seu port-
fólio salas comerciais e
imóveis empresariais.

Os interessados em
contratar o crédito imo-
biliário ou realizar a
portabilidade para o
Banestes deverão pro-
curar uma das agências
do banco. Todas as pro-
postas estão sujeitas à
avaliação dos gerentes
das agências.

Governo ES
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Governo do Estado apresenta medidas
de proteção social para 2021

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria de Trabalho,
Assistência e Desenvol-
vimento Social (Seta-
des), apresentou, na
tarde da quarta-feira
(24), as atividades de
Retorno do Programa
Incluir e Fortalecimen-
to das Medidas de
Assistência Social aos
Municípios para ame-
nizar os impactos soci-
ais da pandemia do no-
vo Coronavírus (Covid-
19).

O governador do
Estado, Renato Casa-
grande, participou da
solenidade, realizada
no Palácio Anchieta,
em Vitória, e transmiti-
da ao vivo pelas redes
sociais. Ele falou sobre
a importância da inicia-
tiva. "Essa cena da desi-
gualdade que vivemos
e vemos no Brasil não
pode ser encarada co-
mo natural. O trabalho
de distribuição de ren-
da precisa ser realizado
constantemente. O ano
de 2020 foi desafiador.
Hoje estamos dando
um passo adiante. Te-
mos que ser parceiros
com os municípios pa-
ra fortalecer a Assistên-
cia Social. Temos que
realizar busca ativa e
identificar as pessoas

mais carentes dos muni-
cípios”, disse Casa-
grande.

O evento teve o obje-
tivo de apresentar aos
novos gestores munici-
pais quais são as políti-
cas e ações em proteção
social que têm o Estado
como parceiro e cofi-
nanciador. A secretá-
ria de Estado de Traba-
lho, Desenvolvimento e
Assistência Social,
Cyntia Figueira Grillo,
apresentou o planeja-
mento, os programas e
os projetos para enfren-
tar os desafios no ano
de 2021 na área da
Assistência Social.

“É um desafio mui-
to grande, mas ao mes-
mo tempo é uma enor-
me satisfação fazer par-
te de um governo que
tem a sensibilidade de
compreender a impor-
tância que é garantir os

direitos básicos de nos-
sa população. Conside-
ro uma honra estar à
frente de uma Secreta-
ria que luta com cora-
gem em prol de nossa
política de assistência e
contempla parcerias
preciosas com os muni-
cípios para garantir a
sobrevivência da popu-
lação mais vulnerável.
Nosso trabalho é ofere-
cer dignidade à nossa
população”, afirmou a
secretária.

A vice-governadora
do Estado, Jacqueline
Moraes, destacou a pre-
sença do Governo do
Estado, por meio da
Setades, na garantia de
suporte à população
carente, sobretudo, em
meio à pandemia. “Na
Vice-Governadoria,
trabalhamos em parce-
ria com a Setades, no
Programa Agenda Mu-

lher, focando no em-
preendedorismo em
todos os cantos do Esta-
do. Buscamos com isso
que as famílias possam
produzir com dignida-
de e terem também,
nesse momento de vul-
nerabilidade, as mãos
do Estado para ajudá-
las, porque é nisso que
nós acreditamos e apos-
tamos, em um Estado
onde o suporte chega
até aquelas pessoas que
mais precisam. É nisso
que o Governo investe
e que a Setades execu-
ta”, pontuou.

Nesta primeira fase
serão destacados os
projetos do Programa
Incluir, criado para ga-
rantir direitos básicos
aos mais vulneráveis e,
assim, reduzir a pobre-
za no Espírito Santo.
Os projetos Compra
Direta de Alimentos

(CDA), Cofinancia-
mento de Equipes Mu-
nicipais, Construção e
Reforma de Centro de
Referência da Assistên-
cia Social (CRAS), Cen-
tro de Referência Espe-
cializado de Assistên-
cia Social (CREAS) e
Centro POP, Sistema
Nacional de Emprego
(Sine) Itinerante e o
Aplicativo de Empre-
gabilidade, estão nesse
âmbito.

Outros projetos em
destaque são o Brincar
na Primeira Infância e
o Primeira Infância
com Arte (Piarte), am-
bos dentro do Progra-
ma Primeira Infância.
Os projetos visam a
criar mecanismos de
proteção e desenvolvi-
mento da primeira in-
fância, período entre a
gestação e o sexto ano
de idade da criança

com maiores possibili-
dades para formação
das competências hu-
manas.

O anúncio das Medi-
das ainda comporta a
Terceira Etapa do Pro-
grama Nacional Capa-
citaSUAS, que tem por
objetivo garantir a ofer-
ta de formação e capa-
citação permanente
para trabalhadores, ges-
tores, conselheiros da
rede socioassistencial
pública e privada do
SUAS para a imple-
mentação das ações
dos Planos de Educa-
ção Permanente, apri-
morando a gestão do
SUAS nos Estados e
Municípios.

Também estiveram
presentes na solenidade
os deputados estaduais
Bruno Lamas, Coronel
Alexandre Quintino e
Marcos Garcia.

Estudo detecta variante inglesa da covid-19 em oito estados do Brasil

A variante do novo
coronavírus detectada no
Reino Unido já está pre-
sente em, pelo menos, 16
cidades de oito estados
brasileiros. A conclusão é
de um estudo realizado
pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais
(UFMG) e pela Rede Co-
rona-Ômica, uma sub-
divisão da Rede Vírus,
comitê criado em março
do ano passado pelo Mi-
nistério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Co-

municações (MCTIC)
dedicado em reunir espe-
cialistas e centros de pes-
quisa em iniciativas de
combate ao covid-19 e
outras viroses emergen-
tes.

A pesquisa, cujo re-
sultado foi divulgado
ontem (24), teve ainda a
colaboração do laborató-
rio Instituto Hermes Par-
dini e da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Foram sequen-
ciados 25 genomas per-
tencentes à variante origi-
nária do Reino Unido,

conhecida como linha-
gem B.1.1.7. O levanta-
mento foi realizado a par-
tir de amostras de um
banco de dados compos-
to por 740 mil exames
disponibilizados pelo
Instituto Hermes Pardi-
ni.

As cidades onde a
variante foi encontrada
são: Belo Horizonte
(MG), Betim (MG), Ara-
xá (MG), Barbacena
(MG), Rio de Janeiro
(RJ), Campos dos Goyta-
cazes (RJ), Curitiba (PR),
Cuiabá (MT), Primavera

do Leste (MT), Aracajú
(SE), São Paulo (SP),
Americana (SP), Santos
(SP), Valinhos (SP), São
Sebastião do Passe (BA) e
Barra do São Francisco
(ES).

A variante inglesa foi
identificada em dezem-
bro do ano passado por
autoridades sanitárias do
Reino Unido e é conside-
rada mais contagiosa do
que a versão original do
novo coronavírus. Ela já
se disseminou por 60
países, segundo informe
da Organização Mundial

de Saúde (OMS).
Há outras duas vari-

antes em circulação que
tem mobilizado a aten-
ção de especialistas, uma
delas originada no Brasil,
na cidade de Manaus.
Um levantamento divul-
gado pelo Ministério da
Saúde revelou que, até o
último sábado (20), já
foram detectados 184
casos de infecção envol-
vendo essa linhagem,
distribuídos por todas as
regiões do país. Uma no-
va cepa detectada na Áfri-
ca do Sul também tem

sido motivo de preocupa-
ção internacional.

Um teste com o proto-
colo PT-PCR capaz de
apontar se a pessoa foi
contaminada por uma
das três variantes que ge-
ram preocupação foi de-
senvolvido pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), instituição científi-
ca vinculada ao Ministé-
rio da Saúde. O Labora-
tório Central de Saúde
Pública do Amazonas
(Lacen-AM) já firmou
acordo para ser o primei-
ro a usar o produto.

Agencia Brasil
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IBGE atualiza lista de subdivisões
municipais do Brasil

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) divulgou
ontem, quinta-feira
(2 ), a nova lista de sub-5
divisões municipais do
país. O atual levanta-
mento, referente a
2020, inseriu mais um
distrito municipal e seis
novos subdistritos, na
comparação com o ano
anterior.

A estrutura territori-
al brasileira mantém
5.568 municípios desde
2013. Somam-se aos
municípios um distrito
federal (Brasília) e um
distrito estadual em
Pernambuco (Fernan-
do de Noronha).

De acordo com o
IBGE, a divisão territo-
rial brasileira detalha a
estrutura territorial do
país, identificando as
macrorregiões, unida-
des da federação, me-
sorregiões, microrre-
giões, regiões geográfi-
cas Imediatas, regiões
geográficas interme-
diárias e municípios.

Também fazem parte
as subdivisões internas,
os distritos e subdistri-
tos ou regiões adminis-
trativas.

“O IBGE sistemati-
za todas essas informa-
ções, monitorando
eventuais alterações na
d i v i s ã o p o l í t i c o -
administrativa, através
de atualizações anua-
is”, informou o institu-
to.

Segundo o instituto,
as divisões intramuni-
cipais passam por mu-
danças com maior dina-
mismo. Em 2020, eram
10.631 distritos muni-
cipais e 683 subdistri-
tos, enquanto em 2019
somavam 10.630 distri-
tos e 689 subdistritos.
As diferenças estão rela-
cionadas à extinção,
pelos municípios, das
estruturas territoriais
que se refletem nos ca-
dastros.

O instituto faz o ca-
dastro dos eventos ocor-
ridos na divisão territo-
rial brasileira para atua-
lizar o conhecimento
do território do país e

estruturar os estudos
geocientíficos. O traba-
lho permite a atualiza-
ção da base territorial
para fins operacionais
de pesquisas, censos e
divulgação de dados
estatísticos.

Setores censitários

O IBGE também
divulgou a malha seto-
rial intermediária 2020
em formato digital, que
inclui a classificação de

setores censitários em
urbano ou rural, para
atender as necessida-
des de planejamento
territorial. Segundo o
órgão, são 448.988 seto-
res censitários, sendo
344.142 urbanos e
104.846 rurais. Eles
representam a menor
porção territorial utili-
zada para planejar e
realizar pesquisas.

A malha setorial
lançada em 2019 é inde-
pendente do censo de-

mográfico ou agrope-
cuário, e por isso é con-
siderada intermediá-
ria, não apresentando
dados estatísticos de
população e domicíli-
os.

“Ela traz a classifi-
cação de setores censi-
tários, em urbano ou
rural, em consonância
com a divisão político-
administrativa da ma-
lha municipal, sendo
capaz de subsidiar o
planejamento em níve-

is municipal, estadual e
regional, além de pes-
quisas e negócios que
demandem componen-
tes espaciais. O produ-
to resulta da ampliação
da visão das diversas
formas de ocupação
humana no território
nacional, tendo como
principal insumo de
atualização contínua a
análise de alterações no
território, com imagens
de alta resolução”, in-
forma o instituto.

Levantamento inclui novo distrito municipal e mais seis subdistritos
Agencia Brasil
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Governo do Estado se reúne com novas empresas
de gás e petróleo que vão operar no Espírito Santo

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
se reuniu, na manhã de
quarta-feira (24), com
representantes das em-
presas 3R Petroleum e
DBO Energia. As empre-
sas assumiram as áreas
de produção de petróleo
e gás do Polo Peroá, com-
posto pelos campos de
Peroá e Cangoá, localiza-
dos na região norte do
Espírito Santo, adquiri-
das por meio do processo
de desinvestimento da
Petrobras. Na ocasião,
foi apresentado ao Go-
verno o plano de redesen-
volvimento para campos
maduros.

“As empresas assumi-
ram as áreas de produção
de gás no norte do Estado
e estamos realizando a
primeira roda de conver-
sa com essas empresas. A
Petrobras está com a polí-
tica de fazer a transferên-
cia de área de produção
de gás e petróleo em terra
para as empresas que se
especializaram nessa
área”, disse o governa-
dor.

Casagrande ainda
ressaltou a importância
dos investimentos para
geração de oportunida-
des: “a Petrobras entende
ser fundamental sua pre-
sença em outras áreas de
maior investimento e, nas
áreas de menor investi-
mento, a estatal está fa-
zendo a transferência
para empresas especiali-
zadas. Temos diversas
empresas que já adquiri-

ram essas áreas e, hoje,
estamos dando as boas-
vindas às empresas que
estão chegando. Investi-
mentos a mais no Estado
do Espírito Santo para
que possamos gerar mais
oportunidades aos capi-
xabas.”

Também presente na
reunião, o secretário de
Estado de Desenvolvi-
mento, Marcos Kneip,
frisou que receber novas
empresas, o Espírito San-
to estimula o desenvolvi-
mento regional, oxigena
o mercado e oferece a
oportunidade de acesso a
novas visões do segmen-
to.

“A 3R é a terceira mai-
or produtora de petróleo
e gás terrestre do Brasil,
atrás apenas da Petrobras
e da Eneva. Com o incre-
mento da produção de
petróleo e gás no Estado,
cresce a nossa expectati-
va de que estamos no ca-
minho certo para cada
vez mais promover o de-
senvolvimento, gerando
oportunidades a partir do
cenário favorável para
negócios. Queremos ter
um relacionamento pró-

ximo com as empresas e
destravar investimentos,
pois nossa intenção é
manter um diálogo pro-
dutivo, republicano e
transparente. O Estado
tem um grande potenci-
al, um ambiente de negó-
cios que desperta segu-
rança nos investidores,
bem como bons indica-
dores e estabilidade fis-
cal”, afirmou Kneip.

A 3R Petroleum é a
companhia brasileira
que, junto com a DBO,
adquiriu da Petrobras a
concessão para operação
do Polo Peroá-Cangoá,
no Espírito Santo. "Esta-
mos muito otimistas em
poder gerar valor para a
região, a sociedade e o
País a partir da nossa ope-
ração no Espírito Santo,
grande produtor de gás
no Brasil. Nosso objetivo
é trazer as melhores tec-
nologias e práticas da
indústria para nossas ope-
rações", informou Ricar-
do Savini, CEO da 3R
Petroleum.

Sobre a 3R

A 3R foi criada em

2014 e tem grande expe-
riência na revitalização e
redesenvolvimento de
campos maduros. O mo-
delo de negócios da em-
presa é comprar ativos
em declínio, investir, re-
cuperar e incrementar
essas reservas. A empre-
sa, de capital aberto, ad-
quiriu os campos de Pe-
roá e de Cangoá, locali-
zados em águas rasas,
que registraram produ-
ção, em novembro de
2020, de aproximada-
mente 900 mil metros
cúbicos/dia de gás natu-
ral. O Polo é operado
remotamente por meio
de uma plataforma não
habitada e sua produção
é escoada através de du-
tos para unidade de trata-
mento de gás de Cacim-
bas. A empresa detém,
ao todo, a concessão 36
campos de óleo e gás, 29
deles ainda em fase de
transição com a Petro-
bras.

Sobre a DBO

A empresa é formada
por um grupo experiente
de executivos brasileiros

e noruegueses, que têm
adquirido, desenvolvido
e operado em campos de
descomissionamento no
Brasil. A DBO Energia é
pioneira no mercado bra-
sileiro de ativos maduros
e se dedica à criação de
valor por meio do au-
mento do fator de recu-
peração e de operações
eficientes.

Plano Espírito Santo —
Convivência
Consciente

É um conjunto de
ações envolvendo órgãos
do poder público e do
setor produtivo para pro-
mover o desenvolvimen-
to econômico, priorizan-
do as pessoas, com o obje-
tivo de reduzir os impac-
tos sofridos pela popula-
ção capixaba em decor-
rência da pandemia do
novo Coronavírus (Co-
vid-19). São previstos
mais de R$ 32 bilhões em
investimentos dos Go-
vernos Federal e do Esta-
do e do setor privado até
o final de 2022. A estima-
tiva é de que sejam cria-
das mais de 100 mil vagas

de emprego.
O Plano apresenta

sete eixos de atuação:
Desburocratização; Me-
didas Tributárias; Crédi-
to e Financiamento; Mo-
nitoramento dos Impac-
tos na Economia; Acele-
ração dos Investimentos
Públicos e Privados; Ino-
vação e Tecnologia e Ge-
ração de Emprego e Ren-
da.

O Conselho Gestor
do Plano Espírito Santo
— Convivência Consci-
ente é formado pelas Se-
cretarias de Economia e
Planejamento (SEP);
Mobilidade e Infraestru-
tura (Semobi); Fazenda
(Sefaz); Governo (SEG),
Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação
Profissional (Secti) e De-
senvolvimento (Sedes),
que vão acompanhar de
perto a implementação
das medidas previstas no
Plano. O Conselho será
responsável ainda pelas
orientações a serem se-
guidas conforme as prio-
ridades do Governo, pro-
pondo ações de rearranjo
da conjuntura econômi-
ca e potencializando a
recuperação da econo-
mia do Estado.

Também estiveram
presentes na reunião, o
CEO da DBO Energia,
Kjetil Solbraekke; sócios
no projeto; o diretor exe-
cutivo de Relacionamen-
to Institucional e Susten-
tabilidade da Petrobras,
Roberto Ardengy; e o
diretor de Governança e
Conformidade da Petro-
bras, Marcelo Zenkner.

Faturamento da indústria de alimentos cresce 12,8% em 2020

O faturamento da in-
dústria de alimentos atin-
giu R$ 789,2 bilhões em
2020, somadas as expor-
tações e as vendas para o
mercado interno, resulta-
do 12,8% superior ao re-
gistrado no ano de 2019.
O montante representa
cerca de 10,5% do Produ-
to Interno Bruto (PIB)
nacional. Os dados, divul-
gados na quarta-feira
(24), são da Associação
Brasileira da Indústria de
Alimentos (ABIA).

Já o volume de produ-

ção cresceu 1,8% em rela-
ção a 2019. O resultado,
segundo a entidade, foi
puxado pelo aumento das
vendas para o varejo, de
16,2%, e das vendas para
o mercado externo, de
11,4%. As categorias que
mais se destacaram em
vendas foram açúcares,
com aumento de 58,6%,
ante 2019; óleos vegetais,
de 21,2%; e carnes, 13%.
As maiores quedas fica-
ram por conta de bebidas
(decréscimo de 8,3%); e
derivados de trigo (1,9%).

“Atuando com agili-
dade e adotando com ri-

gor todos os protocolos de
segurança, o setor conse-
guiu aumentar sua produ-
ção e não deixou faltar
comida na mesa dos bra-
sileiros” destacou o presi-
dente executivo da ABIA,
João Dornellas.

Exportações

A indústria de alimen-
tos aumentou, em 2020,
11,4% as exportações em
comparação com o ano
anterior, totalizando US$
38,2 bilhões em vendas ao
exterior. O resultado re-
presenta uma participa-

ção de 25% nas vendas
totais do setor em 2020.
Em 2019, essa proporção
foi de 19,2%.

Segundo a ABIA, os
bons resultados nas ex-
portações podem ser ex-
plicados pela acentuada
desvalorização do câmbio
brasileiro e a forte deman-
da por importações de
alimentos pela Ásia, com
destaque para a China.

Empregos

De acordo com a enti-
dade, em 2020 a indústria
de alimentação criou 20

mil novas vagas diretas,
aumento de 1,2% em rela-
ção a 2019. O setor per-
manece como o que mais

gera empregos na indús-
tria de transformação do
país, com 1,68 milhão de
empregos diretos.
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