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Reflexao~

"Eis que a mão do SENHOR não está enco-
lhida, para que não possa salvar; nem surdo o
seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as
vossas iniqüidades fazem separação entre vós
e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem
o seu rosto de vós, para que vos não ouça."

Refletindo: Deus é fiel e está sempre pronto
para nos socorrer, mas nós muitas vezes
estamos distantes do Senhor quando precisa-
mos do Seu socorro. Saímos do aprisco de
Deus, como ovelhas desgarradas andando por
caminhos perigosos e cheio de armadilhas. Se
estamos em pecado precisamos confessar e nos
arrepender; o socorro do Senhor então virá
imediatamente sobre nossa vida.

Oração: Pai querido, não permita jamais que
eu me afaste do Senhor, ajuda-me dando
discernimento para identificar o perigo dos
caminhos que levam para a perdição. Quando
eu precisar de ti, quero estar debaixo das Suas
asas, quero estar com a vida entregue em Seu
altar. Em nome de Jesus. Amém.

de

Momento

Isaías 59:1-2
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Inscrições para o Sisu
começam nesta terça-feira

O Sistema de Seleção
Unificado (Sisu), do Minis-
tério da Educação, começa
a receber nesta terça-feira
(6) inscrições para o prime-
iro semestre de 2021. Até
sexta-feira (9) serão exigi-
dos para esta seleção, ex-
clusivamente, a nota do
candidato no Exame Naci-
onal do Ensino Médio
(Enem) de 2020.

Para se inscrever no
Sisu, o interessado não
pode ter zerado a redação
do Enem 2020. Já o peso
de cada prova para o curso
de escolha varia e deve ser
consultado no edital da
instituição superior de inte-
resse ou no site do Sisu. As
notas individuais do Enem
2020, que foram divulga-
das na semana passada,
estão disponíveis para con-
sulta na Página do Partici-
pante ou aplicativo do
Enem.

Inscrições

Os interessados em
participar do Sisu devem
manifestar interesse em até

d u a s o p ç õ e s d e c u r-
so/instituição e especificar
a ordem de preferência. Ele
poderá optar por concorrer
às vagas de ampla concor-
rência ou aquelas reserva-
das a políticas de ações
afirmativas, as cotas. Pelas
regras, não é permitida a
inscrição em mais de uma
modalidade de concorrên-
cia para o mesmo curso e
turno, na mesma institui-
ção de ensino e local de
oferta.

Pela página do Sisu
será possível checar a nota
de corte para cada institui-
ção participante, local de
oferta, curso, turno e moda-
lidade de concorrência. Os
dados serão atualizados
periodicamente conforme
o processamento das ins-
crições. Durante esse pe-
ríodo, o estudante pode
alterar as suas opções e até
cancelar a inscrição. A clas-
sificação no Sisu será feita
com base na última altera-
ção efetuada e confirmada
no sistema.

Resultado

O resultado para a úni-

ca chamada do Sisu será
divulgado em 13 de abril.
Em caso de notas idênti-
cas, a partir dos critérios
de classificação, o desem-
pate será feito no momen-
to da matrícula e será sele-
cionado o candidato que
comprovar a menor renda
familiar. O processo de
matrícula será de 14 a 19
de abril, em dias, horários
e locais de atendimento
definidos por cada institu-
ição de ensino.

Lista de espera

Para participar da lista
de espera, o estudante
deverá manifestar seu inte-
resse por meio da página
do Sisu na internet, no
período de 13 a 19 de
abril, em apenas um dos
cursos para o qual optou
por concorrer. Quem já foi
selecionado na chamada
regular em uma de suas
opções de vaga não pode-
rá participar da lista de
espera, independente-
mente de ter realizado ou
não sua matrícula na insti-
tuição. As regras para pre-

enchimento das vagas não
ocupadas na chamada
regular serão definidas em
edital próprio de cada ins-
tituição de ensino partici-
pante.

Histórico

O Sisu é o programa
do Ministério da Educa-
ção para acesso de brasile-
iros a um curso de gradua-
ção em universidades pú-
blicas do país. As vagas
são abertas semestralmen-
te, por meio de um sistema
informatizado, e os candi-
datos com melhor classifi-
cação são selecionados de
acordo com suas notas no
Enem. O estudante tam-
bém não pode ter zerado a
redação.

Além do Sisu, as notas
do Enem podem ser usa-
das para o Programa Uni-
versidade para Todos
(ProUni), que oferece bol-
sas de estudo em institui-
ções privadas, e para aces-
so ao Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies),
para financiamento de
cursos de ensino superior.

Foto: divulgação
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Ao lado do prefeito André, Renato Casagrande
entrega 10 leitos de enfermaria Covid-19,
no Hospital São Marcos em Nova Venécia

O Governador do
Estado, Renato Casa-
grande, esteve na ma-
nhã desta segunda-
feira (5), em Nova Ve-
nécia, para realizar a
entrega de 10 leitos de
enfermaria para aten-
dimento à Covid-19,
no Hospital São Mar-
cos. A entrega faz par-
te da expansão de lei-
tos do programa "Lei-
tos para Todos".

A instalação dos
novos leitos na unida-
de hospitalar só foram
possíveis, depois que a
direção do Hospital
junto a prefeitura mu-
nicipal, se mobiliza-
ram para disponibili-
zar espaços físicos que
estavam sendo ocupa-

dos pelo setor admi-
nistrativo da unidade.
De acordo com infor-
mações, a partir do
início do funciona-
mento da nova ala, o
Hospital São Marcos
passará a contar com
32 leitos de atendi-
mento para o combate
ao novo coronavírus.

"Estamos no pior
momento da pande-
mia no Brasil e no Esta-
do do Espírito Santo, é
um índice muito alto,
e quero pedir a todos
que nos ajude a redu-
zir a transmissão do
vírus, que todos pos-
sam ajudar a manter o
distanciamento, a não
aglomerar, a usar más-
caras, a higienizar as
mãos, detalhes que
são muito importan-

tes para reduzir o nú-
mero de pessoas inter-
nadas e que perdem a
vida", disse o Gover-
nador.

"Com isso, estamos
estruturando uma am-
pliação de leitos de
UTI e Enfermarias
muito grande e hoje
estamos abrindo mais
10 leitos no Hospital
São Marcos. Já temos
aqui 22 leitos de enfer-
maria abertos para
atendimento à Covid-
19 e agora, com apoio
do prefeito, são mais
10 leitos, para que pos-
samos ampliar para 32
leitos de enfermaria
Covid. Um trabalho
importantíssimo em
Nova Venécia, que é
uma cidade polo, que
vive um momento de

alta intensidade de
transmissão do vírus e
é importante, termos
estruturas a disposi-
ção da população",
completou Renato.

"São mais de dez
leitos de enfermaria e

isso demonstra a am-
pliação da estrutura
física do Hospital São
Marcos, que atende
não só Nova Venécia,
mas também outros
municípios da região.
A gente vê um esforço

muito grande do esta-
do em estar preocupa-
do com a questão da
saúde, e em breve tam-
bém junto a Rede São
Camilo, teremos mais
10 leitos de UTI”, dis-
se André Fagundes.

Fotos: Governo do Estado

Editora Hoje



0406 de abril de 2021

Petrobras anuncia aumento de 39%
no gás natural para distribuidoras

A partir do dia 1º de
maio, os preços de ven-
da de gás natural para
as distribuidoras esta-
rão 39% mais caros em
reais por metros cúbi-
cos (R$/m³), na com-
paração com o último
trimestre. Medido em
dólar por milhão de
BTU, unidade de ener-
gia usada nos Estados
Unidos e no Reino Uni-
do, (US$/MMBtu), o
reajuste será de 32%.

De acordo com o
anúncio da Petrobras,
a variação é resultado
“da aplicação das fór-
mulas dos contratos de
fornecimento, que vin-
culam o preço à cota-
ção do petróleo e à ta-
xa de câmbio”. Con-
forme a companhia, as
atualizações dos pre-

ços dos contratos são
trimestrais e com rela-
ção aos meses de maio,
junho e julho, a refe-
rência adotada são os
preços dos meses de
janeiro, fevereiro e mar-
ço.

“Durante esse pe-
ríodo, o petróleo teve
alta de 38%, seguindo
a tendência de alta das

commodities globais.
Além disso, os preços
domésticos das com-
modities tiveram alta
devido à desvaloriza-
ção do real”, informou
a petroleira em nota.

O repasse dos cus-
tos incorridos pela
companhia para o
transporte do produto
até o ponto de entrega

às distribuidoras tam-
bém influencia os pre-
ços do gás natural da
Petrobras. Esses custos
são definidos por tari-
fas reguladas pela
Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural
e Biocombust íve is
(ANP). “Esta parcela
do preço é atualizada
anualmente no mês de

maio pelo IGP-M,
que, para o período de
aferição (março de
2020 a março de 2021),
registrou alta de 31%”.

Por causa do efeito
da queda dos preços do
petróleo no início do
ano, durante 2020, os
preços do gás natural
às distribuidoras alcan-
çaram redução acumu-

lada de até 35% em rea-
is e de 48% em dólares.

A Petrobras infor-
mou ainda que o preço
final do gás natural ao
consumidor não é de-
terminado apenas pelo
preço de venda da com-
panhia, mas também
pelas margens das dis-
tribuidoras e, no caso
do GNV, dos postos de
revenda, e pelos tribu-
tos federais e estadua-
is.

“Além disso, o pro-
cesso de aprovação das
tarifas é realizado pe-
las agências regulado-
ras estaduais, confor-
me legislação e regula-
ção específicas. Os con-
tratos de venda para as
distribuidoras são pú-
blicos e estão disponí-
veis para consulta no
site da ANP”, conclu-
iu a empresa.

Agências da Receita Estadual vão atender
de forma remota até dia 16 de abril

Até o próximo dia
16 de abril, os atendi-
mentos feitos nas agên-
cias da Receita Estadu-
al vão acontecer de for-
ma exclusivamente
virtual. Os contribuin-
tes podem agendar o
atendimento, mas esta
semana eles continua-
rão sendo realizados
apenas de forma remo-
ta.

Para que não seja
necessário remarcar
uma nova data para o

atendimento, os servi-
dores irão atender os
contribuintes por vide-
oconferência ou telefo-
ne. "Os chefes das agên-
cias vão entrar em con-
tato com todos os con-
tribuintes que estão
com horário marcado
para informar como
será feito o atendimen-
to. Estamos organiza-
dos para que todos pos-
sam ser tão bem aten-
didos de forma on-line
como seriam presenci-
almente", disse o ge-
rente de Atendimento

ao Contribuinte da Se-
faz, Augusto Dibai.

A suspensão mo-
mentânea nos atendi-
mentos presenciais foi
definida depois do
anúncio pelo Governo
do Estado das novas
medidas restritivas du-
rante o período de qua-
rentena. Entre outros
pontos, foi proibida a
circulação de ônibus
municipais e intermu-
nicipais.

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Roge-
lio Pegoretti, acredita

que o atendimento ao
contribuinte não ficará
prejudicado. "A tecno-
logia que temos permi-
te que o contribuinte

possa tirar suas dúvi-
das e resolver as pen-
dências mesmo sem
estar fisicamente no
mesmo local que o au-

ditor fiscal. O atendi-
mento remoto é a me-
lhor solução para este
período", avaliou Pego-
retti.

Sefaz

Agencia Brasil

Foto: André Motta de Souza / Agência Petrobras
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Abril Verde: mês de prevenção,
segurança e saúde no trabalho

O mês de abril é mar-
cado pelo Movimento
Abril Verde, instituído
para a conscientização
sobre a segurança e saúde
no trabalho. Com o tema
“Trabalhar sim, adoecer
não”, a Secretaria da Saú-
de (Sesa) chama atenção
para a campanha, que
tem como objetivo sensi-
bilizar a população para
que o movimento perma-
neça em debate por todo
o ano.

Abril foi escolhido
por ter duas datas rele-
vantes, o dia 07 de abril,
Dia Mundial da Saúde,
instituído pela Organiza-
ção Mundial da Saúde
(OMS); e 28 de abril, ins-
tituído pela Organização
Internacional do Traba-
lho (OIT) como o Dia
Mundial da Segurança e
Saúde no Trabalho, em
memória das vítimas de
acidentes e doenças rela-
cionadas ao trabalho. No
B r a s i l , a L e i n º
11.121/2005 instituiu o
mesmo dia como o Dia
Nacional em Memória
das Vítimas de Acidentes
e Doenças do Trabalho.

No Espírito Santo, o
Abril Verde foi iniciado
em 05 de setembro de
2017, por meio da Lei nº
10.728/2017, passando a
integrar o Calendário
Oficial de Eventos do
Estado.

O tema deste ano res-
gata o lema da 3ª Confe-
rência Nacional de Saúde
do Trabalhador e da Tra-
balhadora, realizada em
2005: “Trabalhar sim,
adoecer não”.

“Estamos em um mo-
mento crítico da pande-
mia do novo Coronavírus
(Covid-19), em que este
lema deve ser entendido
como uma bandeira de
luta, porque precisamos
garantir que as pessoas
que precisam trabalhar
encontrem ambientes
seguros para desenvolver
suas atividades laborais”,
disse a chefe do Núcleo
Especial de Saúde do Tra-
balhador (Nevisat), Lilia-
ne Graça Santana.

Ações do Nevisat
durande a pandemia

A Sesa, por meio do
Nevisat, tem realizado
ações de orientação e
prevenção à Covid-19,
com expedição de notas
técnicas, por categorias
profissionais, realização
de lives, vigilância epide-
miológica para identifi-
cação das categorias mais
atingidas, vigilância dos
ambientes de trabalho e
qualificação das fichas de
notificação, buscando
identificar a relação entre
o trabalho e o adoeci-
mento.

Em relação à infecção

pela Covid-19, o Sistema
de Informação em Saúde
e-SUS Vigilância em Saú-
de (VS) registrou, até essa
quarta-feira (31), 380.394
casos da doença no Esta-
do. Sendo que, desse total
195.297, um percentual
de 51,3%, dos casos ocor-
reram entre trabalhado-
res. Mas, a conclusão
sobre o vínculo da Covid-
19 com o trabalho ainda
tem sido um grande desa-
fio. Até o momento, a
relação da doença com o
ambiente de trabalho foi
identificada em apenas
8,5% dos casos notifica-
dos.

Além dos profissiona-
is da saúde que, devido a
uma maior exposição,
têm um risco aumentado
de infecção por Covid-
19, outras categorias de
trabalhadores também
têm registrado um núme-
ro elevado de contamina-
dos, como trabalhadores
de serviços, vendedores
do comércio em lojas e
mercados, trabalhadores
de serviços administrati-
vos, trabalhadores agro-
pecuários, florestais, da
pesca e trabalhadores da
indústria e construção
civil.

Segundo a chefe do
Nevisat, Liliane Graça
Santana, durante o perío-
do de pandemia, mais de
40 empresas/instituições
foram vistoriadas pelo
Nevisat, algumas delas

tendo sido vistoriadas
mais de uma vez, em aten-
dimento às denúncias
provenientes da Ouvido-
ria da Sesa, do Ministério
Público do Trabalho
(MPT) e outras deman-
das internas.

“Os principais proble-
mas identificados foram
o não uso da máscara,
aglomerações em postos
de trabalho ou espaços
coletivos, ausência de
informação ou capacita-
ção, afastamento inade-
quado de trabalhadores
sintomáticos, ausência de
fluxos e protocolos para
orientação de trabalha-
dores sintomáticos e de
retorno ao trabalho. A
ação já beneficiou cerca
de dez mil trabalhado-
res”, afirmou a chefe do
Nevisat.

Liliane Santana tam-

bém destaca os esforços
dos demais componentes
da vigilância em saúde,
seja do nível central, regi-
onal, municipal e Cen-
tros de Referência em
Saúde do Trabalhador na
prevenção da Covid-19
em ambientes de traba-
lho.

“Apesar da gravidade
e dos esforços para conter
a pandemia da Covid-19,
não podemos deixar de
ressaltar que trabalhado-
res continuam adoecen-
do e morrendo por outras
causas cujos riscos não
devem ser negligencia-
dos”, pontuou.

Acidentes

No Espírito Santo, os
acidentes de trabalho,
típicos e de trajeto, identi-
ficados pelos serviços de

saúde e registrados no e-
SUS VS, revelam que, no
ano de 2020, foram regis-
trados 1.711 casos de aci-
dentes de trabalho e 53
óbitos, entre os trabalha-
dores formais e informa-
is. As principais ocupa-
ções acometidas por aci-
dentes de trabalho foram
os trabalhadores da agri-
cultura e os pedreiros,
sendo, nesse último caso,
o maior número de aci-
dentes fatais.

Live

Em memória das víti-
mas de acidente de traba-
lho, o Nevisat vai reali-
zar, no próximo dia 15, às
14 horas, uma live com o
tema “A saúde do traba-
lhador durante a pande-
mia da Covid-19: Desafi-
os e Perspectivas”.

Aedes aegypti: chuvas fortes aumentam
o alerta para a proliferação do mosquito

Na última semana,
uma forte tempestade
atingiu diversas regiões
do Espírito Santo cau-
sando alagamentos e
destruições em algumas
cidades. Com isso, o aler-
ta para a proliferação do
mosquito Aedes aegypti,
responsável pela trans-
missão da dengue, zika e
chikungunya, está ainda
maior.

A fêmea do inseto
deposita seus ovos nas
bordas dos recipientes
com água parada. Após
o contato com o líquido e
a combinação com altas
temperaturas, ocorre a
eclosão dos ovos. O ciclo
de reprodução perdura
no período de uma sema-
na, e para interromper
esse processo é necessá-
rio que toda a população
esteja empenhada e aten-
ta aos possíveis criadou-

ros.
O chefe do Núcleo

Especial de Vigilância
Ambiental, Roberto La-
perriere Júnior, destaca
que os cuidados para
evitar a proliferação do
vetor deve permanecer
durante todo o ano, mas
principalmente no perío-
do de chuva.

“É importante asse-
gurar que objetos como
pneus velhos, garrafas
vazias, tampinhas, ca-

lhas, pratinhos de plan-
tas, entre outros, não
estão acumulando água.
Principalmente após
fortes chuvas, é necessá-
rio que cada cidadão rea-
lize vistorias frequentes
em suas residências para
evitar o aumento de ca-
sos dessas doenças. Vale
ressaltar que aproxima-
damente 80% dos cria-
douros estão dentro das
casas dos capixabas”,
disse.

Como prevenir

- Limpar o quintal,
jogando fora o que não é
utilizado;

- Tirar água dos pra-
tos de plantas;

- Colocar garrafas
vazias de cabeça para
baixo;

- Tampar tonéis, depó-
sitos de água, caixas
d’água e qualquer tipo de
recipiente que possa re-

servar água;
- Manter os quintais

bem varridos, eliminan-
do recipientes que pos-
sam acumular água, co-
mo tampinha de garrafa,
folhas e sacolas plásti-
cas;

- Escovar bem as bor-
das dos recipientes (vasi-
lha de água e comida de
animais, pratos de plan-
tas, toné i s e ca ixas
d’água) e mantê-los sem-
pre limpos.

Sesa

Foto: divulgação
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Produtores de gado se unem em cooperativas
e movimenta mercado de carnes especiais

As micro e peque-
nos empresas rurais do
setor de gado de corte
conseguiram aumen-
tar seu faturamento
em até 17%, com a ver-
ticalização da cadeia
produtiva. A tendên-
cia já é vista em diver-
sos estados brasileiros:
os produtores de pe-
queno porte se unem
em cooperativas e con-
seguem, além de pro-
duzir, abater, cortar e
vender a carne. O movi-
mento de união entre
os pecuaristas possibi-
litou a redução dos cus-
tos com o encurtamen-
to da cadeia e o au-
mento da qualidade da
carne produzida, ge-
rando mais valor ao
produto e mais lucro
para os participantes.

O analista de com-
petitividade do Sebrae,
Victor Ferreira, afirma
que o Sebrae acompa-
nhou recentemente
duas cooperativas que
apresentaram resulta-
dos animadores. “O
apoio dado para esses

pequenos produtores é
fundamental para a
força que eles ganham
no mercado. Nós in-
centivamos desde me-
lhorias no manejo do
pasto e na genética dos
animais, além das boas
práticas de produção
até a aproximação e
negociação com o mer-
cado. É incrível como
o fato deles ganharem
independência no pro-
cesso de beneficia-
mento da carne faz
diferença na competi-
tividade deles”, obser-
va.

De acordo com Vic-
tor, esse processo de
assumir alguns proces-
sos da cadeia da pe-
cuária de corte foi be-
neficiada também com
o fato de ter aumenta-
do a procura no merca-
do por carnes de maior
valor agregado. “Atra-
vés das cooperativas,
esses produtores con-
seguiram assumir o
controle dos processos
na cadeia produtiva
que eles mesmos ali-
mentam. Somado a
isso, há um crescente

movimento de busca
no mercado por cortes
especiais de carne. Bra-
sileiro ama churrasco,
e agora, tem procura-
do mais informações
sobre como foi o pro-
cesso de criação do
gado. Além dos gran-
des supermercados e
açougues, existem ou-
tros canais de comerci-
alização, como bouti-
ques de carnes e empó-
rios especializados
que compram a produ-
ção”, afirma.

Apesar dos resulta-
dos serem animado-
res, o analista acres-
centa que ainda há pro-
dutores que necessi-
tam de acesso a tecno-
logias de produção e
organização para ade-
rir ao movimento. “Os
pequenos pecuaristas
brasileiros enfrentam
uma concorrência mui-
to forte em relação aos
produtores de carne
em escala industrial.
Historicamente, os
pequenos ficam presos
às vendas a apenas um
canal de comercializa-
ção como os frigorífi-

cos que realizam todo
o processo de abate,
corte e venda. Quando
eles encurtaram esse
ciclo, assumindo a res-
ponsabilidade do corte
e embalagem da carne,
após o abate inspecio-
nado, as negociações
com o varejo, aumen-
taram competitivida-
de e consequentemen-
te o faturamento. Com
as cooperativas, ga-
nham força e volume
de produção para aten-
der o mercado”, anali-
sa Victor Ferreira.

A Boi de Engenho é

uma dessas cooperati-
vas que já virou marca
registrada no segmen-
to de carnes especiais
em Alagoas. O grupo
de pequenos produto-
res nordestinos ilustra
bem a nova roupagem
da produção e da ven-
da de carnes no país.
Com pastos nas cida-
des de Paulo Jacinto,
Quebrângulo, Viçosa,
Pão de Açúcar, União
dos Palmares e Porto
Calvo, a Boi de Enge-
nho abastece os consu-
midores com carne de
qualidade, investindo

em sustentabilidade.
“Nossa carne é dife-

renciada a partir da
melhoria da fazenda,
da nutrição animal,
aplicando um manejo
sustentável, com o ga-
do bebendo água de
alta qualidade em bebe-
douros, sem maus-
tratos, utilizando pré-
requisitos como o bom
acabamento, utiliza-
ção de gados jovens de
24 a 26 meses, trazen-
do uma carne mais ma-
cia”, explica um dos
criadores, Amarílio
Monteiro.

Sebrae

Foto: divulgação

CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

COMUNICADO

ADEVALCIR STELZER DE OLIVEIRA,
torna público que Requereu da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente de Governador Lin-
denberg - SEMMA, através do processo n°
93910/2021, Licença Simplificada, para Seca-
gem Mecânica de grãos associada à pilagem na
localidade de Córrego Bolívia, s/nº, zona rural,
Mun. de Governador Lindenberg - ES.

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030



0706 de abril de 2021

Centro de Estudos da Câmara realiza
primeira reunião do biênio 2021/2022

O Centro de Estu-
dos e Debates Estraté-
gicos (Cedes) da Câma-
ra dos Deputados reali-
za, nesta quarta-feira
(7), a primeira reunião
de trabalho do biênio
2021/2022. O novo
presidente do colegia-
do é o deputado federal
Da Vitória.

Na reunião, serão
apresentados os resul-
tados dos estudos em
andamento "A Dívida

Pública Brasileira: um
novo estudo" e "Aten-
ção Primária à Saúde
do Brasil"; e discutidas
sugestões de novos te-
mas de estudos que os
deputados consideram
importantes para o de-
senvolvimento do País.

A reunião está mar-
cada para as 10 horas e
terá transmissão ao
vivo pelo portal e-
Democracia e também
pelo canal do Cedes
YouTube.

Cedes

O Centro de Estu-
dos é um órgão técni-
co-consultivo vincula-
do à Presidência da
Câmara, que se dedica
a análise, discussão e
prospecção de temas
relacionados a progra-
mas, planos e projetos
governamentais estra-
tégicos para o planeja-
mento de políticas pú-
blicas e a formulação
de diretrizes legislati-
vas.

O colegiado é com-
posto por 23 parlamen-
tares e conta com o apo-
io da Consultoria Le-
gislativa no desenvol-
vimento dos estudos
estratégicos. Como
resultado do trabalho,
são produzidos e publi-
cados estudos, que tra-
zem apensados proje-
tos de lei e/ou indica-
ções para o Poder Exe-
cutivo. Desde sua ins-
talação em 2003, já
foram publicados 27
estudos.

Agência Câmara de Notícias

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O presidente do Cedes, deputado Da Vitória

Audiência de Custódia passa ser realizada
por videoconferência no Espírito Santo

As audiências de
custódia de presos enca-
minhados ao Centro de
Tr iagem de Viana
(CTV) serão realizadas
por videoconferência.
A medida é resultado
da parceria entre a Se-
cretaria da Justiça (Se-
jus) e o Tribunal de Jus-
tiça do Espírito Santo
(TJES), e visa a dar ma-
is agilidade e seguran-
ça ao ato durante a pan-
demia do novo Coro-
navírus (Covid-19). O
governador do Estado,
Renato Casagrande,
participou da cerimô-
nia virtual que deu iní-
cio à realização das
audiências de custódia
por videoconferência.

“Essa solenidade,
que marca o início da
audiência de custódia
por videoconferência,
é uma oportunidade de
aprofundar essa parce-
ria, que tem dado resul-
tado extraordinário,
com o trabalho que fa-
zemos juntos ao Poder
Judiciário, Defensoria
Pública e Ministério
Público. Quando assu-
mimos, o sistema prisi-
onal já apresentava um

número de presos supe-
rior à quantidade de
vagas. Naquela oca-
sião, montamos um
grupo de trabalho com
esses atores e, desde
então, temos avanços
como a videoaudiência
e a expansão do uso da
tornozeleiras eletrôni-
cas”, afirmou o gover-
nador.

Casagrande prosse-
guiu: “A audiência de
custódia já foi uma ino-
vação importante que a
legislação nos trouxe.
Essa análise é uma con-
quista para a gestão do
sistema prisional, uma
conquista ainda para
os direitos humanos, já
que nos leva a trabalhar
na redução da impuni-
dade. Aperfeiçoar a
audiência de custódia é
importante para nós,
permitindo tornar ele-
trônicos os processos
penais para termos ma-
is agilidade”, ressaltou.

A audiência de cus-
tódia garante que a pes-
soa presa em flagrante
seja apresentada à auto-
ridade judicial, que irá
decidir quanto à legali-
dade e à manutenção
da prisão. O secretário
de Estado da Justiça,

Marcello Paiva de Mel-
lo, explicou que, a par-
tir de agora, esse proce-
dimento passa a ser
ofertado também de
forma virtual. Uma
sala foi preparada para
que os presos possam
participar das videoau-
diências.

"A pandemia trou-
xe demandas especiais
para todos os setores.
No sistema prisional,
reavaliamos diversos
procedimentos para
evitar a propagação do
vírus e garantir o isola-
mento e o atendimento
dos casos suspeitos e
confirmados. A au-
diência de custódia era
um ponto que deman-
dava ajustes e, junto ao
Poder Judiciário, con-
seguimos realizá-los
para implementar a
versão virtual. As telea-
udiências, audiências
de instrução e julga-
mento realizadas por
vídeo, também fazem
parte do processo de
moder nização das
ações. Essa expansão,
que agora abrange as
audiências de custódia,
preserva os direitos dos
apenados, bem como
contribui com a otimi-

zação do processo",
enfatizou Marcello Pai-
va de Mello.

A juíza coordena-
dora das Varas Crimi-
nais e de Execuções
Penais do Tribunal de
Justiça, Gisele Souza
de Oliveira, destaca a
relevância da iniciati-
va. “A implantação da
videoconferência na
audiência de custódia
vai viabilizar que o ser-
viço de plantão de fla-
grantes do Centro de
Triagem de Viana seja
prestado de maneira
ininterrupta e relevante
para o controle da por-
ta de entrada do siste-
ma prisional, especial-
mente no contexto da
pandemia, além de pre-
servar a garantia da

pessoa presa em fla-
grante delito de ser
apresentada ao juiz no
prazo de 24 horas.
Importante destacar
que as instituições que
integram o sistema de
justiça criminal e que
atuam diariamente na
Audiência de Custódia
apoiam essa iniciativa
do Poder Judiciário e
da Sejus, o que viabili-
zou a construção de
um fluxo dinâmico e
que atende a todas as
partes atuantes”, desta-
cou a juíza.

Para realização da
audiência de custódia,
o apenado é conduzido
a uma sala equipada
com computadores
com acesso à internet e
câmera de vídeo, onde

é apresentado ao ma-
gistrado. Todo o proce-
dimento é acompanha-
do pelo Ministério Pú-
blico, Defensoria Pú-
blica e advogado de
defesa.

Caso o juiz decida
pela manutenção da
prisão ou a custódia
cautelar, o detento é
encaminhado a uma
cela de isolamento na
unidade prisional, pro-
cedimento adotado
desde o início da pan-
demia para reduzir as
chances de contamina-
ção entre os presos
com a Covid-19. Caso
o juiz decida pela con-
cessão do alvará de sol-
tura, o mesmo é libera-
do após a conclusão
dos ritos legais.

Foto: Hélio Filho/Secom
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