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Reflexao~

"Se dissermos que não temos pecado 
nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a 
verdade não está em nós. Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda 
injustiça."

Refletindo: Se dissermos que não temos 
pecados, estaremos mentindo. Porque então 
não reconhecer as coisas de errado que 
fazemos e confessar a Deus para que Ele nos 
perdoe ?!?! Se Deus enviou Jesus para nos 
purificar de todo pecado, é porque somos 
pecadores mesmo... O inimigo quer nos trazer 
culpa e nos afastar de Deus. Mas Jesus levou 
toda culpa la na cruz, nós fomos purificados 
por Jesus. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o 
pecador. Podemos pecar, mas devemos odiar o 
pecado.

Oração: Pai querido me perdoa pelas vezes 
que eu tenho deixado de confessar meus 
pecados. Sei que o Senhor me perdoa, e o 
sangue de Jesus me purificou de todo pecado. 
Afasta-me de todo pecado, de toda obra da 
carne, faz com que eu tenha uma vida de 
santidade. Em nome de Jesus. Amém.
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Cooabriel presente no Encontro 
Nacional de Cooperativas 
Agropecuárias (ENCA)

A Cooabriel esteve 
presente no Encontro 
Nacional de Coopera-
tivas Agropecuárias 
que aconteceu em 
Campinas São Paulo 
nesta semana. O even-
to teve início no dia 16 
e foi finalizado na 
quarta-feira (17).

O evento contou 
com 16 palestrantes e 
reuniu as principais 
lideranças das coope-
rativas do agronegó-
cio brasileiro para jun-
to a grandes especia-
listas debaterem gran-
des temas atuais.

O evento tratou so-

bre tendências econô-
micas, novas tecnolo-
gias que se apresen-
tam na condução do 
agro, criatividade e 
inovação nas coopera-
tivas.

Entre as temáticas 
das palestras estive-
ram: Agricultura 5.0 – 
Novas Tecnologias e 
Desafios; Inovação – 
A Grande Aliada das 
Cooperativas; A Pro-
fissionalização na Ges-
tão; O Valor da Gover-
nança no Novo Cená-
rio, entre outros.

Nesta edição, o mai-
or evento das coopera-
tivas agro também de-
bateu o conceito ESG, 

sigla em inglês para 
explicar as práticas 
ambientais, sociais e 
de governança de uma 
empresa.

O Superintende da 
Cooabriel, Carlos Au-
gusto Pandolfi esteve 
presente no evento 
que reuniu represen-
tantes de 320 coopera-
tivas do Brasil.

“Ficamos muito 
felizes com o convite. 
Trata-se de um evento 
em que cooperativas 
falam para outras coo-
perativas. Então, ao 
participar, temos opor-
tunidade de aprender 
durante as palestras e 
também ao fazer net-

working durante os 
intervalos. Também 
temos nossas próprias 
experiências a com-
partilhar, a exemplo 
das últimas iniciativas 
da Cooabriel seja na 
diversificação com a 
pimenta, seja na digi-
talização e migração 
dos dados para nuvem 
e contratação de novo 
ERP, e até mesmo na 
mudança recente do 
processo de governan-
ça, que chamaram 
atenção do meio coo-
perativista e isso tem 
sido usado como refe-
rência nas falas de ou-
tras cooperativas”, 
afirmou. 

Cooabriel 
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Mobilização alerta para riscos da 
automedicação com antibióticos

A Semana Mundial 
de Conscientização 
Microbiana começou 
nesta quinta-feira (18). 
A jornada de eventos e 
iniciativas de entida-
des médicas vai até o 
dia 24 e pretende aler-
tar para práticas que 
dificultam o combate a 
bactérias, vírus e para-
sitas. 

A Sociedade Brasi-
leira para a Qualidade 
do Cuidado e Seguran-
ça do Paciente (So-
brasp) chama a aten-
ção para a automedi-
cação com antibióti-
cos e como isso pode 
fortalecer bactérias, 
favorecendo infecções 
cada vez mais resisten-
tes a remédios. As in-
fecções de bactérias 
muito resistentes são 
mais comuns e preocu-
pantes. 

Segundo dados da 
Organização das Na-
ções Unidas (ONU), 
relativos a 2019, a cada 
ano 700 mil pessoas 
morrem por esse tipo 
de infecção. Até 2050, 
a estimativa é que esse 

tipo de problema pos-
sa resultar na morte de 
até 10 milhões de pes-
soas. 

Pesquisa da Orga-
nização Mundial da 
Saúde (OMS), realiza-
da em nove países euro-
peus, apontou que pes-
soas com o hábito de 
utilizar antibióticos 
por conta própria acre-
ditavam que estavam 
se prevenindo de infec-
ções. 

Segundo a Sobrasp, 
apesar de ser necessá-
ria uma receita para 
comprar antibióticos, 
muitas pessoas não 
utilizam a integralida-
de do remédio e aca-
bam guardando para 
empregá-lo em outras 
situações, como no 
caso de uma gripe.  

Contudo, confor-
me a entidade, 90% 
dos casos de rinosinu-
sites são causados por 
vírus e não demandam 
o uso de antibiótico 
para o tratamento. 

Fortalecimento de 
bactérias 

A médica infectolo-

gista Cláudia Vidal, do 
Hospital das Clínicas 
da Universidade Fede-
ral de Pernambuco 
(UFPE) e diretora cien-
tífica da Sobrasp, disse 
que o uso contínuo ou 
prolongado de anti-
bióticos pode acabar 
provocando o fortale-
cimento de bactérias. 

“O grande proble-
ma é que, quando usa-
mos, ele vai matar as 
bactérias, mas é um 
fator de risco, pois as 
bactérias que sobrevi-
vem são resistentes e 
vão começar a se mul-
tiplicar naquele fator 
de risco. O contato das 
bactérias com o anti-

biótico faz com que o 
gene do organismo 
comece a se expressar 
e aí ele muda mecanis-
mos da bactéria e o an-
tibiótico não consegue 
mais agir”, explicou. 

A Sociedade Brasi-
leira para a Qualidade 
do Cuidado e Seguran-
ça do Paciente tam-
bém ressaltou a impor-
tância de os profissio-
nais de saúde realiza-
rem um diagnóstico 
preciso a partir de ava-
liações clínicas. Ela 
pondera que a dificul-
dade de acesso a con-
dições nas unidades de 
saúde para a realiza-
ção de exame e consul-

tas pode alimentar um 
cenário de automedi-
cação. 

Segundo a Sobrasp, 
para evitar atitudes 
que possam fortalecer 
de alguma maneira a 
resistência microbiana 
é importante não utili-
zar antibióticos mais 
do que o prescrito pe-
los médicos. 

Outra recomenda-
ção é não usar sobras 
de antibiótico, a não 
ser que essa aplicação 
tenha sido recomenda-
da por um médico pa-
ra uma nova condição 
de saúde. A Sobrasp 
afirmou, ainda, que o 
ato de tomar medica-

mentos deve ocorrer a 
partir da indicação 
médica, e não de fami-
liares, amigos ou co-
nhecidos.  

C l á u d i a  V i d a l 
acrescentou que preve-
nir infecções é outra 
forma de evitar o risco 
de ter um problema 
que possa agravar o 
quadro de saúde. A 
higiene das mãos, tão 
popular na pandemia, 
é um dos hábitos. E 
nos serviços de saúde é 
importante evitar que, 
durante os procedi-
mentos, haja conduta 
que facilite a infecção 
no ambiente hospita-
lar ou ambulatorial. 

Procon-ES visitou região noroeste do Estado 

Dando continuida-
de às visitas aos Pro-
cons e prefeituras do 
interior do Estado, re-
presentantes do Insti-
tuto Estadual de Pro-
teção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-ES) 
estiveram nos municí-
pios de São Gabriel da 
Palha, Nova Venécia e 
Ecoporanga, na últi-
ma semana.

Segundo o diretor-
presidente do Procon-
ES, Rogério Athayde, 
o objetivo das visitas 
consistiu em conhecer 

as estruturas dos ór-
gãos municipais, apoi-
ar, capacitar e fortale-
cer os Procons, melho-
rando o atendimento à 
população do Estado. 

“O Procon-ES tem 
realizado uma série de 
visitas de aproxima-
ção aos órgãos muni-
cipais, visando ao for-
talecimento da políti-
ca estadual de defesa 
do consumidor do nos-
so Estado. É papel do 
Procon Estadual ofe-
recer suporte técnico e 
operacional aos Pro-
cons”, acrescentou 
Athayde.

Agência Brasil

Infecções de bactérias resistentes são mais comuns e preocupantes 

Procon-ES 
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Fundação capixaba é finalista no Prêmio 
Confap de Boas Práticas em Fomento à CT&I 

A  F u n d a ç ã o  d e 
Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Espírito 
Santo (Fapes) está entre 
as finalistas do Prêmio 
Confap de Boas Práti-
cas  em Fomento  à 
CT&I. A novidade foi 
divulgada pelo Conse-
lho Nacional das Fun-
dações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa 
(Confap), no último dia 
10, no resultado preli-
minar do Prêmio. 

A Fapes é finalista 
na categoria “Desenvol-
vimento de Ecossistema 
de Ciência, Tecnologia 
e Inovação” com a pro-
posta “Mobilização Ca-
pixaba pela Inovação 
(MCI)”. A MCI é uma 
ação conjunta e alinha-
da de atores locais para 

criar condições que esti-
mulem a inovação no 
Espírito Santo, contri-
buindo para o surgi-
mento de um novo ciclo 
econômico e de prospe-
ridade para a sociedade 
capixaba. A Mobiliza-
ção surgiu, por meio da 
parceria e articulação 
de representantes do 
Setor Produtivo, Acade-
mia, Instituições e Go-
verno do Estado, onde a 
Fapes se encontra. 

Puderam participar 
da premiação as 26 Fun-
dações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa 
(FAPs) do Brasil. O obje-
tivo é o de reconhecer e 
destacar as iniciativas 
de sucesso das FAPs, 
além de contribuir para 
o processo de integra-
ção e troca de experiên-
cias exitosas entres as 

Fundações dos diferen-
tes Estados brasileiros. 

O Prêmio 

- Prêmio Confap de 
Boas Práticas em Fo-
mento à CT&I foi divi-
dido em três categorias: 

- Desenvolvimento 
do  Ecoss i s t ema de 
CT&I; 

- Gestão e Desenvol-
vimento Organizacio-
nal; 

-  M o d e r n i z a ç ã o 
Administrativa. 

A premiação será 
concedida às FAPs que 
tenham desenvolvido 
ações e procedimentos 
criativos, diferenciados, 
inovadores, eficientes e 
eficazes no fomento ao 
desenvolvimento e exe-
cução da Política Naci-

onal de CT&I e que, por 
consequência, tenham 
potencializado a intera-
ção entre academia, se-
tor produtivo, governo e 
sociedade e elevado a 
qualidade e/ou a quan-
tidade de pesquisas cien-
tíficas apoiadas em seus 
respectivos estados. 

As FAPs classifica-
das em primeiro lugar, 
em cada uma das cate-
gorias, serão premiadas 
com certificado, troféu e 
medalha. As FAPs clas-
sificadas em segundo 
lugar, em cada uma das 
categorias, serão premi-
adas com certificado e 
troféu e os terceiros luga-
res, em cada uma das 
categorias, serão premi-
ados com certificado e 
medalha. Além disso, as 
FAPs inscritas que atin-
girem a pontuação míni-

ma para serem assim 
classificadas, receberão 
o selo CONFAP de “Bo-
as Práticas”. 

As propostas vence-
doras das FAPs nas três 
categorias serão anunci-

adas no dia 9 de dezem-
bro de 2021, na cerimô-
nia de premiação nacio-
nal, que será realizada 
durante o Fórum Naci-
onal CONFAP em Foz 
do Iguaçu-PR.

Eclipse parcial da Lua poderá ser observado nesta madrugada

Um eclipse parcial da 
Lua poderá ser observa-
do na madrugada desta 
sexta-feira (19). É tam-
bém chamado de eclipse 

de microlua, quando o 
satélite está no ponto 
mais afastado da órbita 
ao redor da Terra.

“Isso acontece por-
que o caminho que a Lua 
percorre no entorno da 

Terra é uma elipse, ou 
seja, uma circunferência 
levemente achatada. Co-
mo ela está mais longe da 
Terra que a Lua cheia 
média, acaba ficando 
aparentemente menor, 
cerca de 7%’’, explica o 
professor do Instituto 
Federal de Santa Catari-
na Marcelo Schappo.  

Mesmo sendo micro-
lua, o eclipse poderá ser 
observado totalmente na 
América do Norte e em 
alguns países da América 
do Sul. Aqui no Brasil, 
apenas o início do fenô-
meno poderá ser obser-
vado, previsto para às 
4h20, no horário de Bra-
sília. O ápice deve ocor-

rer por volta das 6h, horá-
rio de Brasília.

As cidades do centro-
norte do país terão me-
lhores condições de visi-
bilidade, entre elas as 
capitais Manaus, Rio 
Branco, Porto Velho, 
Boa Vista e Cuiabá. Isso 
porque nesses locais a 
Lua se põe após o ápice 
d o  e c l i p s e,  e x p l i c a 
Schappo.

Os moradores de Ma-
capá, Belém e Campo 
Grande também pode-
rão acompanhar parte do 
fenômeno. Já quem mo-
ra nas cidades da faixa 
litorânea do país, dificil-
mente observará o obscu-
recimento lunar.

Marcelo Schappo 
destaca ainda que próxi-
mo do momento do ápi-
ce, a Lua poderá ser vista 
em tom levemente aver-
melhado ou alaranjado. 
Segundo o doutor em 
Física, isso ocorre “por-
que a luz do Sol interage 
com a atmosfera terrestre 
e é desviada para dentro 
da sombra do nosso pla-
neta, atingindo a Lua. 
Porém, no processo de 
interação com a atmosfe-
ra, as colorações averme-
lhadas da luz do Sol pas-
sam com maior intensi-
dade.’’

Embora os eclipses 
lunares - alinhamento do 
Sol, Terra e Lua -  sejam 

considerados raros, nes-
se caso a sombra da Terra 
encobrirá cerca de 97% 
da Lua, por isso é consi-
derada parcial e é um 
pouco mais frequente do 
que quando há a cobertu-
ra total do satélite.  

Após o evento lunar 
desta sexta-feira (19), o 
próximo eclipse com boa 
visibilidade aqui no Bra-
sil será uma total em ma-
io de 2022.

Neste ano, ainda há 
previsão de chuva de me-
teoros Geminídeas, em 
dezembro. O ápice da 
visualização dos meteo-
ros no céu noturno será 
na madrugada do dia 14 
de dezembro.

Agência Brasil 

Fapes 

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil 
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Injeção contra covid-19 funciona 
no longo prazo, diz AstraZeneca
Opção é destinada a pessoas que não reagem bem a vacinas

A AstraZeneca con-
solidou, na quinta-feira 
(18), sua liderança na 
apresentação ao merca-
do de uma injeção que 
previne a covid-19 para 
não infectados que não 
reagem bem a vacinas. 
Segundo a empresa, o 
coquetel de remédio de 
anticorpos ofereceu 83% 
de proteção ao longo de 
seis meses. 

Em agosto, uma lei-
tura inicial do teste de 
estágio avançado Pro-
vent apontou que a tera-
p i a ,  b a t i z a d a  d e 
AZD7442 ou Evusheld, 
conferiu 77% de prote-
ção contra doenças sin-
tomáticas depois de três 
meses. 

A empresa anglo-

sueca também disse que 
um estudo separado em 
pacientes com covid-19 
leve a moderada mos-
trou que uma dose mais 
forte de AZD7442 dimi-
nuiu o risco de agrava-
mento dos sintomas em 
88% quando administra-
da até três dias após os 
primeiros sintomas. 

O tratamento é dado 
de uma vez com duas 
injeções sequenciais no 
braço. 

Os resultados mais 
recentes de exames de 
acompanhamento de 
longo prazo podem posi-
cionar a AstraZeneca, 
como a rival Pfizer, co-
mo provedora futura das 
duas vacinas e tratamen-
tos contra a covid-19, e a 
AstraZeneca disse que a 
"verdadeira vantagem" 

da terapia é a injeção 
preventiva.

A Pfizer também 
apresentou dados de 
eficácia promissores de 
seu candidato a trata-
mento oral contra a co-
vid-19, que pode ser dis-
tribuído mais facilmente 
do que injeções. A em-
presa também é uma 
fornecedora destacada 
de vacinas, com a parcei-
ra da BioNTech.

"Estes dados novos 
se somam ao conjunto 
crescente de indícios que 
apoiam o potencial do 
AZD7442.  Estamos 
avançando com pedidos 
regulatórios em todo o 
mundo e esperamos for-
necer uma nova opção 
importante contra o 
SARS-CoV-2 o mais 
rapidamente possível", 

disse o vice-presidente-
executivo da AstraZene-
ca, Mene Pangalos, em 
um comunicado.

No mês passado, o 
grupo solicitou a aprova-
ção do remédio a autori-
dades norte-americanas 
e europeias. Anticorpos 
monoclonais da Regene-
ron, Lilly e GSK-Vir fo-
ram aprovados pela agên-
cia reguladora dos Esta-

dos Unidos para o trata-
mento de pacientes de 
covid-19 fora dos hospi-
tais.

Para o teste Provent 
da AstraZeneca, quase 
5,2 mil participantes 
sem infecção foram sepa-
rados aleatoriamente em 
dois grupos. Para cada 
voluntário que recebeu 
placebo ineficaz, dois 
participantes receberam 

o tratamento de fato. 
Os participantes cor-

riam risco de sofrer ca-
sos graves de covid-19 se 
ficassem infectados ou 
fossem imunocompro-
metidos, o que significa 
que estavam sendo trata-
dos de câncer ou rece-
bendo medicamentos 
devido a uma doença 
autoimune ou um trans-
plante de órgão. 

Curso de tratorista exclusivamente 
para mulheres é ofertado em Linhares

A Secretaria da Agri-
cultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca (Se-
ag), em parceria com o 
Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Ru-
ral (Incaper) e o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar), ofer-
tou um curso de tratoris-
tas exclusivamente para 
mulheres, em Linhares. 
As atividades foram 
realizadas durante os 
meses de setembro e 
outubro deste ano. 

A carga horária é 
composta de partes teó-
ricas e práticas. O curso 
habilita as alunas a com-
preender o funciona-
mento do trator, a iden-
tificação e a correção de 
problemas, além da ma-
nutenção e operação 
prática da máquina.

“Achei de extrema 
importância para mim. 

Aqui na roça usamos 
muito o trator para as 
atividades do campo. O 
curso é muito bom”, 
disse Marineusa Gomes 
da Rocha, uma das pro-
dutoras rurais que parti-
cipou do treinamento. 
A cumplicidade criada 
no ambiente das aulas 
também foi um ponto 
positivo abordado pelas 
mulheres. “Nós pude-
mos expor dúvidas e 
inseguranças, sem rece-

io. Trocamos experiên-
cias e nos apoiamos”, 
destacou a aluna Cintia 
Boldrini.

A iniciativa faz parte 
do projeto Elas no Cam-
po e na Pesca, criado em 
2019. Na época, foi feito 
um diagnóstico em todo 
Estado que revelou que 
a principal demanda 
das mulheres do campo 
era em relação à visibili-
dade. Desde então, vári-
as medidas têm sido to-

madas para fortalecer e 
valorizar o trabalho fe-
minino e a autonomia 
econômica e financeira 
das mulheres, por meio 
da assistência técnica, 
do acesso ao crédito e às 
políticas públicas e do 
apoio ao empreendedo-
rismo, associativismo, 
cooperativismo e co-
mercialização.

“Era um costume 
que os convites para cur-
sos e treinamentos fos-

sem ofertados aos ho-
mens, que socialmente 
ainda é visto como che-
fe da família. As mulhe-
res não eram incentiva-
das a participar e esse 
fator desestimulava sua 
participação nessas ati-
vidades. Elas também 
não participavam de 
eventos destinados ao 
público em geral, por-
que esse convite era en-
tregue na mão do ho-
mem. A sociedade en-

xerga o homem como 
chefe e representante da 
família e as mulheres 
não se sentiam convida-
das”, enfatizou a gesto-
ra operacional do proje-
to no Incaper, Alessan-
dra Maria da Silva.

O objetivo dos res-
ponsáveis pelo projeto é 
estendê-lo para outros 
municípios no ano que 
vem e dar continuidade 
aos cursos direcionados 
ao público feminino. 
Para Alessandra Maria 
da Silva, quando uma 
mulher participa do cur-
so, outras começam a se 
sentir motivadas a parti-
cipar: “O que a gente 
tem observado é que 
quando uma mulher faz 
esse tipo de curso, ela se 
sente empoderada. Elas 
mostram para outras 
mulheres como foi gra-
tificante participar do 
curso e outras mulheres 
se interessam também”, 
frisou.

Seag

Foto: divulgação 

Foto: Reuters/Brendan McDermid 
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Aplicação da prova do SAEB continua até o dia 
10 de dezembro nas escolas públicas e privadas 

A aplicação as pro-
vas do Sistema de Ava-
liação da Educação 
Básica (Saeb) nas esco-
las das redes públicas e 
privadas segue até o 
próximo dia 10 de de-
zembro. Esta edição 
conta com a participa-
ção amostral de turmas 
de escolas da Educa-
ção Infantil, por meio 
de questionários, a apli-
cação amostral de pro-
vas de Língua Portu-
guesa e Matemática 
para turmas do 2º ano 
do Ensino Fundamen-
tal e de provas de Ciên-
cias Humanas e Ciên-
cias da Natureza para 
turmas de 9º ano do 
Ensino Fundamental. 
Neste ano, também 
serão aplicados os Qu-
estionários Eletrônicos 
para diretores, secretá-
rios municipais de Edu-
cação e professores ou 
auxiliares de Sala da 
Educação Infantil. 

A coleta de infor-
mações para diferentes 

atores e em diferentes 
etapas escolares permi-
tirá a ampliação de in-
formações sobre a Edu-
cação Básica brasileira 
e fornecerá evidências 
para a formulação e 
reformulação de políti-
cas públicas educacio-
nais. 

O Saeb utiliza dois 
tipos de 

instrumentos: 

- Testes cognitivos, a 
serem aplicados aos 
alunos dos respectivos 
anos avaliados. Con-
templam as áreas do 
conhecimento Língua 
Portuguesa (LP) e Ma-
temática (MT). Em 
2021, uma amostra de 
estudantes do 9º ano 
do Ensino Fundamen-
tal também fará provas 
de Ciências da Nature-
za (CN) e Ciências Hu-
manas (CH). 

-  Ques t ionár ios 
(Impressos e Eletrôni-
cos), a serem aplicados 
aos alunos, professo-
res, diretores e secretá-

rios municipais de Edu-
cação. Coletam infor-
mações sobre fatores 
socioeconômicos e de 
contexto que podem 
auxiliar na compreen-
são do desempenho 
nos testes. Portanto, é 
imprescindível que os 
professores da turma e 
diretores estejam pre-
sentes nos dias da apli-
cação. 

SAEB 

O Saeb é um siste-
ma de avaliações exter-
nas realizadas anual-
mente e em larga esca-
la, por meio da aplica-
ção de testes cognitivos 
e questionários de con-
textualização aplica-
dos ao final de cada 
etapa da Educação Bá-
sica. O sistema reflete 
os níveis de aprendiza-
gem demonstrados pe-
los estudantes avalia-
dos, explicando esses 
resultados a partir de 
uma série de informa-
ções contextuais. 

Os objetivos do Sa-

eb são avaliar a quali-
dade, a equidade e a 
eficiência da educação 
praticada no País, em 
diversos níveis gover-
namentais; produzir 
indicadores educacio-
nais, com o incremento 
das séries históricas; 
subsidiar a elaboração, 
o monitoramento e o 
aprimoramento de polí-
ticas públicas em edu-
cação baseadas em evi-
dências; e desenvolver 
competências técnica e 
científica na área de 
avaliação educacional, 
ativando o intercâmbio 
entre instituições de 
ensino e pesquisa. 

O público-alvo é 
formado por estudan-
tes, professores e gesto-
res da Educação Infan-
til, sendo avaliados os 
2º, 5º e 9º anos do Ensi-
no Fundamental e 3ª 
ou 4ª série do Ensino 
Médio. A participação 
é censitária para as re-
des públicas de ensino 
e amostral (depende da 
série/ano) para a rede 
privada. 

No Espírito Santo, 
em 2021, as avaliações 
do Saeb estão sendo 
aplicadas de forma im-
pressa. Os resultados 
do Saeb são utilizados 
no cálculo do Ideb, prin-

cipal indicador de qua-
lidade da Educação 
Básica do País. Além 
de agregar ao enfoque 
pedagógico das avalia-
ções em larga escala, a 
possibilidade de resul-
tados sintéticos, facil-
mente assimiláveis, e 
que permite traçar me-
tas de qualidade educa-
cional para os sistemas. 
O índice também é um 
importante condutor 
de política pública em 
prol da qualidade da 
educação. É a ferra-
menta para acompa-
nhamento das metas 
de qualidade para a 
Educação Básica.

Em 10 anos, Lei de Acesso à Informação 
contabiliza 1 milhão de pedidos 

A Controladoria-
Geral da União (CGU) 
contabiliza, em dez 
anos, 1.079.829 pedi-
dos de informações a 
órgãos e entidades do 
governo federal, via Lei 

de Acesso à Informação 
(LAI). As demandas 
são feitas a partir da pla-
taforma Fala.BR.

Publicada em 18 de 
novembro de 2011, a lei 
completou ontem (18) 
exatos dez anos. Como 
a portaria previa um 

prazo de 180 dias para 
entrar em vigor, os pri-
meiros pedidos de in-
formação começaram a 
ser feitos a partir de ma-
io de 2012.  

Fala.BR 

Os pedidos de infor-
mação podem ser feitos 
“por qualquer cidadão, 
em qualquer localida-
de, sem a necessidade 
de apresentar motivo, 
sendo necessário ape-
nas informar um núme-
ro de documento váli-
do, como RG, CPF ou 
passaporte, por exem-
plo”. 

A plataforma dispo-
nibiliza também outros 
canais de contato com o 
cidadão. Entre eles, es-

paços para denúncias, 
sugestões, elogios e re-
clamações.  

De acordo com a 
CGU, 99,6% dos pedi-
dos feitos até o momen-
to foram respondidos, 
enquanto apenas 0,38% 
estão em tramitação.  

Atualmente, o tem-
po médio de respostas 
para os 1.079.829 pedi-
dos contabilizados pelo 
Painel Lei de Acesso à 
Informação, desde a 
entrada em vigor da lei, 
é de 15,08 dias. Em 
2020, o tempo médio de 
resposta estava em 12 
dias, e, nos três primei-
ros meses de 2021, as 
respostas foram apre-
sentadas, em média, no 
prazo de 11 dias. 

Dos cerca de 300 

órgãos e entidades que 
compõem o executivo 
federal, o mais deman-
dado é o Ministério da 
E c o n o m i a ,  c o m 
110.791 pedidos de aces-
so à informação. Em 
segundo lugar está o 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), 
com 59.915 pedidos. 

O terceiro lugar é 
ocupado pelo Ministé-
rio da Cidadania (que 
atualmente engloba os 
ex-ministérios do De-
senvolvimento Social e 
d o  E s p o r t e ) ,  c o m 
46.857 pedidos. O Mi-
nistério da Saúde vem 
e m  s e g u i d a ,  c o m 
36.634 pedidos. 

O Ministério da Saú-
de é quem lidera o ran-
king de omissões, com 

64 demandas não res-
pondidas, seguido da 
Fundação Universida-
de Federal do Piauí (24 
omissões); e do Institu-
to Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrá-
ria (Incra), com 23 omis-
sões. 

Painel 

O Painel Lei de Aces-
so à Informação reúne, 
“de forma amigável e 
interativa”, indicadores 
sobre a implementação 
da LAI no Brasil. Nele, 
há informação sobre 
números de pedidos e 
recursos, cumprimento 
de prazos, perfil de soli-
citantes e transparência 
ativa, entre outros as-
pectos.

EBC Brasil 

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 
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Inflação será principal problema 
econômico em 2022, diz ministro
Para Guedes, previsões de crescimento baixo podem não se confirmar 

A resiliência da infla-
ção será o grande proble-
ma da economia brasilei-
ra em 2022, disse na quar-
ta-feira (17) o ministro da 
Economia, Paulo Gue-
des. Segundo ele, as pre-
visões de baixo cresci-
mento para o próximo 
ano podem não se confir-
mar, com os mais pessi-
mistas do mercado se 
surpreendendo com as 
previsões de crescimento 
entre 0% e 1% do Produ-
to Interno Bruto (PIB).

“O problema não será 
crescimento baixo, o pro-
blema será inflação resili-
ente. A inflação provavel-
mente será um pouco 
acima do que vocês estão 
prevendo, mas o cresci-
mento também será mai-
or do que vocês estão pre-
vendo, então vamos ver. 
Eu não faço previsões, eu 
faço piada de previsões, 
de previsões erradas”, 
declarou o ministro em 
inglês ao participar de 
evento virtual promovido 
por um banco brasileiro. 

Na última edição do 

boletim Focus, pesquisa 
semanal com instituições 
financeiras feita pelo Ban-
co Central (BC), os ana-
listas de mercado proje-
tam crescimento de 0,9% 
para o PIB em 2022 e in-
flação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor  Amplo 
(IPCA), de 4,8% no pró-
ximo ano. 

Sem interferências 

O ministro disse que a 
equipe econômica não 
pretende interferir nos 
preços por meio de regu-
lações. Segundo Guedes, 
a única política em curso 
para segurar a inflação é 
o aperto monetário (alta 
dos juros) conduzido 
pelo Banco Central. 

“É verdade que juros 
vão subir com a luta do 
Banco Central para con-
trolar inflação, mas esta-
mos realmente fazendo a 
transição para cresci-
mento sustentável em 
todos os setores”, disse. 

Nos casos em que a 
inflação acelerar por cho-
ques externos, o ministro 

defendeu a transferência 
de renda por meio do Au-
xílio Brasil para aliviar o 
impacto sobre as famílias 
mais pobres. Paralela-
mente, a alta dos preços 
do petróleo e da energia, 
na avaliação de Guedes, 
deverá atrair investidores 
estrangeiros para o Bra-
sil.

“Se preços de petró-
leo e de energia sobem, é 
parte da solução porque 
atrai investimento. A me-
lhor solução é deixar o 
mercado agir e, qualquer 
disfunção, resolve com 
transferência de renda”, 
disse Guedes. Segundo 
ele, a viagem recente do 
presidente Jair Bolsonaro 
e de vários ministros aos 
Emirados Árabes Unidos 
renderam compromissos 
de investimentos de US$ 
10 bilhões em dez anos 
reforçando a previsão de 
ingresso de US$ 700 bi-
lhões em investimentos 
estrangeiros no país nas 
próximas décadas. 

PEC dos Precatórios 

Guedes defendeu a 

manutenção da Proposta 
de Emenda à Constitui-
ção (PEC) dos Precatóri-
os, que parcela o paga-
mento de precatórios e 
muda o cálculo do teto de 
gastos, no formato em 
que foi aprovada na Câ-
mara dos Deputados. Ele 
criticou a sugestão apre-
sentada por alguns sena-
dores de excluir o paga-
mento de precatórios do 
teto e manter a atual fór-
mula de cálculo, que atua-
liza o limite anual pela 
inflação acumulada entre 
julho de dois anos antes e 
junho do ano anterior. 

Para o ministro, exis-
tirão motivos para se pre-
ocupar com a economia 
em 2022, caso o Senado 
altere o texto aprovado 
pela Câmara. “Talvez 
seja essa a assimetria [en-
tre as estimativas do mer-
cado e do governo para o 
PIB], porque eu ainda 
estou esperançoso que 
nós vamos aprovar as 
propostas originais. Mas 
se não aprovarem, então 
estarei muito preocupa-
do com o crescimento”, 
declarou. 

O ministro defendeu 
o desenho da PEC apro-
vada pela Câmara como 
um instrumento que dará 
previsibilidade e exequi-
bilidade ao Orçamento 
público. De um lado, a 
PEC estabelece um limi-
te ao pagamento anual de 
precatórios e, de outro, 
modifica a regra do teto 
de gastos. Com isso, a 
proposta abre um espaço 
de R$ 91,6 bilhões para 
gastos no ano que vem. 

Guedes voltou a de-
fender um fundo de com-

bate à pobreza com re-
cursos da privatização da 
Eletrobras, da Petrobras e 
dos Correios. Na avalia-
ção de Guedes, esse meca-
nismo representa a me-
lhor maneira de enfrentar 
o encarecimento dos com-
bustíveis e dos alimentos. 
“Se o petróleo está subin-
do ou a taxa de juros está 
subindo e aí alimentos 
estão subindo, a primeira 
melhor opção, é claro, 
são políticas sustentáveis 
para a erradicação da 
pobreza”, concluiu. 

Capixabas contemplados pelo Bolsa Atleta e 
Compete Esportivo disputam competições 

Os esportistas Filli-
pe Almeida, do taek-
wo nd o,  e  Ju l i é t t y 
Tesch, da vela, con-
templados pelo pro-
grama Bolsa Atleta, da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer (Sesport), via-
jaram com o apoio do 
Compete Esportivo e 
estão disputando com-
petições nas respecti-
vas modalidades. 

Na quar ta - fe i ra 
(17), Fillipe Almeida 
disputou o Open, que 

aconteceu na Bósnia, 
e, na sequência, segue 
para o segundo com-
promisso, na Áustria, 
no dia 28. O atleta faz 
parte da categoria adul-
to, até 63 kg, e conhe-
cerá os adversários da 
primeira competição 
no dia da luta. 

Além do esportista, 
o técnico da Seleção 
Brasileira Reginaldo 
dos Santos também 
viajou com passagens 
compradas pela Ses-
port, por meio do pro-
g r a m a  C o m p e t e 

Esportivo, o que é fun-
damental para conse-
guir participar do cir-
cuito, segundo o atle-
ta. 

“O Compete é a 
oportunidade que mui-
tos atletas queriam ter. 
Esse suporte é muito 
importante para nossa 
carreira. Consegue 
proporcionar uma ex-
periência enorme. Só 
tenho a agradecer. 
Sem ele, seria quase 
impossível competir 
nesse circuito. Vou em 
busca da vitória. Estou 

me preparando para 
isso”, disse Fillipe 
Almeida. 

Além do esportista, 
a velejadora Juliétty 
Tesch é outra atleta 
capixaba competindo 
no momento, com o 
apoio duplo da Ses-
port. Heptacampeã 
brasileira, a atleta está 
disputando o Campeo-
nato Sul-Brasileiro e o 
Brasileiro de Vela, na 
classe laser 4.7, em Por-
to Alegre, que será fina-
lizado nesta sexta-feira 
(19).

Sesport 

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
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CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

COMUNICADO

"Ferrari Torno e Solda" torna público que reque-
reu a SEMAMA, através do processo nº 
6874/2021, Licença Simplificada (LS) para 
atividade de Fabricação de estruturas metálicas, 
sem tratamento superficial químico e termoquí-
mico, no Mun. de Rio Bananal-ES. RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
000021/2021 - PROCESSO Nº 001410/2021

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público o 
resultado do referido Pregão Presencial. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual contratação de empresa objetivando 
o fornecimento de materiais de consumo e materiais 
permanentes para manutenção dos serviços urbanos na Sede e 
Distritos do Município, em atendimento as Unidades 
Administrativas da Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES. 
EMPRESAS VENCEDORAS A TEREM OS SEUS PREÇOS 
REGISTRADOS: DA VILA COMERCIO LTDA ME nos lotes 1 e 2 no 
valor total de R$ 185.000,00, INTEGRAL COMERCIAL E 
FORNEC LTDA no lote 4 no valor total de R$ 26.420,00, PROLUZ 
COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP nos lotes 6 e 7 
no valor total de R$ 155.500,00e TATIANE DOS SANTOS 
TIBURCIO ME nos lotes 3 e 5 no valor total de R$ 143.090,00. 
HOMOLOGAÇÃO: Em 18 de novembro de 2021. MAIORES 
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 18 de novembro de 2021. 

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

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