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Reflexao~

"Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na 
verdade te digo que aquele que não nascer de 
novo, não pode ver o reino de Deus."

Refletindo: A Bíblia é bem clara sobre a 
necessidade de uma pessoa nascer de novo 
para receber a vida eterna. Nascemos de novo 
quando aceitamos Jesus como Senhor e 
Salvador, e o convidamos para fazer parte da 
nossa vida. Ao aceitar a Jesus e chamá-lo de 
Senhor, nos colocamos na condição de servos, 
porque servir a Deus ou ao próximo, é a 
maneira de demonstrar o amor que está em 
nós. Portanto se não estamos servindo, o amor 
de Deus não está em nós, e sendo assim, 
precisamos pensar se, de fato, nascemos de 
novo e somos novas criaturas.
Oração: Pai querido, obrigado por me permitir 
nascer de novo, ter uma nova vida, ser uma 
nova criatura, e ainda me permitir morar no 
Seu reino. Ajuda-me a entender o que é a 
atitude de servir bem ao Senhor e ao meu 
próximo, me perdoa porque eu não tenho 
praticado o amor como deveria, que eu possa 
receber uma porção transbordante do Espirito, 
pois eu sei que só Ele me capacita para praticar 
o amor e o serviço. Eu oro em nome de Jesus. 
Amém. 

de
Momento 

João 3:3

Operação Verão: Sefaz intensifica 
fiscalização ao setor de bebidas 

A Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) apertou 
o cerco contra a sone-
gação no setor de bebi-
das. Pelas próximas 
semanas, auditores 
fiscais da Receita Esta-
dual vão realizar a 
'Operação Verão', que 
tem como alvo as bebi-
das alcoólicas comerci-
alizadas sem a emissão 
de nota fiscal.

A operação teve 
início na última sema-
na e já verificou a co-
mercialização irregu-
lar de vinhos. A fiscali-

zação resultou numa 
autuação de R$ 700 
mil referentes à falta de 
recolhimento do im-
posto sobre a mercado-
ria adquirida em outro 
estado da federação. 

No presente caso, o 
imposto deveria ter si-
do recolhido na aquisi-
ção feita pela empresa 
capixaba. Isso porque, 
para o vinho, o ICMS é 
recolhido por substitui-
ção tributária. Isto faz 
com que, na prática, a 
empresa pratique pre-
ços que outros comer-
ciantes que fazem o 
recolhimento correta-

mente não poderiam 
praticar, explicou o 
auditor fiscal e gerente 
Fiscal, Arthur Carlos 
Teixeira Nunes.

"Continuaremos 
combatendo fortemen-
te a sonegação neste 
setor, atuaremos por 
meio do cruzamento 
de dados, como o que 
possibilitou esta autua-
ção, mas também atua-
remos em campo, com 
operações especiais 
que nos possibilitarão 
realizar a apreensão 
das mercadorias desa-
companhadas de docu-
mento fiscal", acres-

centou Teixeira Nunes.
Além da autuação, 

também será lavrada a 
Comunicação Fiscal 
para Fins Penais, ins-
trumento que possibili-
ta ao Ministério Públi-
co iniciar o processo 
criminal em relação ao 
crime de sonegação 
fiscal. "Fecharemos o 
cerco contra a sonega-
ção fiscal em todos seto-
res, estamos concen-
trando forças no setor 
de bebidas e avançare-
mos nos demais", disse 
o auditor fiscal e subse-
cretário da Receita, 
Benício Suzana Costa. 

Foto: divulgação 
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2ª CIA de São Gabriel da Palha inicia o ano de 2022 
com reforço em ações de policiamento no município 

O ano de 2022 come-
çou com o policiamen-
to reforçado na cidade 
de São Gabriel da Pa-
lha, cidade da região 
noroeste do ES. Segun-
do o Comandante da 2ª 
Cia / 2º BPM, Cap 
QOCPM Cleiton José 
Brito, além das moda-
lidades já existentes, 
como a Ronda Ostensi-
va (RO), a Ronda Inte-
rativa (RI) e o patru-
lhamento tático moto-
rizado realizado pelos 
militares da Força Táti-
ca (FT), também fo-
ram implantadas a 
equipe de Motopatru-
lha e a guarnição da 
Patrulha rural.  

“O patrulhamento 
em viatura tipo moto-
cicleta está em atuação 
na cidade, desde o final 
do ano passado e já tem 
surtido efeito com o 
aumento da presença 
po l i c ia l ,  p r inc ipa l-
mente na área comerci-
al e em especial nas ga-
lerias, locais onde o 
policiamento em via-
turas de quatro rodas 
tem dificuldade de atu-
ar”.  

O policiamento ru-
ral também foi intensi-
ficado com a criação 
de uma guarnição ex-
clusiva para trabalhar 
nas localidades do inte-
rior. “Assim, espera-se 
reforçar as ações e ope-
rações da Polícia Mili-

tar nas áreas rurais e 
contribuir para o cres-
cimento da sensação 
de segurança das comu-
nidades atendidas”.  

Ainda de acordo 
com o oficial, o Gover-
no do Estado de manei-
ra inédita, incluiu vári-
os municípios do inte-
rior do ES na tradicio-
nal “Operação Verão”, 
p l a n e j a m e n t o  q u e 
além do reforço nas 
atividades de policia-
mento nos balneários e 
pontos turísticos das 
cidades litorâneas, pas-
sou a atender as atra-
ções dos municípios do 
interior, como cachoe-
iras, lagoas, pesque e 
pagues, entre outras.  

O capitão enfatizou 

que “As cidades do inte-
rior, como o município 
de São Gabriel da Pa-
lha, além de deixarem 
de encaminhar policia-
is para as áreas litorâ-
neas passaram a ter um 
incremento em seu efe-
tivo diário com o paga-
mento de escalas de 
serviço indenizadas 
(ISEO), durante o pe-
ríodo de folga, para os 
militares que já traba-
lham no município. 
Esta política valoriza o 
efetivo local, servido-
res que conhecem a sua 
realidade, bem como 
potencializa as ações 
de policiamento, prin-
cipalmente no período 
noturno e nos finais de 
semana”, finalizou.

Fotos: divulgação/PM 

2ª CIA PM
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Sistema Aquaviário: Começa a 
concretagem dos píeres em Vila Velha 

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
acompanhou, na manhã 
de terça-feira (18), o iní-
cio dos trabalhos de con-
cretagem das estruturas 
do pier para atracagem 
de barcos no canteiro de 
obras localizado no bair-
ro Glória, em Vila Velha. 
A cidade contará com 
um dos quatro pontos de 
embarque e desembarque 
(Prainha) previstos para 

a retomada da operação 
do Sistema Aquaviário 
que serão construídos na 
Grande Vitória.

Além dos píeres para 
atracagem dos barcos, 
também serão construí-
das estruturas para o em-
barque e desembarque de 
passageiros, na baía de 
Vitória. Para o acesso aos 
barcos, haverá uma inter-
ligação, do tipo ponte, 
que será coberta para o 
conforto de quem usar o 
Aquaviário. As obras de 

construção dos pontos de 
embarque e desembarque 
devem ser concluídas 
ainda este ano. O valor 
do investimento é de cer-
ca de R$ 1,5 milhão para 
cada uma das estações. 
Nos próximos meses, 
será publicado o edital 
para contratação da ope-
ração dos barcos.

“O retorno do aqua-
viário é um sonho para 
muitos que já usufruíram 
do serviço. Estamos reto-
mando agora para fazer 
esse sonho se tornar reali-
dade. Estamos concre-
tando os píeres e na se-
quência iniciaremos os 
pontos fixos, que serão 
pontos de integração 
com o Transcol para faci-
litar a vida de uma parte 
da população que mora 
nessas regiões. Também 
incentiva o turismo, pois 
temos uma linda baía. O 
Aquaviário é uma obra 
aguardada, pois as pesso-
as relembram com sauda-
de. Em breve faremos a 
contratação da empresa 

que fará a prestação do 
serviço de transporte de 
passageiros e, no segun-
do semestre desse ano, 
teremos o Aquaviário 
funcionando”, afirmou o 
governador Casagrande.

A implantação do 
novo modal é uma das 
prioridades do Governo 
do Estado na área da mo-
bilidade. O Sistema Aqua-
viário operou na Grande 

Vitória até a década de 
1990, quando foi desati-
vado. A construção dos 
outros três terminais deve 
ser iniciada ainda este 
ano: Prainha, em Vila 
Velha, e Praça do Papa e 
Rodoviária, em Vitória.

Também estiveram 
p r e s e n t e s  a  v i c e -
governadora do Estado, 
Jacqueline Moraes; os 
secretários de Estado, 

Fabio Damasceno (Mo-
bilidade e Infraestrutu-
ra), Marcelo Paiva (Justi-
ça), Lenise Loureiro (Tu-
rismo) e Edmar Camata 
(Controle e Transparên-
cia); o deputado federal 
Neucimar Fraga; o depu-
tado estadual Luciano 
Machado; além de diri-
gentes de órgãos, verea-
dores e lideranças da Re-
gião Metropolitana. 

Safra de café deve registrar aumento de 16,8% em 2022, diz Conab

Após queda na produ-
ção no ano passado, a pri-
meira estimativa da safra 
de café em 2022 aponta 
que a colheita do grão deve 
ter um aumento de 16,8% 
em relação ao ano passa-
do, ficando em 55,7 mi-
lhões de sacas de 60 kg. 
Em 2021, o volume total 
de café produzido foi 47.7 
milhões de sacas. Os núme-
ros foram divulgados on-
tem (18) pela Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to (Conab). O resultado 
previsto, entretanto, ainda 
está abaixo do que foi co-
lhido em 2020, quando a 
safra recorde foi 63,08 mi-
lhões de sacas de 60 kg. 

De acordo com a com-
panhia, a queda na safra 
de 2022 é reflexo das con-
dições climáticas, com a 
estiagem e as geadas regis-
tradas principalmente en-
tre os meses de julho e 
agosto em 2021 e que afe-

taram principalmente os 
cafezais dos estados de 
Minas Gerais, São Paulo e 
Paraná. 

Essas condições climá-
ticas adversas afetaram 
mais a espécie arábica, que 
não deve manifestar seu 
pleno potencial produtivo. 
Ainda assim, a Conab in-
formou que a produção 
para esta variedade de café 
deverá ser acrescida em 
23,4% em relação à safra 
anterior, sendo estimada 
em 38,7 milhões sacas. 

Nesta safra, a área cul-
tivada com café arábica no 
país está estimada em 
1.809,98 mil hectares cor-
responde a quase 80% da 
área total destinada à cafe-
icultura nacional. Minas 
Gerais concentra a maior 
á r e a  c o m  a  e s p é c i e, 
1.316,59 mil hectares, cor-
respondendo, a cerca de 
70% da área ocupada no 
país. 

“Quando houve a gea-
da estive in loco, tanto em 

Minas Gerais, quanto no 
interior de São Paulo. Em 
Franca pudemos identifi-
car que para a safra de 
2021 não teria nenhum 
problema, mas iria afetar 
esses números agora na 
safra 2022”, disse o dire-
tor-presidente da Conab, 
Guilherme Ribeiro. “No 
nosso segundo levanta-
mento, que será realizado 
em maio, esses números 
podem sofrer alguma alte-
ração se ocorrer alguma 
coisa com o clima”, acres-
centou. 

Já para a variedade do 
café conilon, a expectativa 
é novo recorde com a co-
lheita podendo chegar 
próxima a 17 milhões sa-
cas, aumento de 4,1% em 
relação à safra anterior. O 
resultado combina a eleva-
ção da área plantada esti-
mada em 3%, passando de 
375,2 mil hectares (ha) 
para 389,1 mil (ha), e uma 
ligeira melhora na produti-
vidade de 0,4%, saindo de 

43,4 sacas colhidas por 
hectare cultivado (sc/ha) 
para 43,6 sc/ha. 

O destaque é para o 
Espírito Santo onde está a 
maior área destinada à 
espécie no país. O estado 
produz mais de 60% do 
volume total do país. A 
estimativa da Conab é que 
as plantações ocupem cer-
ca de 285,4 mil hectares no 
estado, seguido por Ron-
dônia, com 71,7 mil hecta-
res e Bahia, com 42,6 mil 
hectares. 

A Conab informou 
que houve aumento de 
2,23 milhões de hectares 
na área destinada à cafei-
cultura, quando conside-
radas as duas variedades, 
representando acréscimo 
de 1,7% sobre o ciclo ante-
rior. O aumento também é 
reflexo das condições cli-
máticas adversas registra-
das no ano passado, uma 
vez que as baixas tempera-
turas exigem um manejo 
de poda mais intenso. 

O boletim da compa-
nhia destaca que a safra 
atual deve ser marcada 
pela presença do efeito da 
bienalidade positiva, espe-
cialmente no café arábica, 
em muitas regiões produ-
toras do país. O ciclo bie-
nal é uma característica do 
cultura e consiste na alter-
nância de um ano com 
grande florada seguido 
por outro com florada me-
nos intensa. 

“Considerando apenas 
as lavouras em produção, 
o índice fica próximo da 
estabilidade e soma 1,824 
milhão de hectares, em 
relação ao período anteri-
or. Em contrapartida, a 
área de formação deverá 
ter acréscimo de 6,4%, 
alcançando 416,7 mil hec-
tares. Se compararmos 
com 2020, último ano de 
bienalidade positiva, o 
crescimento para as áreas 
que não registram produ-
ção chega a ser de 50%”, 
disse a Conab. 

Mesmo com o aumen-
to da safra no país, a com-
panhia disse que o cenário 
neste início de ano é de 
restrição da oferta de café 
no mercado interno, influ-
enciado pela redução na 
produção em 2021, de-
manda exportadora aque-
cida e pelo período de en-
tressafra. 

Em 2021, o Brasil ex-
portou cerca de 42,4 mi-
lhões de sacas de 60 quilos 
de café verde, o que repre-
senta um recuo de 3,3% 
em relação ao volume ex-
portado no ano anterior, 
mas equivale um aumento 
na receita de 15,3%, che-
gando a US$ 6,4 bilhões. 

“A tendência é que os 
preços do produto se man-
tenham pressionados, 
uma vez que é esperada 
uma redução nos estoques 
mundiais de café para o 
ciclo 2021/22. Este pano-
rama de preços elevados 
estimula as vendas exter-
nas”, explicou a Conab.

Agência Brasil

Fotos: Hélio Filho/Secom
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Inmetro recomenda atenção na
compra de materiais escolares

Com a volta das aulas 
presenciais, redobra a 
necessidade de pais e res-
ponsáveis ficarem aten-
tos na hora de comprar 
materiais escolares para 
seus filhos. O Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), vinculado ao 
Ministério da Economia, 
alerta que na escolha de 
itens da lista das escolas, 
a recomendação é dar 
preferência aos produtos 
que exibam o selo do 
Inmetro.

Segundo afirmou a 
pesquisadora tecnologis-
ta do Inmetro, Milene 
Fonseca, esse selo indica 
que os produtos atendem 
a requisitos mínimos de 
segurança, a fim de evitar 
acidentes e riscos às cri-
anças. “Os adultos não 
devem se prender apenas 
ao preço dos produtos. É 
preciso preservar a segu-
rança das crianças. O selo 
do Inmetro é a evidência 
de que os itens foram tes-

tados e estão em confor-
midade com a norma 
aplicável”.

Ao todo, 25 artigos 
escolares são certificados 
pelo instituto e devem 
conter o Selo de Identifi-
cação da Conformidade. 
Alguns pontos verifica-
dos pelo instituto para 
conceder o selo são bor-
das cortantes, pontas peri-
gosas, além da presença 
de substâncias tóxicas em 
itens que possam ser leva-
dos à boca ou com risco 
de serem ingeridos ou 
inalados. 

E-commerce 

Se a opção for pela 
compra online, é necessá-
rio conferir, em primeiro 
lugar, se o site em questão 
é confiável e redobrar os 
cuidados com a seguran-
ça das crianças em rela-
ção aos produtos adquiri-
dos. Os itens vendidos 
por plataformas digitais 
também devem exibir o 
selo do Inmetro. “Na au-
sência dele, não com-

pre”, orienta Milene.
É considerado artigo 

escolar qualquer objeto 
ou material com motivos 
ou personagens infantis 
projetados para uso em 
ambiente escolar ou ati-
vidades educativas, com 
ou sem funcionalidade 
lúdica, por crianças me-
nores de 14 anos. 

O Inmetro adverte 
que pais e responsáveis 
devem conferir alguns 
requisitos. O primeiro é 
que o selo do Inmetro 
deve ser afixado na emba-
lagem ou diretamente no 
produto. No caso de ma-
terial vendido a granel, 
como lápis, borrachas, 
apontadores ou canetas, 
a embalagem expositora 
com o Selo do Inmetro 
deve estar próxima ao 
produto. Quando com-
prar, exija a nota fiscal. 
Segundo o Inmetro, não 
há garantia de procedên-
cia e tais produtos podem 
não atender às condições 
mínimas de segurança. 
Guarde a nota fiscal do 
produto, porque ela é a 

comprovação de origem 
do produto e recebê-la é 
seu direito como consu-
midor. 

Denúncias 

Caso o consumidor 
encontre produtos sem o 
selo no mercado formal, 
deve denunciar o fato à 
Ouvidoria do Inmetro no 
número 0800 285 1818 
(de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 17 horas, ou pelo 
formulário.

Em caso de acidentes 

de consumo que envol-
vam um artigo escolar ou 
qualquer outro produto 
ou serviço, o relato deve 
ser efetuado no Sistema 
Inmetro de Monitora-
mento de Acidentes de 
Consumo (Sinmac), no 
endereço.

A lista de produtos 
regulamentados pelo 
Inmetro inclui aponta-
dor; borracha e ponteira 
de borracha; caneta esfe-
rográfica/roller/gel; ca-
neta hidrográfica (hidro-
cor); giz de cera; lápis 

(preto ou grafite); lápis de 
cor; lapiseira; marcador 
de texto; cola (líquida ou 
sólida); corretor adesivo; 
corretor em tinta; com-
passo; curva francesa; 
esquadro; normógrafo; 
régua; transferidor; esto-
jo; massa de modelar; 
massa plástica; merende-
ira/lancheira com ou 
sem seus acessórios; pas-
ta com aba elástica; te-
soura de ponta redonda; 
tinta (guache, nanquim, 
pintura a dedo plástica, 
aquarela).

Setur e Iema promovem capacitação para guias de turismo

Guias de turismo par-
ticiparam, na última sex-
ta-feira (14), de uma visita 
técnica ao Parque Estadu-
al Paulo Cesar Vinha, em 
Guarapari. A ação é uma 
iniciativa da Secretaria de 
Turismo (Setur), em par-
ceria com o Instituto Esta-
dual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Iema). 
O objetivo é a atualização 
dos guias sobre os parques 

estaduais do Espírito San-
to. 

A atividade visou a 
atender uma solicitação 
das instituições represen-
tativas dos guias de turis-
mo e contemplou as ações 
de qualificação realizadas 
pela Setur. “A iniciativa é 
parte das qualificações 
que a Setur promove com 
o setor. Este momento foi 
um despertar para que os 
mais de 500 guias de turis-
mo capixabas, regulares 

no Cadastur, participem 
do workshop que vai acon-
tecer em Vitória, no dia 15 
de fevereiro, sobre os par-
ques estaduais ”, destacou 
a secretária de Estado de 
Turismo, Lenise Loureiro. 

"A visita foi muito im-
portante para os guias co-
nhecerem a estrutura do 
parque. Eles fizeram a 
trilha e foram até a lagoa. 
Alguns não conheciam o 
Paulo Cesar Vinha e seus 
atrativos. Esse tipo de 

ação é uma forma de di-
vulgar o parque e valorizar 
o espaço, pois quando 
temos um guia conduzin-
do um grupo, você tem um 
profissional qualificado e 
com experiência no aten-
dimento ao turista, o que 
proporciona um passeio 
de qualidade e mais prove-
itoso”, ressaltou o gerente 
de Recursos Naturais do 
Iema, Rodolpho Toreza-
ni. 

Parques Estaduais 

O Espírito Santo conta 
com cinco parques estadu-
ais que realizam atendi-
mento ao público. São 
eles: Parque Estadual Pau-
lo Cesar Vinha, em Gua-
rapari; Pedra Azul, em 
Domingos Martins; Ca-
choeira da Fumaça, em 
Alegre; Itaúnas, em Con-
ceição da Barra; e Forno 
Grande, em Castelo. 

As Unidades de Con-
servação (UC’s) contam 
com atendimento especia-
lizado e infraestrutura, 
como salas de exposição, 
trilhas sinalizadas, espa-
ços para piqueniques, ba-
nheiro, além de serem ce-
nários para a prática de 
atividades, como cami-
nhadas, ciclismo e espor-
tes de aventura. 

Para mais informações 
sobre os parques, dias e 
horários de funcionamen-
to, além dos atrativos em 
cada um deles, consulte 
h t t p s : / /  i e m a . e s .-
g ov. b r / u n i d a d e s - d e -
conservacao3. 

Workshop 

O Workshop Parques 
Estaduais para Guias de 
Turismo vai acontecer no 
dia 15 de fevereiro, das 9h 
às 16h, no auditório do 
Serviço Brasileiro de Apo-

io às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-ES) no 
Espírito Santo, localizado 
em Vitória. O evento é 
realizado em parceria com 
o Iema e o Sebrae. Na opor-
tunidade, técnicos do Ie-
ma vão fazer a apresenta-
ção dos parques, orientan-
do sobre tipos de ativida-
des que podem ser realiza-
das, a infraestrutura de 
cada unidade, os cuidados 
para realizar passeios nes-
tas áreas, entre outras in-
formações. 

Os guias de turismo 
regulares no Cadastur 
podem fazer a inscrição, 
p o r  m e i o  d o  l i n k : 
https://forms.gle/Zx4Xt
oqDuQL8E29m7 

Mais informações po-
dem ser obtidas na Gerên-
cia de Gestão do Turismo, 
pelos telefones (27) 3636 
8010 ou 27 3636 8027, e 
pelo e-mail gestur@ turis-
mo.es.gov.br. 

Foto: divulgação 

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil 
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Covid-19 pode causar disfunção erétil 
e diminuição do pênis. Fisioterapia 
pélvica pode ser aliada na recuperação

Entre as tantas se-
quelas de Covid-19, 
duas delas estão direta-
mente relacionadas à 
saúde sexual masculi-
na: a disfunção erétil e 
a redução do tamanho 
do órgão sexual mas-
culino. Recentemente, 
um homem de 30 anos 
revelou em um podcast 
americano que seu pê-
nis encolheu 3,8 cm 
após o diagnóstico, o 
que causou surpresa 
nos ouvintes.

Porém, uma pes-
quisa publicada no pe-
riódico World Journal 
of  Men's Health, reve-
lou que partículas do 
Sars-CoV-2 podem per-
manecer no tecido do 
pênis mesmo após a 
recuperação do paci-

ente e, assim, contribu-
ir para estes proble-
mas, como explica a 
fisioterapeuta pélvica, 
especialista em saúde 
da mulher e do ho-
mem, Raquel Pomper-
mayer.

“Muitos pacientes, 
que contraíram a doen-
ça, têm apresentado 
quadros de disfunção 
erétil. A ereção depen-
de do fluxo sanguíneo 
adequado e a Covid-19 
provoca um estado hi-
perinflamatório que 
altera esse fluxo, levan-
do a disfunção erétil, 
que por consequência 
leva a atrofia do ór-
gão”, afirma a especia-
lista.

"A Fisioterapia pél-
vica oferece exercícios 
de treinamento desses 
músculos e dispõe de 

recursos especializa-
dos para ajudar na me-
lhora muscular e vas-
cular do órgão sexual 
masculino, o que trata 
a disfunção sexual e 
consequentemente a 
atrofia peniana. Este 
protocolo é individual 
e trabalha os músculos 
do assoalho pélvico, 
dentre eles o bulboes-
ponjoso e o isquioca-
vernoso, que auxiliam 
diretamente no proces-
so de ereção", esclare-
ce a fisioterapeuta.

Técnicas que podem 
ser usadas para 
disfunção éretil

Neuromodulação - 
estímulo sensorial para 
reinervação melhoran-
do o funcionamento 
dos nervos da região 

pélvica.
Biofeedback ele-

tromiográfico – é o 
aparelho utilizado pa-
ra captar informações 
da musculatura do as-
soalho pélvico: força, 
função e coordenação, 
transformando em in-
formações visuais para 
o fisioterapeuta e o pa-
ciente. Essa técnica 
tem como objetivo tra-
balhar a força muscu-
lar e a coordenação 
muscular.

Ondas de choque - 
é uma forma de trata-
mento não invasiva. 
Utiliza um aparelho 
que envia ondas de 
som na região pélvica e 
peniana promovendo 
vascularização dessas 
regiões e estimulando 
a circulação sanguínea 
no local. O tratamento 

tem se mostrado eficaz 
em pacientes que so-
frem de disfunção eré-
til, inclusive em paci-
entes com comorbida-
des de hipertensão, dia-
betes e o pós-covid.

Vibroterapia – é 
promovida através de 
equipamentos eletrôni-
cos que produzem vi-
brações para trabalhar 
a sensibilidade penia-
na. Tem como função 
principal aumentar o 
estímulo para a circula-
ção sanguínea.

Vacuoterapia – é 
indicada para prevenir 
a atrofia peniana (en-
curtamento e afila-
mento do pênis). Me-
lhora a circulação e 
nutrição dos tecidos, 
estimulando também a 
função da musculatura 
responsável pela ere-
ção. Além dos exercíci-
os da musculatura do 
assoalho pélvico que 
promovem força e re-
sistência para manu-
tenção de uma ereção 
eficiente.

IBGE oferece 266 mil oportunidades de emprego até 21 de janeiro

Cerca de 78 milhões 
de residências brasileiras 
devem receber, a partir 
do dia 1º de agosto, a visi-
ta de um agente recensea-
dor do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE), informou na 
segunda-feira (17) o pre-
sidente do órgão, Eduar-
do Luiz Gonçalves Rios 
Neto. 

Entrevistado pelo 
programa A Voz do Bra-
sil, Neto afirmou que o 
levantamento censitário 

brasileiro, que é realiza-
do a cada 10 anos, segui-
rá rígidos protocolos de 
distanciamento e de segu-
rança sanitária, tanto 
para os agentes quanto 
para os entrevistados. 

Essencial para a for-
mulação de políticas pú-
blicas e para traçar o per-
fil de todas as camadas 
sociais, o Censo é a mais 
completa pesquisa reali-
zada no Brasil sobre a 
realidade da população 
em todo o território naci-
onal. 

“O Censo é a única 
investigação familiar que 
cobre todos os municípi-
os do país. É uma oportu-
nidade única de ver o re-
trato estrutural que é es-
sencial para o planeja-
mento. É uma pesquisa 
socioeconômica comple-
ta”, afirmou o presidente. 

Para tanto, o instituto 
contratará, até o dia 21 de 
janeiro, 266 mil profissio-

nais em diversos cargos 
para realizar o Censo 
2022. Destes, 183 mil 
serão recenseadores. A 
escolaridade necessária é 
o ensino fundamental 
completo, e a remunera-
ção começa em R$ 1,7 
mil, podendo alcançar 
R$ 2,1 mil. 

Os contratos serão 
temporários, com jorna-
da prevista de três meses - 
podendo haver renova-
ção por um mês adicio-
nal. Todos os contratados 
receberão férias e 13º salá-
rio proporcionais. 

Sobre o Censo 2022 

Segundo Eduardo 
Luiz Gonçalves Rios Ne-
to, o questionário padrão 
que será aplicado duran-
te o Censo 2022 terá 26 
perguntas que investiga-
rão o perfil básico domi-
ciliar da família. Cerca de 
92% da população entre-

vistada responderá ao 
questionário básico. Já os 
outros 8% - cerca de 8,5 
milhões de domicílios - 
responderão ao questio-
nário longo, de 77 per-
guntas. 

Sobre condições ad-
versas em cidades que 
atualmente sofrem com 
inundação, e também 
sobre populações isola-
das, Neto afirmou que o 
IBGE está completamen-
te preparado para coletar 
dados de todas as pesso-
as, independente da situ-
ação. 

“O IBGE tem toda 
uma logística, inclusive 
de equipamentos especi-
ais, para levar o recensea-
dor lá. Os territórios indí-
genas, os territórios quili-
ombolas. Ninguém vai 
ficar para trás”, disse. 

Testes para o Censo 

Os testes para o Cen-

so 2022 foram feitos ini-
cialmente na cidade de 
Paquetá, no Rio de Janei-
ro, em 2021. Escolhida 
por ter um índice de vaci-
nação acima da média 
nacional, o modelo de-
senvolvido pelo IBGE 
em Paquetá foi expandi-
do a nível nacional, rela-
tou Neto. Isso permitiu 
que a logística de coleta 
de dados fosse testada 
previamente em todos os 
estados brasileiros, e não 
apenas em pontos especí-
ficos. Com os resultados, 
o Censo que ocorrerá em 
2022 implementará a 
metodologia aprovada 
na fase de testes. 

“A pandemia serviu 
para que o IBGE desen-
volvesse uma boa entre-
vista domiciliar por tele-
fone. Agora, posso dizer 
com segurança que so-
mos experts na entrevista 
por telefone”, comple-
mentou. 

EBC Economia 
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Brasil exporta o 3º maior volume
de café da história em 2021 

O Brasil exportou 
40,372 milhões de sa-
cas de 60 kg de café em 
2021, obtendo US$ 
6,242 bilhões. O de-
sempenho representa 
queda de 9,7% em volu-
me, mas evolução de 
10,3% em receita cam-
bial frente aos números 
registrados nos 12 me-
ses de 2020. Os dados 
fazem parte do relató-
rio estatístico do Con-
selho dos Exportado-
res de Café do Brasil 
(Cecafé). 

Essa performance 
implica o terceiro mai-
or volume remetido ao 
exterior pelo país na 
história, mesmo em 
meio à transição para 
uma safra de ciclo bai-
xo, e, em valores, o me-
lhor nos últimos sete 
anos, refletindo os pre-
ços elevados no merca-
do e o câmbio favorável 
às exportações. 

“Diante do ingresso 
n a  t e m p o r a d a 
2021/22, com uma me-
nor colheita devido ao 
ciclo bienal e aos im-
pactos do clima nos 
cafezais do Brasil, vive-
mos intensas volatili-
dades no mercado. As 
cotações evoluíram 
para perto de seus níve-
is históricos, com o pre-
ço médio das exporta-
ções, de US$ 154,63, 
sendo um dos maiores 
da série. Esses fatores, 
aliados a um dólar for-
te ante o real, favorece-
ram o maior ingresso 
de divisas no Brasil”, 
analisa Nicolas Rueda, 
presidente do Cecafé. 

Conforme ele, o de-
sempenho do ano pas-
sado é significativo e 
resulta do profissiona-
lismo dos exportadores 
brasileiros, que realiza-

ram trabalho exemplar 
para lidar com expres-
siva elevação no custo 
dos fretes, rolagens de 
cargas, constantes can-
celamentos de boo-
kings e disputa por con-
têineres e espaço nas 
embarcações. 

“Vivemos um ano 
inteiro com impactos 
da Covid-19 e a capaci-
dade dos nossos associ-
ados foi o que permitiu 
que o Brasil alcançasse 
o terceiro melhor de-
sempenho em volume 
embarcado da história. 
Os exportadores nacio-
nais foram resilientes e 
realizaram esforços 
titânicos, não se dei-
xando vencer. Assim, 
após mais de duas déca-
das, e como alternati-
va, retomaram os em-
barques na modalidade 
‘break bulk‘, com tec-
nologia moderna, via 
‘big bags’, que supriu, 
em parte, a falta de con-
têineres”, enaltece. 

LOGÍSTICA

Apesar do desem-
penho relevante alcan-
çado pelos exportado-
res, o Cecafé aponta 
que os gargalos logísti-
cos no comércio marí-
timo mundial impacta-
ram o resultado final 
das exportações brasi-
leiras de café no ano 
passado. 

“Observamos uma 
melhora no fluxo dos 
embarques em dezem-
bro, também motivada 
pelas remessas via ‘bre-
ak bulk’. Ainda assim, 
projetamos que o Bra-
sil deixou de exportar 
cerca de 3 milhões de 
sacas e de receber apro-
ximadamente US$ 465 
milhões em receita”, 
estima Rueda. 

Outro ponto que 

evidencia os impactos 
desses entraves é a redu-
ção no número de con-
têineres enviados ao 
exterior com café. No 
ano passado, foram 
embarcados 112.732 
contentores, o que re-
presenta uma queda de 
9,8% na comparação 
com os 125.034 remeti-
dos ao longo de 2020. 

PRINCIPAIS 
DESTINOS

No acumulado de 
2021, o Brasil exportou 
café para 122 países. 
Os Estados Unidos lide-
raram o ranking ao im-
portarem 7,781 mi-
lhões de sacas, volume 
4,4% inferior ao aferi-
do entre janeiro e de-
zembro de 2020 e que 
representou 19,3% dos 
embarques totais brasi-
leiros no ano passado. 

A Alemanha, com 
representatividade de 
16,2%, adquiriu 6,539 
milhões de sacas (-
14,4%) e ocupou o se-
gundo lugar na lista. 
Na sequência, vêm Itá-
lia, com a compra de 
2,944 milhões de sacas 
(-2,5%); Bélgica, com 
2 , 8 3 9  m i l h õ e s  ( -
24,6%); e Japão, com a 
importação de 2,509 
m i l h õ e s  d e  s a c a s 
(+4,2%). 

É válido destacar, 
ainda, a Colômbia, ter-
ceiro maior produtor 
de café do mundo, que 
foi o sétimo principal 
destino das exporta-
ções brasileiras do pro-
duto. O país vizinho 
adquiriu 1,158 milhão 
de sacas, apresentando 
o maior crescimento 
em volume no interva-
lo, de 289.561 sacas, o 
que equivaleu a uma 
alta percentual de 33,4 
pontos. 

Ainda em termos de 
volume, a China foi o 
segundo maior desta-
que nas compras do 
café  brasi le i ro  em 
2021, atrás da Colôm-
bia, incrementando 
suas importações em 
132.003 sacas (+65%) 
na comparação com 
2020. Nos 12 meses do 
ano passado, os chine-
ses adquiriram 333.648 
sacas do produto naci-
onal. 

TIPOS DE CAFÉ

 O café arábica foi o 
mais exportado no acu-
mulado de 2021, com o 
despacho de 32,655 
milhões de sacas ao 
exterior, o que corres-
pondeu a 80,9% do to-
tal. O segmento do solú-
vel teve 4,032 milhões 
de sacas embarcadas, 
com representativida-
de de 10%. Na sequên-
cia, vêm a variedade 
canéfora (robusta + 
conilon), com 3,639 
milhões de sacas (9%), 
e o café torrado e moí-
do, com 45.766 sacas 
(0,1%). 

PORTOS

 O complexo marí-

timo de Santos (SP) se 
manteve como o prin-
cipal exportador dos 
cafés do Brasil no ano 
passado, com o envio 
de 31,108 milhões de 
sacas entre janeiro e 
dezembro, o que equi-
vale a 77,1% do total. 
Na sequência, vêm os 
portos do Rio de Janei-
ro, que responderam 
por 16,3% dos embar-
ques ao remeterem 
6,582 milhões de sa-
cas, e Vitória (ES), 
com o envio de 1,041 
milhão de sacas ao ex-
terior e representativi-
dade de 2,6%. 

CAFÉS 
DIFERENCIADOS 

Já os cafés diferen-
ciados, que possuem 
qualidade superior ou 
algum tipo de certifica-
do de práticas susten-
táveis, responderam 
por 19% das exporta-
ções totais brasileiras 
do produto de janeiro 
a dezembro de 2021, 
com o envio de 7,669 
milhões de sacas ao 
exterior. Esse volume 
representa recuo de 
2,7% na comparação 
com as 7,877 milhões 
de sacas embarcadas 

pelo país em 2020. 
O preço médio des-

se produto foi de US$ 
207,53 por saca, pro-
porcionando uma rece-
ita de US$ 1,591 bilhão 
nos 12 meses, o que 
corresponde a 25,5% 
do total obtido com os 
embarques. No com-
parativo anual, o valor 
é 23,4% maior do que 
o aferido em idêntico 
intervalo anterior. 

ANO SAFRA

 Nos seis primeiros 
meses da temporada 
cafeeira 2021/22, o 
Brasil registra a me-
lhor receita cambial 
dos  ú l t imos c inco 
anos. O país obteve 
US$ 3,438 bilhões com 
o envio de 19,429 mi-
lhões de sacas de julho 
a dezembro passados, 
desempenho que re-
presenta alta de 12,8% 
ante mesmo intervalo 
anterior, apesar do re-
cuo de 21,4% em volu-
me. 

O relatório comple-
to das exportações de 
café no ano civil de 
2021 está disponível 
no site do Cecafé: 
https://www.cecafe.c
om.br/.

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

COMUNICADO

FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA 
torna público que obteve do IEMA, por meio do 
processo 57187851 a Renovação da Licença de 
Operação – LO nº 12/2021, para atividade 
desdobramento e resinagem de Rochas Orna-
mentais, na localidade Rodovia ES 080- Córre-
go Santa Lídia – Barra de São Francisco/ES.

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

COMUNICADO

"HENRIQUE MOVEIS LTDA", torna público que Requereu da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente de Governador Lindenberg -SEMMA, 
através do processo n° 98.097/2021, Licença Ambiental de Regularização 
- LAR, para atividade de Serrarias e/ou fabricação de artefatos e estrutura 
de madeira, bambu, vime, junco, xaxim, palha trançada ou cortiça e afins, 
COM PINTURA e/ou outras proteções superficiais (ferramentas, móveis, 
chapas e placas de madeira compensada ou prensada, revestida ou não 
com material plástico, entre outros), exceto para aplicação rural.) na locali-
dade de Corrego Independencia,zona rural, Mun. de Governador Linden-
berg - ES. jornalhojenotícias@hotmail.com 27 3117-1030

https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997827496&text=Oi
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997827496&text=Oi
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997827496&text=Oi
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