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Reflexao~

"Olha para mim, e tem piedade de mim,
porque estou solitário e aflito. As ânsias do
meu coração se têm multiplicado; tira-me dos
meus apertos. Olha para a minha aflição e
para a minha dor, e perdoa todos os meus
pecados. Olha para os meus inimigos, pois se
vão multiplicando e me odeiam com ódio
cruel."

Refletindo: Às vezes você se sente solitário e sem
valor, os amigos parecem não se importar, e o pior,
as pessoas mais próximas, aquelas que você ama,
são as mais usadas pelo inimigo para dizer ao teu
espírito: ninguém liga para você !!! Mas o amor está
no coração e não na boca, palavras não valem coisa
alguma para DEUS, não se importe com a voz do
inimigo, o verdadeiro amor vem do SENHOR !!!
Aquele que tem DEUS no coração não esta
solitário, pois é preferível estar com DEUS e com
Seu filho Jesus Cristo, do que estar rodeado de
semelhantes que não praticam o amor verdadeiro.

Oração: Senhor Deus, como na história de Gideão,
muitos homens do exército não estavam com o
sentimento correto, e o Senhor fez com que
ficassem apenas aqueles que seriam os seus fiéis
companheiros, do mesmo modo, eu lhe peço que
afaste de mim as pessoas que têm sido usadas pelo
inimigo, e deixe apenas aqueles que me vêem com
bons olhos, companheiros fiéis cujo coração foi
tratado pelo Senhor e está cheio de amor, e não há
sentimento de inveja, de intriga, nem de maldade.
Coloco estas pessoas nas tuas mãos, e peço para que
me ajude a perdoá-las e amá-las. Em nome de Jesus.
Amém.
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Primeira dama leva brinquedos a crianças
de família carente em São Gabriel da Palha

Vale a pena ser do
bem! Foi com esse
olhar e sentimento de
satisfação e alegria, que
a primeira-dama de
São Gabriel da Palha,
Marcella Rossoni, rea-
lizou a entrega de brin-
quedos às crianças de
uma família carente do
município. A entrega
dos presentes foi reali-
zada na quarta-feira
(07).

Marcella conta que
seu primeiro contato
com a família, aconte-
ceu durante uma visita
da Secretaria de Assis-
tência Social, a qual ela
estava acompanhando
no bairro Cachoeira da

Onça.
“A Secretaria de

Assistência Social tem
o costume de realizar
visitas de famílias, para
poder verificar a sua
situação e atendê-las
caso estejam necessi-
tando de alguma assis-
tência. Há alguns dias,
a equipe da Secretaria
recebeu uma demanda
de vizinhos do bairro e
também de um verea-
dor, para verificar sobre
as condições que essa
família em questão esta-
va passando. Chegan-
do no local, constatou-
se que eles estavam pas-
sando por necessidades
e prontamente foram
assistidos pela secreta-
ria, e eu ali, acompa-

nhando e vendo toda
aquela situação, fiquei
comovida e senti no
meu coração, que as
crianças ficariam feli-
zes de receber um brin-
quedo”, lembra a pri-
meira dama.

“Naquele momento
eu lembrei de minha
infância que foi bem
sofrida, então eu senti
no meu coração a von-
tade de ajudar. No dia
seguinte, fui na rua e
comprei os brinquedos
e depois, pedi um ami-
go para ir comigo na
casa da família e entre-
guei os presentes para
às crianças”, comple-
tou Marcella.

A Secretár ia de
Assistência Social, Pa-

trícia Soares, parabeni-
zou a primeira dama
pelo gesto e afirmou
que a pasta vem reali-
zando um trabalhando
amplo com as famílias
em situação de vulnera-
bilidade do município.

“Vi nos seus olhos
as lágrimas e o quanto
ficou emocionada com
essa visita, lembro-me
em uma de nossas con-
versas que me falou: ‘eu
lembrei da minha in-
fância’. Parabéns pelo
gesto, nossa cidade se
orgulha de ter represen-
tantes que realmente
são pessoas simples e
humildes como a se-
nhora primeira dama e
o nosso prefeito Tia-
go”, disse.

Editora Hoje
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“Minha infância foi bem sofrida, então eu senti no meu
coração a vontade de ajudar”, contou Marcella Rossoni
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Pancas adota iniciativa de vacinação solidária

Nesta quinta-feira
(8), a Prefeitura de Pan-
cas, por meio da Secre-
taria de Saúde e Assis-
tência Social, adotou o
esquema de vacinação
solidária. Com a temá-
tica; “A vacina salva
vidas, sua doação tam-
bém”, a ideia é estimu-

lar as pessoas que fo-
rem receber a imuniza-
ção nos pontos de vaci-
nação a levarem um
quilo (1kg) de alimento
não perecível, que será
doado para auxiliar
famílias em situação de
vulnerabilidade social
do município.

“Os moradores que
estão sendo vacinados

poderão fazer a doação
de 1 kg de alimento
não perecível, caso te-
nham condições e quei-
ram participar da cam-
panha. Ressaltamos
que a doação de ali-
mentos é totalmente
voluntária e não inter-
fere no direito de se va-
cinar”, afirmou a pre-
feitura em nota.

Editora Hoje

Redução no preço
da gasolina ainda não
foi sentido pelos
consumidores da região

A vida do brasileiro
tem sido difícil, princi-
palmente quando se
fala em abastecer o veí-
culo, seja um carro ou
uma motocicleta, a ve-
lha frase “enche o tan-
que”, é cada vez mais
rara de ser ouvida pelos
frentistas.

Em um curto perío-
do de tempo, a Petro-
bras anunciou duas re-
duções no preço da ga-
solina nas refinarias,
(duas reduções em me-
nos de 10 dias). A pri-
meira redução foi anun-
ciada em 19 de março,
com queda de R$ 0,14
por litro da gasolina
n a s r e f i n a r i a s o u
4,95%. Já a segunda,
foi feita em 25 de mar-
ço, com o valor de R$
0,11 menor em média
por litro.

Um levantamento
feito pela nossa equipe
em postos de gasolina
da região, apontam que
os novos valores ainda
não foram sentidos no
bolso da população.
Com preços que vari-
am entre R$ 5,69 e R$
5,89 por litro, o consu-
midor tem tido que fa-
zer um verdadeiro tour,
em busca de preços me-
lhores.

“O preço auto dos

combustíveis está doen-
do nos bolsos dos brasi-
leiros. É uma realidade
muito triste onde aca-
bamos por ser reféns, a
gente que trabalha e
precisa do veículo para
se locomover, queren-
do ou não tem que pa-
gar”, afirma o repre-
sentante comercial
Aroldo.

“Eu ainda não senti
essa diferença no meu
bolso, é complicado
isso, porque o combus-
tível é algo necessário
para todo mundo, é
uma pessoa que precisa
trabalhar, uma firma
que coloca os veículos
na estrada para prestar
serviços, a gente da ro-
ça que precisa escoar a
produção, é muita gen-
te mesmo sabe, que ne-
cessita de um combus-
tível e isso tem doído
no bolso. Espero que
logo o preço possa bai-

xar e que possamos dar
uma respirada, porque
não tem sido fácil”, dis-
se o agricultor Rogério.

"Quando se anuncia
um aumento do preço
do combustível, ele está
na bomba no outro dia,
mesmo que o posto não
tenha feito uma nova
compra de gasolina.
Mas quando se tem a
baixa dos preços, essa
baixa até chegar ao cli-
ente final demora mui-
to, ou é até por vezes, é
ignorada. Porque, se
hoje, anunciarem uma
baixa nos preços e na
semana da frente um
reajuste de novo, o pos-
to acaba subindo o pre-
ço novamente e o con-
sumidor final, que so-
nos nós, nem sente a
diferença da primeira
baixa do combustível”,
explicou Lucas, que
trabalha como entrega-
dor.

Editora Hoje
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A todo o vapor: Agentes de Saúde
continuam orientando a população no
enfrentamento a Covid-19 em Valério

A busca pela con-
tenção da dissemina-
ção do vírus, tem sido
uma das principais pre-
ocupações do prefeito
David, juntamente
com a vice-prefeita Sô-
nia Mielke e Secretária
de Saúde, Cazuza Ros-
sini, que vêm realizan-
do uma série de ações
no município de Vila
Valério.

Desde o início da
semana, agentes comu-
nitárias de saúde de
Vila Valério, estão atu-
ando nas ruas e comér-

cios da cidade, orien-
tando a população no
enfrentamento a Co-
vid-19 e também, para
o uso da máscara faci-
al. Além das agentes,
profissionais traba-
lham incansavelmente
no centro de atendi-
mento a Covid-19, rea-
lizando atendimentos
e testagens rápidas na
população valeriense.

“A Secretaria de
Saúde tem feito sua
parte no combate ao
coronavirus, mas todo
trabalho é em vão se
você, cidadão valerien-
se, não fizer sua parte.

Precisamos atingir o
número zero de conta-
minados, e só vamos
parar de usar a másca-
ra quando autoridades
competentes disserem
que está tudo certo.
Todos os dias os ‘exér-
citos’ das agentes de
saúde estarão nas ruas
dando o recado de que
é preciso usar a másca-
ra, e agradecemos a
todos que tem recebido
muito bem nossas agen-
tes. Vamos contribuir
para podermos chegar
o mais breve à normali-
dade”, pontuou a vice-
prefeita Sônia Mielke.

Foto: divulgação

Editora Hoje
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Anvisa autoriza novo ensaio clínico
de vacina contra a covid-19

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovou ontem
(8) um novo ensaio clíni-
co de vacina contra a co-
vid-19. O desenvolvi-
mento do imunizante
está sendo patrocinado
pela empresa biofarma-
cêutica Medicago R&D
Inc, sediada no Canadá,
e pela empresa farma-
cêutica britânica Gla-
xoSmithKline (GSK), a
responsável pelo desen-
volvimento do adjuvante
da vacina, que é uma
substância adicional à
formulação.

De acordo com a
Anvisa, a vacina candi-
data usa tecnologia de
partícula semelhante ao
coronavírus (CoVLP). É
composta da proteína S
expressa em forma de
partículas parecidas com
vírus (VLPs), coadminis-
tradas com um adjuvan-

te, em duas doses com
intervalo de 21 dias entre
as doses.

O ensaio clínico apro-
vado é de fase 2/3, ran-
domizado, cego para
observador, controlado
por placebo, para avaliar
a segurança, eficácia e
imunogenicidade da vaci-
na, em adultos com 18
anos de idade ou mais. O
ensaio clínico é compos-
to por três estágios e o
Brasil participará do está-
gio 3, que corresponde à
fase 2/3 do estudo.

Na fase 3 do estudo, o
objetivo é incluir até 30
mil voluntários no Cana-
dá, Estados Unidos,
além da América Latina,
Reino Unido e Europa.
No Brasil, devem ser in-
cluídos 3,5 mil voluntári-
os na porção 3 do estudo
de fase 2/3. A fase 1 e 2
do estudo está em anda-
mento no Canadá e Esta-
dos Unidos.

A Anvisa explicou

ainda que analisou os
dados das etapas anterio-
res de desenvolvimento,
e os resultados obtidos
até o momento demons-
traram um perfil de segu-
rança aceitável do imuni-
zante. Este é o quinto
estudo de vacina contra a
covid-19 autorizado no
Brasil.

Em 2 de junho de

2020 foram autorizados
os testes com a vacina
desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford e a
empresa Astrazeneca,
seguido pela vacina da
Sinovac em parceria com
o Instituto Butantan, em
3 de julho. Depois, a vaci-
na da Pfizer/Wyeth, em
21 de julho, e o imuni-
zante da Janssen-Cilag,

em 18 de agosto. As vaci-
nas Oxford/ Astrazene-
ca e do Butantan têm
autorização para uso
emergencial no país e,
para a da Pfizer, a Anvisa
já concedeu registro defi-
nitivo para aplicação na
população.

Os ensaios clínicos
são os estudos realizados
em seres humanos e ser-

vem para validar a rela-
ção de eficácia e seguran-
ça do medicamento e
também para novas indi-
cações terapêuticas. São
três fases, onde são colhi-
das informações sobre
atividade, funcionamen-
to e segurança para que o
produto possa ser libera-
do ao mercado e ser usa-
do em pacientes.

IBGE prevê safra recorde de 264,9 milhões de toneladas para 2021

A produção de cerea-
is, leguminosas e oleagi-
nosas estimada para 2021
alcançou mais um recor-
de, devendo totalizar
264,9 milhões de tonela-
das, 4,2% (10,7 milhões
de toneladas) acima da
obtida em 2020 (254,1
milhões de toneladas).

As informações são
do Levantamento Siste-
mático da Produção Agrí-
cola, divulgado ontem
(8), pelo Instituto Brasile-
iro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

A previsão para a sa-
fra de soja deve atingir
mais um marco inédito,
com 131,8 milhões de
toneladas. Segundo o
gerente da pesquisa, Car-
los Barradas, a demanda
aquecida e o dólar em
alta têm favorecido a co-
mercialização da soja e
incentivado os produto-
res a aumentarem o plan-
tio.

Conforme o IBGE,
no final de março de
2021, a saca de 60 quilos
do produto foi comercia-

lizada a R$ 173,3, 3,49%
acima do mês anterior.
Na região integrada por
Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia (Matopi-
ba), quase todos os esta-
dos apresentam aumen-
tos expressivos na produ-
ç ã o, c o m o o P i a u í
(15,6%), a Bahia (7,6%) e
o Maranhão (3,8%). A
exceção é o Tocantins (-
6,3%).

“A colheita da soja
está perto de ser concluí-
da na maioria das unida-
des da federação, mas
está com atraso em rela-
ção ao ano anterior, que
foi causado pelo plantio
tardio devido à estiagem
no início da primavera.
Com o retorno das chu-
vas, a partir de dezembro,
as lavouras se recupera-
ram e a cultura se desen-
volveu de maneira satis-
fatória”, disse o pesquisa-
dor, em nota.

De acordo com ele,
embora atualmente o
excesso de chuvas venha
causando problemas em
alguns estados, tanto na
colheita quanto no escoa-
mento da safra, restam

poucas áreas a serem co-
lhidas e a produção da
oleaginosa deverá ficar
8,5% (10,3 milhões de
toneladas) acima da de
2020.

Produção de uvas
Além dos grãos, o

IBGE também destacou
o aumento na produção
de uvas. A estimativa da
produção em março foi
de 1,7 milhão de tonela-
das, crescendo de 4,9%
em relação ao mês anteri-
or e de 18,7% em relação
a 2020, o que se deve ao
bom rendimento das la-
vouras.

Em março, a produ-
ção do Rio Grande do
Sul, responsável por
56,5% da safra nacional
de uvas, foi reavaliada
com crescimento de 8,5%
em relação à estimativa
anterior e de 29,2% frente
a 2020, alcançando 950,2
mil toneladas.

“As condições de esti-
agem, combinadas com
grande amplitude térmi-
ca diária, de dias quentes
e noites frias, ocorridas
no final da primavera e
início do verão, não ante-

ciparam o ciclo e foram
muito favoráveis para a
quantidade e a qualidade
enológica das uvas preco-
ces. O consumo de vinho
durante a pandemia de
covid-19 cresceu bastan-
te, reduzindo os estoques
comercializáveis de uva.
Mas as cooperativas do
Rio Grande do Sul espe-
ram recompor esses esto-
ques durante o ano, bem
como o estoque de passa-
gem até a próxima colhe-
ita”, afirmou Barradas.

Segundo o levanta-
mento, outras unidades
produtoras também espe-
ram crescimento da pro-

dução em relação a 2020,
c o m o P e r n a m b u c o
(15,3%) e Bahia (8,9%),
estados em que se locali-
za o Vale do São Francis-
co e que, junto com o Rio
Grande do Sul, respon-
dem por 82,6% da produ-
ção nacional de uva.
Enquanto no Sul a maior
parte das uvas tem como
destino a produção de
sucos, no Nordeste, a
maior parte vai para o
consumo de mesa.

Na informação do
levantamento de março
em relação à de fevereiro,
destacaram-se as varia-
ções positivas nas produ-

ções de trigo (8,1% ou
541,6 mil toneladas), ce-
vada (7,9% ou 31,3 mil
toneladas), feijão de 1ª,
2ª e 3ª safra (0,8%, 5,0% e
1,7%, somando 77 mil
toneladas), uva (4,9% ou
78,4 mil toneladas), sor-
go (2,4% ou 67,5 mil tone-
ladas), soja (1,1% ou 1,4
milhão de toneladas) e
arroz (0,9% ou 100,3 mil
toneladas).

São esperadas quedas
na produção do milho de
1ª e 2ª safra (-1,5% e -
0,1% ou 471,2 mil tonela-
das) e da aveia (-0,3% ou
2,5 mil toneladas).

Agencia Brasil

Agencia Brasil
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Lei do Programa de Geração de Energias Renováveis
do Espírito Santo é sancionada pelo governador

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande,
sancionou, na quinta-
feira (08), a Lei que insti-
tui o Programa de Gera-
ção de Energias Renová-
veis do Espírito Santo
(Gerar). A iniciativa tem
o objetivo de diversificar
a matriz energética se-
guindo uma tendência
mundial, além de fomen-
tar o desenvolvimento
econômico e potenciali-
zar o ambiente de negóci-
os no Estado, tornando-o
mais competitivo e segu-
ro. A iniciativa faz parte
do Plano Espírito Santo
— Convivência Consci-
ente, visando a promo-
ção do desenvolvimento
econômico em todas as
regiões capixabas.

O programa será coor-
denado pela Secretaria
da Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Pro-
fissional e Desenvolvi-
mento Econômico (Sec-
tides) e terá seis eixos de
atuação, sendo eles: ins-
trumentos regulatórios,
incentivos fiscais e/ou
tributários, P&D (pesqui-
sa e desenvolvimento),
acesso à rede, desenvolvi-
mento regional e financi-
amentos.

“O Gerar é um pro-
grama importante que
inclui incentivos tributá-
rios na área de energia
renovável, protegendo o
meio ambiente e gerando
empregos e oportunida-

des. Essa é mais uma
ação do Plano Espírito
Santo — Convivência
Consciente, que vai per-
mitir que a gente passe
esse momento com a ado-
ção de medidas que com-
pensem a crise que esta-
mos vivenciando em de-
corrência da pandemia”,
comentou o governador
Renato Casagrande.

O secretário de Inova-
ção e Desenvolvimento
Econômico, Tyago Hoff-
mann, destacou a impor-
tância da sanção do pro-
grama, uma vez que o
Estado tem potencial
para a geração de energia
elétrica a partir de fontes
renováveis, como a solar
fotovoltaica, biomassa e
eólica. Ele pontuou ain-
da que o Gerar pretende
atrair novos investidores,
a instalação de novos
empreendimentos em
diversas regiões do Esta-
do mediante a identifica-
ção de áreas promissoras
na geração de energia
renovável, bem como a
promoção de uma cultu-
ra de inovação, estimu-
lando a pesquisa e o de-
senvolvimento no setor.

“O segmento de ener-
gia desempenha um pa-
pel crucial na economia e
o uso de fontes renováve-
is está alinhado à recupe-
ração econômica mundi-
al, principalmente, no
pós-pandemia. O Gerar,
além de contribuir para a
redução da emissão de
gases poluentes, tem obje-

tivos socioeconômicos,
como atração de investi-
mentos e geração de em-
prego para os capixa-
bas”, completou Tyago
Hoffmann.

A subsecretária de
Competitividade da Sec-
tides, Rachel Freixo, afir-
mou que a sanção do Ge-
rar, neste momento, é um
sinal da consolidação da
política implementada
pelo governador Renato
Casagrande, que vem
sendo colocada em práti-
ca desde 2012, gerando
progresso e desenvolvi-
mento econômico, sem-
pre em comunhão com
os interesses ambientais e
a sustentabilidade.

“Esta é inclusive a
diretriz do novo secretá-
rio de Inovação e Desen-
volvimento. Devemos
sim criar políticas públi-
cas, aperfeiçoar as já exis-
tentes e criar novas que
visem o desenvolvimen-
to econômico, a qualifi-
cação profissional, mas
muito ligado aos impac-
tos ambientais positivos
e a geração de emprego
com inovação. Além de
todas as características
positivas e os impactos
favoráveis ao meio ambi-
ente, o Gerar vem em um
momento muito propício
para o setor produtivo,
do qual esperamos e acre-
ditamos imensamente
que o programa traga um
novo ânimo para o se-
tor”, declarou Rachel
Freixo.

Também presente
durante o anúncio da
sanção, Marcos Kneip
Navarro, indicado pelo
Governo do Estado para
a Diretoria de Negócios
do Banco de Desenvolvi-
mento do Espírito Santo
(Bandes), avalia que o
programa é uma oportu-
nidade de aliar desenvol-
vimento sustentável à
vocação do Estado para
a produção de energias.
“A importância deste
programa, além da tran-
sição para uma matriz
energética mais limpa
em um Estado vocacio-
nado em todo o seu terri-
tório para gerar energia -
fotovoltaica, solar, bio-
massa, eólica – é que há
também um pilar impor-
tante, que é o de criar al-
ternativas de fomento
para novos investimen-
tos no setor e o Bandes já
trabalha em linhas espe-
cíficas para este fim”,
pontuou.

Sobre o Gerar

O Gerar prevê incen-
tivos de ampliação da
sustentabilidade ambien-
tal, como a redução das
emissões de gases de efei-
to estufa na geração de
energia elétrica, promo-
vendo a diversificação da
matriz energética estadu-
al, a descentralização e
interiorização do desen-
volvimento socioeconô-
mico, estimulando, as-
sim, atividades que utili-

zem fontes de energias
renováveis, contribuindo
para a preservação do
meio ambiente.

Além disso, o progra-
ma tem outros objetivos,
tais como conceder in-
centivos fiscais e tributá-
rios às sociedades empre-
sárias que se dedicam à
fabricação de equipa-
mentos geradores de
energia renovável, em
especial, a solar, eólica
offshore e/ou onshore e
biomassa; fomentar pes-
quisas voltadas ao desen-
volvimento tecnológico
de fontes de energias re-
nováveis; estimular o
desenvolvimento da cade-
ia produtiva e do merca-
do de energia solar foto-
voltaica no Estado, bem
como fomentar a forma-
ção e capacitação de re-
cursos humanos para
atuar em todas as etapas
da cadeia produtiva de
energia solar fotovoltai-
ca, entre outros.

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 va-
gas 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);
da Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Pro-
fissional e Desenvolvi-
mento Econômico (Sec-
tides), que vão acompa-
nhar de perto a imple-
mentação das medidas
previstas no plano. O
Conselho será responsá-
vel ainda pelas orienta-
ções a serem seguidas
conforme as prioridades
do Governo, propondo
ações de rearranjo da
conjuntura econômica e
potencializando a recu-
peração da economia do
Estado.

Secont utiliza tecnologia para fortalecer o controle em compras públicas

A Secretaria de Con-
trole e Transparência
(Secont) apresentou,
na manhã de quinta-
feira (08), o Relatório
de Compliance do Pro-
jeto Sentinela (Sistema
de Monitoramento
Informatizado de Frau-
des e de Controles
Internos), que tem o
intuito de dar maior
segurança ao gestor,
minimizando o risco
de ocorrência de in-
conformidades em pre-
gões eletrônicos.

O projeto-piloto foi
idealizado pelos audi-
tores Fabiano da Ro-
cha Louzada e Frederi-
co Pinto de Souza, ten-
do sido objeto de artigo
publicado pela Revista
da Controladoria Ge-
ral da União. Inicial-
mente, o Laboratório
de Dados, Análise e
Tecnologia Aplicada à
Auditoria (LAB.Da-
ta), responsável pelo
desenvolvimento do
Sentinela, analisou
100% dos pregões ele-
trônicos realizados pe-
la Secretaria da Educa-

ção (Sedu) no período
de 2016 a 2020. O mo-
nitoramento resultou
em um relatório, que
apresentou sugestões
de ações visando a ga-
rantir a total aderência
às melhores práticas
em compras públicas.

O relatório foi apre-
sentado ao secretário
de Estado da Educa-
ção, Vitor de Angelo, e
à equipe da Sedu por
meio de videoconfe-
rência. Como pactua-
do na carteira de proje-
tos estratégicos do Go-
verno do Estado, o pró-

ximo passo, agora, é
ampliar o monitora-
mento, anal isando
40% dos órgãos que
utilizam o Sistema Inte-
grado de Gestão Admi-
nistrativa (SIGA) para
pregões eletrônicos até
o final deste ano e
100% dos órgãos até o
final de 2022.

O secretário de Esta-
d o d e C o n t r o l e e
Transparência, Edmar
Camata, e a subsecre-
tária de Estado de
Transparência, Mirian
Porto do Sacramento,
ressaltam que o objeti-

vo do Sentinela é atuar
preventivamente, cor-
rigindo inconformida-
des nos pregões eletrô-
nicos e minimizando o
risco de fraudes. "Esta-
mos usando a tecnolo-
gia para agir de forma
preventiva no controle,
e dar mais segurança
ao gestor público para
a tomada de decisões e
na realização de com-
pras públicas", observa
Edmar Camata.

A tendência, como
explica Mirian Porto
do Sacramento, é que a
adoção das medidas

sugeridas no relatório
leve a 100% de adesão
às normas de pregões
eletrônicos, o que sig-
nifica uma importante
barreira para evitar o
risco de fraudes. "O
atendimento às suges-
tões apresentadas no
relatório, que analisa a
conformidade entre o
procedimento adotado
e a norma posta, é me-
dida simples, mas mui-
to eficaz para dar segu-
rança às contratações",
destaca a subsecretária
de Estado de Transpa-
rência.

Secont

Governo/Sectides/Bandes
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Câmara aprova criação de programa
emergencial para setor de eventos

O plenário da Câ-
mara dos Deputados
aprovou na quarta-
feira (7) o projeto de lei
que cria o Programa
Emergencial de Reto-
mada do Setor de Even-
tos (Perse). O projeto
prevê o parcelamento
de débitos de empresas
do setor de eventos
com o Fisco federal,
além de medidas para
compensar a perda de
receita em razão da
pandemia de covid-19.
A matéria segue para
sanção presidencial.

“Como nós sabe-
mos, foi o primeiro se-
tor que parou no país e,
sem dúvida, será o últi-
mo a ser retomado, o
setor mais prejudicado
no país, que afeta in-
clusive diversos ou-

tros, como os de servi-
ço, limpeza, seguran-
ça, som, iluminação. E
nós precisamos, como
legisladores, atuar pa-
ra garantir a sobrevi-
vência do setor”, afir-
mou a relatora, depu-
tada Renata Abreu (Po-
demos-SP).

Poderão aderir ao
programa empresas de
hotelaria em geral; ci-
nemas; casas de even-
tos; casas noturnas;
casas de espetáculos e
empresas que realizem
ou comercializem con-
gressos, feiras, feiras
de negócios, shows,
festas, festivais, simpó-
sios ou espetáculos em
geral e eventos esporti-
vos, sociais, promocio-
nais ou culturais, além
de entidades sem fins
lucrativos. A relatora
incluiu no texto apro-

vado buffets sociais e
infantis como perten-
centes ao setor de even-
tos.

O texto prevê alí-
q u o t a z e r o d o
PIS/Pasep, da Cofins
e da Contribuição Soci-
al sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) por 60 me-
ses e a extensão, até 31
de dezembro de 2021,
do Programa Emer-
gencial de Acesso a
Crédito (Peac) para as
empresas do setor.

A regra geral prevê
desconto de até 70%
sobre o valor total da
dívida e até 145 meses
para pagar, exceto os
débitos previdenciári-
os, para os quais a
Constituição limita o
parcelamento em 60
meses. Podem ser par-
celados débitos com a
Receita Federal e com

a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.

Para custear os be-
nefícios dados ao setor
de eventos, o projeto
destina, além dos re-
cursos orçamentários
e do Tesouro Nacional
alocados, 3% do di-
nheiro ar recadado
com as loterias admi-
nistradas pela Caixa

Econômica Federal e
com a Lotex.

Os deputados apro-
varam a inclusão feita
no texto pelos senado-
res da criação de inde-
nização para as empre-
sas de eventos que tive-
ram perda superior a
50% do faturamento
entre 2019 e 2020, limi-
tada ao valor global de

R$ 2,5 bilhões. O valor
a receber por empresa
será definido em regu-
lamento e calculado
com base no pagamen-
to da folha de salários
entre 20 de março de
2020 e o fim da emer-
gência decorrente da
pandemia, a ser defini-
do pelo Ministério da
Saúde.

Agencia Brasil

Papa pede que FMI e Banco Mundial reduzam dívidas de países pobres

O papa Francisco
disse aos líderes das
finanças do mundo
que os países pobres
atingidos pelo impacto
econômico da pande-
mia de covid-19 preci-
sam ter reduzidos os
fardos de suas dívidas e
receber uma voz maior
na tomada global de
decisões.

Em carta aos parti-
cipantes do encontro
anual de primavera do
F u n d o M o n e t á r i o
Internacional (FMI) e
do Banco Mundial, o
papa disse que a pan-
demia forçou o mundo
a lidar com as crises
inter-relacionadas nas
á r e a s s ó c i o -
econômica, ecológica

e política.
“A noção de recu-

peração não pode se
contentar com o retor-
no a um modelo desi-
gual e insustentável da
vida social e econômi-
ca, onde uma minús-
cula minoria da popu-
lação mundial detém
metade da riqueza”,
disse o pontífice na car-
ta, datada de 4 de abril.

Ele disse que um
espírito de solidarieda-
de global “exige, no
mínimo, uma redução
significativa do fardo
da dívida das nações
mais pobres, que foi
exacerbada pela pan-
demia”.

O papa Francisco
disse aos líderes das
finanças do mundo que
os países pobres atingi-
dos pelo impacto eco-
nômico da pandemia

de covid-19 precisam
ter reduzidos os fardos
de suas dívidas e rece-
ber uma voz maior na
tomada global de deci-
sões.

Em carta aos parti-
cipantes do encontro

anual de primavera do
F u n d o M o n e t á r i o
Internacional (FMI) e
do Banco Mundial, o
papa disse que a pande-
mia forçou o mundo a
lidar com as crises in-
ter-relacionadas nas

á r e a s s ó c i o -
econômica, ecológica e
política.

“A noção de recupe-
ração não pode se con-
tentar com o retorno a
um modelo desigual e
insustentável da vida

social e econômica,
onde uma minúscula
minoria da população
mundial detém metade
da riqueza”, disse o
pontífice na carta, data-
da de 4 de abril.

Ele disse que um

espírito de solidarieda-
de global “exige, no
mínimo, uma redução
significativa do fardo
da dívida das nações
mais pobres, que foi
exacerbada pela pande-
mia”.

Foto: divulgação
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Nova Venécia intensifica
serviço de limpeza urbana

Apesar da priorida-
de no combate a Co-
vid-19, outros setores
também são prioritári-
os para a administra-
ção pública de Nova
Venécia. Cumprindo
compromissos assumi-
dos junto a população
na campanha eleitoral,
o prefeito André Fa-
gundes vem dando res-
postas positivas. A lim-
peza urbana é um des-
ses exemplos.

A equipe da limpe-
za pública vem se es-
forçando para manter
a cidade limpa, com
ações que atendem to-
dos os bairros. O resul-
tado alcançado é cida-
de limpa e povo satisfe-
ito. As ações são deter-
minadas pelo próprio
prefeito André Fagun-
des e realizadas pela

Secretaria de Obras,
através do Departa-
mento de Limpeza Pú-
blica do município.

O serviço inclui ca-
pina, varrição, roça-
gem, coleta de entu-
lhos e podas de árvores
e é realizado em todos
os bairros. Os morado-
res são avisados com
antecedência para que
colaborem, colocando
seus entulhos na rua
para a coleta. A equipe
trabalha em forma de
mutirão para que a lim-
peza dos bairros seja
iniciada e concluída
sem interrupções.

O trabalho envolve
toda a equipe do De-
partamento de Limpe-
za Pública e vem ga-
nhando destaque e re-
conhecimento junto
aos moradores dos
principais bairros de
Nova Venécia, com

resultados satisfatóri-
os. Pontos para a admi-
nistração pública.

O município tam-
bém vem melhorando
a coleta de lixo, que
passou a seguir um cro-
nograma especial, aten-
dendo diariamente a
todos os bairros da se-
de do município. Além
de melhorar o visual, a
limpeza ajuda também
no aspecto da saúde
pública, principalmen-
te na periferia, evitan-
do a proliferação de
mosquitos e animais
peçonhentos.

O que dizem os
moradores

“Uma ótima inicia-
tiva, pois a cidade care-
cia desse tipo de servi-
ço e cuidados. Está de
parabéns”, afirmou
Silvia Macedo Silva,

dona de casa, morado-
ra do Bairro Rúbia.

“Essa administra-
ção está levando o ser-
viço público a sério e
essas ruas limpas valo-
rizam mais nossas ca-
sas”, disse João Paulo
da Cruz, pedreiro, bair-

ro Dom José Dalvit.

“Mesmo com a pan-
demia, a prefeitura es-
tá nos mostrando ser-
viços e cuidando da
nossa cidade”, desta-
cou Maria Aparecida
Carreiro Pinto, auxili-
ar de enfermagem, bair-

ro Margareth.

“Fico satisfeito em
ver o serviço sendo fei-
to, pois mostra o com-
promisso das autorida-
des com nosso povo",
falou Antônio José dos
Passos, desempregado,
bairro Ascensão.

Sob a liderança do prefeito André Fagundes, equipes vem trabalhando
com empenho e dedicação no enfrentamento a pandemia, e ao mesmo
tempo, dando sequência aos trabalhos de todos os setores do município.

Foto: PMNV
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