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Reflexao~

"O SENHOR é bom, é fortaleza no dia da 
angústia e conhece os que nele se refugiam."

Refletindo: Deus é bom, Ele é bom, não há 
mau nenhum no Senhor, e tudo que Ele é faz 
também é bom. Ele nos criou e por isso nos 
conhece, somos resultado de um plano perfeito 
de Deus. E neste plano Deus só colocou coisas 
boas, se estamos sofrendo alguma aflição é 
porque deixamos o caminho do Senhor. No dia 
da angústia, Deus está ao nosso lado, Ele nos 
livra da tribulação, por isso devemos nos 
refugiar nele.

Oração: Pai querido, como sempre mais uma 
vez vejo o cuidado e a proteção do Senhor em 
minha vida. Obrigado pela Sua bondade 
comigo. Perdoa pelas vezes que deixei Seu 
caminho e me envolvi com coisas que não 
eram da Sua vontade. Trata minhas emoções 
para que eu entenda que as aflições são 
passageiras e a vitória é garantida. Em nome de 
Jesus. Amém. 

de
Momento 

Naum 1:7

Polícia Civil prende idoso suspeito de 
abusar de crianças em Nova Venécia

A equipe da Dele-
gacia Regional de No-
va Venécia prendeu 
um idoso de 72 anos, 
em um distrito no mu-
nicípio de São Mate-
us. Ele é suspeito de 
ser o autor de estrupo 
de vulnerável ocorri-
do contra a enteada e 
contra a filha de uma 
v iz inha .  Os casos 
aconteceram no muni-
cípio de Nova Vené-
cia.

As investigações 
apontam que o abuso 

contra a enteada do 
suspeito ocorreu há 
alguns anos e a Polícia 
Civil do Espírito San-
to (PCES) só tomou 
c o n h e c i m e n t o  e n-
quanto realizava dili-
gências para apurar o 
crime contra a filha da 
vizinha de cinco anos. 
A denúncia aconteceu 
há cerca de 20 dias e a 
criança estava sob os 
cuidados da esposa do 
suspeito, enquanto os 
pais dela trabalhavam.

“Os pais dessa cri-
ança nos procuraram 
alegando que a filha 

deles disse que o ho-
mem havia colocado o 
dedo na genitália dela. 
Demos início às inves-
tigações e tomamos 
conhecimento de um 
outro caso envolvendo 
o homem, desta vez, 
contra uma adolescen-
te que, na época, tinha 
12 anos e que hoje já 
maior de idade. Ela 
nos confirmou o abu-
so. Com as denúncias 
em mãos, fizemos o 
pedido da prisão pre-
ventiva, que foi expe-
dido pela Justiça, e a 
efetuamos na quinta-

feira (19). Ele vai res-
ponder pelos dois cri-
mes”, disse o titular da 
Delegacia Regional de 
Nova Venécia, delega-
do Douglas Speran-
dio. 

O homem foi enca-
minhado para a Dele-
gacia de Nova Vené-
cia, onde foi dado cum-
primento do mandado 
de prisão preventiva. 
Ele negou a autoria do 
crime, mas será enca-
minhado ao Centro de 
Detenção Provisória 
de São Domingos do 
Norte. 

Foto: divulgação 
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Sesa incorpora população em situação de
rua como grupo prioritário para Influenza

A Secretaria da Saú-
de (Sesa) publicou, na 
quarta-feira (18), a No-
ta Técnica Nº 14/2022, 
que inclui mais um gru-
po prioritário na 24ª 
Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Influenza: as pessoas 
em situação de rua. 
Com isso, os municípi-
os capixabas estão auto-
rizados a iniciar a vaci-
nação deste grupo. A 
medida visa à proteção 
dessa população em 
virtude da vulnerabili-
dade que apresenta e a 
estimativa é poder imu-
nizar pouco mais de 
2.400 pessoas em situa-
ção de rua em todo Espí-
rito Santo, segundo da-

dos do Ministério da 
Saúde. 

“Orientamos e reco-
mendamos que os muni-
cípios capixabas reali-
zem ações extramuros, 
em busca dessa popula-
ção, para a vacinação. É 
um grupo de alta vulne-
rabilidade, ainda mais 
no período que estamos 
com a diminuição das 
temperaturas, além da 
sazonalidade das doen-
ças respiratórias”, des-
tacou a coordenadora 
do Programa Estadual 
de Imunizações e Vigi-
lância das Doenças 
Imunopreveníveis da 
Sesa, Danielle Grillo. 

De acordo com a 
coordenadora, as doses 
destinadas à campanha 
também serão utiliza-

das nesta população, 
uma vez que se trata de 
um grupo populacional 
pequeno e que não im-
pactaria no total de do-
ses disponibilizadas 
pelo Ministério da Saú-
de. Danielle Grillo res-
saltou, entretanto, que 
as doses destinadas aos 
grupos que têm meta 
vacinal estão garanti-
das e que eles devem 
procurar o serviço de 
saúde para se vacinar 
até o dia 03 de junho, 
data de finalização da 
campanha. 

“Crianças, idosos, 
gestantes e puérperas 
são os grupos mais vul-
neráveis a evoluir para 
um quadro mais grave 
de Influenza, além da 
susceptibilidade dos 

trabalhadores da saúde, 
indígenas e professores. 
Por isso, são os grupos 
que o Ministério da Saú-
de definiu meta vacinal 
de 90%. Entretanto, 
temos observado uma 
baixa adesão. Nosso 
pedido é que se a pessoa 
faz parte de algum des-
ses grupos, ela deve pro-
curar a unidade de saú-
de mais próxima da resi-
dência para ser vacina-
da”, acrescentou Dani-
elle Grillo. 

Quais são os grupos 
prioritários para 

Influenza 

Além das crianças, 
idosos, gestantes, puér-
peras, trabalhadores da 
saúde, indígenas e pro-

fessores, os grupos que 
têm meta vacinal, a 24ª 
Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Influenza também en-
globa demais grupos 
prioritários, e sem me-
ta, cujas doses estão 
disponíveis nas unida-
des de saúde em todo o 
Estado. 

São eles: pessoas 
com comorbidades; 
pessoas com deficiên-
cia permanente; cami-
nhoneiros; trabalhado-
res de Transporte Cole-
tivo Rodoviário Passa-
geiros Urbano e de Lon-
go Curso; trabalhado-
res portuários; Forças 
de Segurança e Salva-
mento; Forças Arma-
das; funcionários do 
Sistema de Privação de 

Liberdade; população 
privada de liberdade e 
adolescentes e jovens 
em medidas socioedu-
cativas. E, agora, a in-
clusão de pessoas em 
situação de rua. 

Cobertura vacinal 
Influenza  

Até essa quinta-feira 
(19), a cobertura vaci-
nal dos grupos com me-
ta preconizada pelo Mi-
nistério da Saúde é de 
50,26% para idosos; 
42,39% para trabalha-
dores da saúde; 26,19% 
para crianças; 18,17% 
para população indíge-
na; 15,63% para gestan-
tes; 9,46% para puérpe-
ras; e 4,94% para pro-
fessores.

Cuidados com o sol devem ser tomados o
ano inteiro para prevenir câncer de pele

Os cuidados com a 
pele devem ser manti-
dos o ano inteiro, e não 
apenas durante o ve-
rão, quando a incidên-
cia solar é maior. O 
alerta é do médico radi-
oterapeuta Nivaldo 
Kiister. Segundo ele, o 
risco de desenvolvi-
mento de câncer de 
pele é maior quando 
não há proteção.

“Os cuidados de-
vem ser sempre os mes-
mos, independente do 
período do ano, sendo 
que no verão devemos 
redobrar os cuidados. 
Estamos situados geo-
graficamente numa 
região onde a incidên-
cia de raios ultraviole-
tas é muito grande e 

isso implica que deve-
mos continuar usando 
protetor solar da mes-
ma forma”, afirma o 
especialista do Institu-
to de Radioterapia Vi-
tória (IRV).

O câncer de pele 
não melanoma é o ma-
is incidente no Brasil e 
corresponde a 30% de 
todos os tumores ma-
lignos registrados no 
país. Quando detecta-
do de forma precoce, 
apresenta altos percen-
tuais de cura.

O câncer de pele é 
típico em pessoas de 
pele clara e com 50 
anos ou mais. É dividi-
do em três tipos: carci-
noma basocelular, fre-
quente no rosto; carci-
noma espinocelular, 
no restante do corpo, 

onde a pele fica mais 
exposta ao sol; e mela-
noma, forma mais gra-
ve e que pode surgir no 
corpo, na maioria das 
vezes, sobre uma man-
cha ou pinta. 

Nivaldo Kiister re-
comenda a escolha de 
um protetor solar de 
qualidade, para uso 
diário o ano inteiro, e 
não se expor ao sol no 
horário entre 10h e 
16h.

“Recomendo a esco-
lha de um bom prote-
tor solar, com FPS de 
pelo menos 30. Se a 
pessoa tem pele muito 
clara, cabelo loiro e 
olhos azuis, pode esco-
lher um filtro com FPS 
50 ou até superior. Ca-
so a pessoa se molhe, 
toda vez que sair da 

água, deve reaplicar o 
produto assim que a 
pele estiver seca”, ori-
enta o médico.

Por ano, no Brasil, 
s ã o  r e g i s t r a d o s 
176.930 novos casos de 
tumores de pele não 
melanoma e 8.450 do 
tipo melanoma.

Lesões indicativas 
de câncer de pele têm 
aparência elevada e 
brilhante, avermelha-
da, castanha, rósea ou 
multicolorida e que 
sangra facilmente; pin-
ta preta ou castanha 
que muda de cor e tex-
tura; e mancha ou feri-
da que não cicatriza e 
cresce, apresentando 
coceira, crostas ou san-
gramento.

“Toda vez que uma 
dessas pintas apresenta 

alteração quanto à cor, 
tamanho, prurido e 
sangramento, é sinal 
de alerta de que algo de 
errado está acontecen-
do. Procure um médi-
co imediatamente. Ou-
tra coisa importante é 
observar o apareci-
mento de mancha pre-
ta embaixo da unha ou 
na sola dos pés. Pode 
ser indício de melano-
ma”, disse.

Tratamento

A radioterapia é 
uma modalidade de 
tratamento utilizada 
para combater o cân-
cer de pele, com altos 
índices de cura, sendo 
que os tipos mais co-
muns são os carcino-
mas basocelular e espi-

nocelular. Ela também 
trata tumores mais 
agressivos, como mela-
noma e tumores de cé-
lulas de Merkel. 

“Na radioterapia, o 
tratamento é realizado 
numa máquina que 
emite irradiação de 
baixa penetração. Usa-
mos a energia à base de 
elétrons, que é própria 
para essa indicação. A 
duração do tratamento 
depende de cada caso, 
mas em média são 15 
dias úteis seguidos. 
Cada sessão dura em 
torno de 2 minutos”, 
explica Nivaldo Kiis-
ter.

Além da radiotera-
pia, outra forma de en-
frentar a doença, se-
gundo o médico, é com 
cirurgia.

Vera Caser Comunicação

Médico do ES orienta o uso de protetor solar todos os dias e explica quando 
uma lesão cutânea pode indicar o surgimento de um tumor

SESA
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Dores do Rio Preto recebe novos 
investimentos do Governo do Estado

O Governo do Esta-
do segue trabalhando 
para a melhoria de vi-
da dos capixabas de 
todas as regiões. Na 
microrregião Capa-
raó, os moradores de 
Dores do Rio Preto 
vão receber investi-
mentos em diversas 
áreas. Na manhã de 
sexta-feira (20), o go-
vernador Renato Casa-
grande fez a entrega de 
galpões rurais e anun-
ciou novas obras em 
diversas áreas. São ma-
is de R$ 11 milhões na 
construção de escola, 
calçamento rural, re-
forma de equipamento 
de assistência social e 
melhoria da infraes-
trutura. 

“Estamos realizan-
do obras estruturantes 
em todo o Estado. 
Acreditamos que a edu-
cação e a assistência 
social garantam uma 
melhor distribuição de 
renda e a geração de 
oportunidades. Pois 
uma região com infra-
estrutura ganha em 
competitividade, po-
dendo atender melhor 
aos seus moradores e 
também aos turistas. O 
Caparaó é certamente 

uma das regiões mais 
lindas do mundo com 
florestas e águas em 
abundância. Por isso, 
olhamos também para 
o saneamento básico, 
que é um investimento 
que preserva o meio 
ambiente e traz mais 
saúde para as pessoas. 
Com a continuidade 
nas políticas públicas e 
dos investimentos que 
estamos fazendo, nin-
guém segura o Espírito 
Santo”, afirmou o go-
vernador Casagrande.

Durante a agenda 
oficial, Casagrande fez 
a entrega de dois gal-
pões rurais para as co-
munidades de Forqui-
lha e Cachoeira Ale-
gre. Juntos, eles totali-
zam mais de R$ 494,1 
mil em investimentos 
do Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria da Agricultura, 
Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag). 
O s  g a l p õ e s  p r é -
moldados podem ser 
instalados em qual-
quer município do 
Estado e terem diver-
sas finalidades, como, 
por exemplo, o arma-
zenamento de máqui-
nas agrícolas, a guarda 
de veículos e equipa-
mentos ou o armaze-

namento da produção 
agrícola da região.

O Programa Gal-
pão Rural visa a ampli-
ação e melhoria da in-
fraestrutura nas ativi-
dades de agricultura, 
com construção de gal-
pões pré-moldados 
nos diversos municípi-
os capixabas, permi-
tindo um investimento 
ágil e dinâmico. Neste 
sentido, a Seag com o 
intuito de fomentar a 
produção agrícola da 
região fará parceria 
com a Prefeitura, que 
ficará responsável pela 
construção de toda 
infraestrutura necessá-
ria para implantação 
do galpão.

Foi realizada ainda 
a assinatura da Ordem 
de Fornecimento para 
as obras de calçamento 
rural na localidade de 
Pedra Menina (Juli-
nho Amaral). Serão 
doados 2.286 metros 
quadrados de blocos, 
com investimento de 
R$ 173 mil. “Nosso 
objetivo é avançar ca-
da vez mais no interior 
com reforço na infraes-
trutura rural e com in-
centivo às atividades 
geradoras de renda. 
Dores do Rio Preto 
tem uma agricultura 

forte e essas entregas 
são fundamentais para 
o desenvolvimento da 
agricultura familiar”, 
disse o secretário de 
Estado da Agricultura, 
Mario Louzada.

Na educação, o Go-
verno do Estado, por 
meio da Secretaria da 
Educação (Sedu), vai 
repassar R$ 2,72 mi-
lhões ao Município 
para a construção do 
Centro Municipal de 
Educação In fant i l 
(CMEI) Sede. A previ-
são de início da obra é 
no próximo mês de 
junho, com previsão 
de conclusão em junho 
de 2023. A nova unida-
de possibilitará a am-
pliação de 80 vagas e a 
manutenção de 36 va-
gas do Ensino Creche, 
totalizando 116 crian-
ças a serem atendidas.

O CMEI Sede con-
tará com duas salas 
para maternal III, duas 
salas para maternal II, 
duas salas para mater-
nal I, duas salas de ber-
çário, almoxarifado, 
cozinha, despensa, 
lavanderia, depósito, 
banheiros masculino e 
feminino, banheiro 
Para Pessoas com Defi-
ciência (PCD), hall de 
entrada, área de circu-
lação, secretaria, ar-
quivo, direção, setor 
pedagógico, sala dos 
professores, copa, fral-
dários, lactário, pátio e 
playground.

Mais investimentos

Ainda na agenda 
oficial, o governador 
assinou o convênio no 
valor de R$ 4,2 mi-
lhões para a execução 
de obras de pavimenta-
ção, drenagem e cons-
trução de muro na Are-
na Multiuso de Dores 

do Rio Preto. As inter-
venções incluem 19 
mil metros quadrados 
de pavimentação em 
blocos de concreto 
(área interna), 9 mil 
metros quadrados de 
pavimentação em blo-
cos de concreto (área 
externa), 567 metros 
de meio fio, 671 me-
tros de rede de drena-
gem, 527 metros de 
muro e 1.134 metros 
de calçada cidadã.

No âmbito da pro-
teção social, o Gover-
no do Estado tem reite-
rado seu comprometi-
mento em melhorar e 
ampliar a rede de servi-
ços e benefícios socio-
assistenciais em todo o 
Espírito Santo. Desde 
2019, já foram investi-
dos mais de R$ 49 mi-
lhões para esse fim, 
beneficiando 51 muni-
cípios do território ca-
pixaba. Em Dores do 
Rio Preto, destaca-se o 
anúncio do repasse de 
R$ 255 mil para a re-
forma do Centro de 
Referência de Assis-
tência Social (Cras).

Na mesma soleni-
dade, foi anunciada a 
transferência de apro-
ximadamente R$ 3,17 
milhões para o Fundo 
Municipal de Investi-
mentos da Prefeitura 
de Dores do Rio Preto. 
O recurso é provenien-

te do Fundo Cidades, 
mecanismo de apoio 
financeiro prestado 
pelo Governo do Esta-
do por meio de repasse 
de verbas aos municí-
pios, gerenciado pela 
Secretaria de Econo-
mia e Planejamento 
(SEP).

Além dos R$ 500 
mil destinados à elabo-
ração da carteira de 
projetos técnicos es-
truturantes, o municí-
pio vai contar com re-
cursos para aplicação 
na aquisição de ôni-
bus, construção de 
Centro Multiuso no 
distrito de Mundo No-
vo, revitalização de 
diversas ruas, constru-
ção da nova sede da 
Estratégia de Saúde da 
Família de Pedra Meni-
na e execução da obra 
de reforma da Unida-
de Básica de Saúde 
(UBS) José Sérgio Me-
nezes de Araújo.

Também estiveram 
presentes o prefeito de 
Dores do Rio Preto, 
Cleudenir de Carvalho 
Neto, o Ninho; o depu-
tado federal Josias Da 
Vitória; os deputados 
estaduais Luciano Ma-
chado, Coronel Ale-
xandre Quintino, Jane-
te de Sá, Emílio Mame-
ri e Marcelo Santos; 
além de moradores e 
lideranças da região.

Fotos: Hélio Filho/Secom 
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Divulgado o resultado do concurso
para o Censo 2022, do IBGE 

O resultado do pro-
cesso seletivo simplifi-
cado (PSS) do Censo 
Demográfico 2022, do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), foi divulgado 
na sexta-feira (20) pela 
Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), empresa 
organizadora do con-
curso. 

Os candidatos para 
as vagas de recensea-
dor, agente censitário 
municipal (ACM) e 
agente censitário su-
pervisor (ACS) devem 
consultar o resultado 
no site da FGV. 

De acordo com o 
IBGE, nos casos de 
empate na nota final 
foi respeitada a área de 
trabalho, o município 
e o estado escolhido, 
sendo o primeiro crité-
rio de desempate, em 
obediência ao Estatuto 
do Idoso, garantindo a 
vaga para quem tem 
idade igual ou superior 
a 60 anos completos 
até o último dia de ins-
crição. O segundo cri-
tério foi a nota na disci-
plina Conhecimentos 
Técnicos, seguida da 
nota em Língua Portu-
guesa e em Ética no 
Serviço Público. To-
dos os critérios de de-

sempate constam do 
edital do processo sele-
tivo. 

Convocação 

Divulgado o resul-
tado final, a próxima 
etapa será a de convo-
cação e depois os apro-
vados serão chamados 
pelo IBGE para reali-
zar treinamento. 

De acordo com o 
órgão, mais de 621 mil 
pessoas concorreram 
às vagas distribuídas 
em 5.297 municípios 
do país, que se dividem 
em 206.891 servidores 
temporários para o 
C e n s o,  d o s  q u a i s 

183.021 recenseado-
res, com treinamento 
previsto para 18 a 22 
de julho; 18.420 para 
ACS e 5 .450 para 
ACM, ambos com trei-
namento previsto de 6 
a 15 de junho. 

“Os demais candi-
datos aprovados serão 
mantidos em lista de 
espera, podendo ser 
chamados posterior-
mente, de acordo com 
o edital. O treinamen-
to para recenseadores 
terá caráter eliminató-
rio e classificatório e 
será realizado pelo 
IBGE em duas etapas: 
autoinstrução e pre-
sencial”, informou o 

IBGE. 

Prova 

Quem concorreu à 
vaga de recenseador 
precisou responder a 
50 questões, sendo 10 
de Língua Portuguesa, 
10 de Matemática, 5 
sobre Ética no Serviço 
Público e 25 de Conhe-
cimentos Técnicos. 

Para ACM e ACS 
foram 60 questões, divi-
didas em 10 de Língua 
Portuguesa, 10 de Raci-
ocínio Lógico Quanti-
tativo, 5 de Ética no 
Serviço Público, 15 de 
Noções de Adminis-
tração / Situações Ge-
renciais e 20 de Conhe-
cimentos Técnicos. 

Para o processo sele-
tivo, os candidatos re-
ceberam do IBGE uma 
apostila de conheci-
mentos técnicos para 
que eles tivessem aces-
so às informações ne-
cessárias para respon-
der às questões sobre a 
operação censitária. 

O ensino funda-
mental completo era o 
requisito para a vaga 
de recenseador. O pro-
fissional ganha por 
produção e atuará dire-
tamente na coleta das 
informações, entrevis-
tando os moradores 
dos domicílios. 

Para ser ACM, que 
gerencia o trabalho do 

posto de coleta; e ACS, 
subordinado ao ACM, 
tem como principal 
função orientar os re-
censeadores durante a 
execução dos traba-
lhos de campo; a exi-
gência era ter o ensino 
médio completo. Os 
salários são de R$ 2,1 
mil e R$ 1,7 mil, res-
pectivamente. 

Censo 2022 

A estimativa do 
IBGE é de que seja en-
trevistados cerca de 
215 milhões de habi-
tantes, em mais de 70 
milhões de domicílios, 
a partir de 1º de agosto, 
nos 5.570 municípios 
do país. 

“O Censo revelará 
as características dos 
domicílios, identifica-
ção étnico-racial, nup-
cialidade, núcleo fami-
liar, fecundidade, reli-
gião ou culto, deficiên-
cia, migração interna 
ou internacional, edu-
cação, deslocamento 
para estudo, trabalho e 
rendimento, desloca-
mento para trabalho, 
mortalidade e autis-
mo. Realizada a cada 
dez anos, a pesquisa é 
a principal fonte de 
referência sobre as con-
dições de vida da popu-
lação em todos os mu-
nicípios do país”, in-
formou o IBGE. 

Agência Brasil 

Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias 
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Decreto regulamenta 
mercado de carbono no país

O governo federal 
publicou na sexta-feira 
(20) no Diário Oficial 
da União (DOU) um 
decreto para regula-
mentar as regras do mer-
cado de baixo carbono 
no país. Ele estabelece 
procedimentos para a 
elaboração de planos 
setoriais de mitigação 
das mudanças climáti-
cas para diversos seto-
res da economia e tam-
bém institui o Sistema 
Nacional de Redução 
de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa. A me-
dida atende a uma de-
terminação da legisla-
ção ambiental. 

Em v igor  desde 
2009, a legislação que 
instituiu a Política Naci-
onal sobre Mudança do 
Clima diz que cabe ao 
governo editar norma 

com os procedimentos 
para os planos setoriais 
“visando a consolida-
ção de uma economia 
de baixo consumo de 
carbono” para atender 
metas gradativas de re-
dução de emissões de 
gases do efeito estufa 
em decorrência da ati-
vidade humana. 

Essa política deverá 
ser aplicada - conside-
rada a especificidade de 
cada setor - na geração 
e distribuição de ener-
gia elétrica, no trans-
porte público urbano e 
nos sistemas modais de 
transporte interestadu-
al de cargas e passagei-
ros. 

Além desses setores, 
ela também tem que ser 
feita na indústria de 
transformação e na de 
bens de consumo durá-
veis, nas indústrias quí-
micas fina e de base, na 

indústria de papel e celu-
lose, na mineração, na 
indústria da construção 
civil, nos serviços de 
saúde e na agropecuá-
ria. 

Emissão de gases 

Segundo o decreto, 
caberá aos Ministérios 
do Meio Ambiente e da 
Economia o papel de 
propor esses planos 
com metas gradativas 
para a redução das emis-
sões, mensuráveis e veri-
ficáveis, consideradas 
as especificidades dos 
agentes setoriais, levan-
do em conta, dentre 
outros critérios, os níve-
is de emissão de gases. 

O texto afirma que 
os setores envolvidos 
terão um prazo de 180 
dias, a partir da publica-
ção do decreto, para 
indicar “proposições 

para o estabelecimento 
de curvas de redução de 
emissões de gases de 
efeito estufa, considera-
do o objetivo de longo 
prazo de neutralidade 
climática”. O prazo 
poderá ser prorrogado 
igual período. 

Ainda de acordo 
com o texto, os planos 
deverão ser aprovados 
por um comitê intermi-
nisterial que trata da 
mudança do clima e do 

crescimento verde. 
Já o Sistema Nacio-

nal de Redução de Emis-
sões de Gases de Efeito 
Estufa (Sinare) tem por 
finalidade ser uma “cen-
tral única de registro de 
emissões, remoções, 
reduções e compensa-
ções de gases de efeito 
estufa e de atos de co-
mércio, de transferênci-
as, de transações e de 
aposentadoria de crédi-
tos certificados de redu-

ção de emissões”, que, 
pelo decreto, deverá ter 
mecanismos de integra-
ção com o mercado re-
gulado internacional. 

Também caberá aos 
dois ministérios elabo-
rar regras sobre o regis-
tro, padrão de certifica-
ção, credenciamento de 
certificadoras e centrais 
de custódia e a imple-
mentação, a operacio-
nalização e a gestão do 
Sinare. 

Legislação também trata da emissão de gases de efeito estufa

Escola de Colatina incentiva alunos da
EJA a lerem obras do Modernismo

Os estudantes da 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), matri-
culados no curso de 
Assistente Adminis-
trativo, da Escola Esta-
dual de Ensino Fun-
damental e Médio 
(EEEFM) Professora 
Carolina Pichler, loca-
lizada em Colatina, 
participaram de ativi-
dades de incentivo à 
leitura, por meio da 

disciplina de Língua 
Portuguesa. 

Após leituras reali-
zadas na biblioteca da 
escola, os estudantes 
escolheram obras lite-
rárias do período Mo-
dernista para um deba-
te. Entre os autores 
es tavam Már io de 
Andrade, Oswald de 
A n d r a d e,  M a n o e l 
Bandeira e Car los 
D r u m m o n d  d e 
Andrade. 

O professor de Lín-

gua Portuguesa Mar-
cos Antonio Borges 
da Silva destacou que 
o maior resultado da 
atividade foi o incenti-
vo à leitura e a partici-
pação ativa de todos 
os envolvidos. “Em 
pouco tempo de aulas, 
os alunos passaram a 
buscar livros de litera-
tura para apreciação 
de obras literárias re-
nomadas, bem como a 
ter mais perspectivas e 
interesse pela leitura e 

suas dinâmicas”, dis-
se o docente. 

“ O  d e s e nv o l v i-
mento do incentivo à 
leitura permitiu afir-
mar ainda mais a im-
portância do ato de ler 
e interpretar, além da 
possibilidade de influ-
enciar no contexto da 
sociedade contempo-
rânea”, ressaltou a 
pedagoga Maria da 
Penha Alves Ribeiro 
Corona, que acompa-
nhou a atividade. 

Entre os autores apreciados estavam Mário de Andrade, Oswald de
Andrade, Manoel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade

SEDU

Foto: divulgação 

Foto: divulgação 

Agência Brasil

Ainda de acordo com o texto, os planos deverão ser aprovados por um comitê 
interministerial que trata da mudança do clima e do crescimento verde 
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Jornada digital é tema de palestra realizada
pelo Bandes nesta quarta-feira (25) 

Para que uma empre-
sa tenha um crescimento 
equilibrado, existe a ne-
cessidade de que etapas 
sejam concluídas. Atual-
mente, o período de atua-
lização para um ambien-
te mais tecnológico e de 
sucesso tem se tornado o 
mais complicado para os 
empreendedores. Por 
isso, nesta quarta-feira 
(25), o Banco de Desen-
volvimento do Espírito 
Santo (Bandes), com a 
consultoria Deloitte Bra-
sil, realiza uma palestra 
com o tema “A Jornada 
da Transformação Digi-
tal”, destinada ao setor 

produtivo capixaba.
A segunda conferên-

cia, que é a continuação 
da Jornada do Conheci-
mento planejada pelo 
Bandes e pela Deloitte 
para ocorrer durante o 
ano de 2022, vai abordar 
os conceitos e as perspec-
tivas que envolvem o ali-
nhamento de uma gestão 
organizacional com as 
novidades tecnológicas 
de um mundo mais co-
nectado à internet e aos 
processos digitais. Desta 
vez, o sócio líder do CFO 
Program da Deloitte, 
Fábio Carneiro, vai reali-
zar a mediação dos deba-
tes com os empresários e 
também vai palestrar so-

bre as oportunidades en-
volvendo os meios digita-
is no mundo corporativo.

O diretor de Opera-
ções do Bandes, Cláudio 
Roberto Saade, ressaltou 
que as trocas de experiên-
cias entre empresários 
capixabas com o Bandes 
e a consultoria Deloitte 
são oportunidades para 
todos os envolvidos, ob-
servando a agilidade do 
banco capixaba em al-
cançar a própria excelên-
cia digital. “Temos o nos-
so Mapa Estratégico, que 
diz: ‘revisar os processos 
internos e torná-los mais 
ágeis, eficientes e digita-
is’. Assim, podemos iden-
tificar vários projetos sen-

do desenvolvidos neste 
momento, como motor 
de crédito, digitaliza-
ção/automação, crédito 
digital e modernização 
tecnológica”, completou.

“Podemos dizer que o 
‘mundo digital’ trata da 
‘digitalização dos proces-
sos’, ou seja, a migração 
dos processos para o am-
biente digital e, então, 
escalonar sua infraestru-
tura e desenvolver novas 
soluções para os consu-
midores. O setor bancá-
rio está muito forte nessa 
transformação e não po-
demos ficar de fora. Con-
sidero que os principais 
pilares da transformação 
digital nas empresas con-
sistem nas Pessoas, Pro-
cessos, Tecnologia e Lo-
cal de trabalho. Ainda 
temos uma mudança de 
paradigma que é uma 
alteração no comporta-
mento e na mentalidade 
das pessoas e das empre-
sas”, pontuou Saade.

O diretor de Adminis-
tração e Finanças do Ban-
des, Sávio Bertochi Caça-
dor, destacou a oportuni-
dade inédita que o banco 
capixaba e a consultoria 
Deloitte fornecem para a 
ampliação do saber no 
Espírito Santo, destacan-
do os temas relevantes e 

essenciais para o setor 
produtivo.

“O mundo já vinha 
caminhando a passos 
largos para se tornar mais 
digital e a pandemia ace-
lerou esse movimento. 
No Bandes elaboramos 
recentemente o Plano 
Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI), que 
traça as ações e os investi-
mentos necessários nos 
próximos anos para o 
banco tornar seus produ-
tos e processos mais digi-
tais, aliado a uma infraes-
trutura que dê suporte. 
Em 2022, já estamos im-
plantando a Gestão Ele-
trônica de Documentos 
(GED), que promete efi-
ciência operacional e 
redução do uso de papel 
no dia-a-dia. Penso que 
este é um momento fun-
damental para que os 
empresários participem e 
tenham acesso ao conhe-
cimento, que contribui 
para o crescimento dos 
negócios”, frisou Caça-
dor.

Sobre a Jornada do Co-
nhecimento

A cada dois meses, o 
Bandes e a Deloitte Brasil 
vão realizar palestras 
gratuitas, em formato on-

line, por meio de webiná-
rios, para os empresários 
capixabas interessados 
em temas voltados para a 
gestão de empresas, com 
a instrução de especialis-
tas e apresentação das 
linhas de financiamento 
cases de sucesso do ban-
co, sempre com um par-
ceiro coanfitrião.

A Deloitte, que é uma 
ou mais empresas da De-
loitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL), é líder 
global de auditoria, con-
sultoria empresarial, as-
sessoria financeira, ges-
tão de riscos, consultoria 
tributária e serviços cor-
relatos. Contando com 
uma rede global de fir-
mas-membro e entidades 
relacionadas, está pre-
sente em mais de 150 paí-
ses e territórios, atenden-
do a quatro de cada cinco 
organizações listadas 
pela Fortune Global 
500®.

Serviço:

Tema: “A Jornada da 
Transformação Digital”

Data: 25 de maio de 
2022 – Quarta-feira

Palestrante: Fabio 
Carneiro, sócio líder do 
CFO Program da Deloit-
te.

Confiança do empresário industrial 
recua 0,3 ponto percentual em maio

O Índice de Confian-
ça do Empresário Indus-
trial (Icei) recuou 0,3 pon-
to percentual em maio, 
passando de 56,8 pontos 
em abril, para 56,5 em 
maio. Os dados foram 
divulgados na sexta-feira 
(20) pela Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI). 

De acordo com a 
CNI, o índice variou de 
maneira distinta entre os 
diferentes setores indus-

triais. Dos 29 setores ana-
lisados, 14 demonstra-
ram aumento da confian-
ça no mês e 13 apresenta-
ram recuo na confiança. 
Em dois setores, a confi-
ança dos empresários 
permaneceu neutra. 

O Icei varia de zero a 
100 pontos. Valores aci-
ma de 50 pontos indicam 
que o grau de confiança 
empresarial é maior e 
mais disseminado. Quan-
to mais próximo de zero, 
menor a confiança. 

Em maio, os setores 

mais confiantes foram os 
de manutenção, repara-
ção e instalação de má-
quinas e equipamentos, 
que atingiu 60,3 pontos; 
seguida do de biocom-
bustíveis (60,2); produ-
tos farmoquímicos e far-
macêuticos (60,1); pro-
dutos diversos (59,8); e 
extração de minerais não 
metálicos, que fechou em 
59,5 pontos. 

Os setores que apre-
sentaram maior queda 
na confiança foram os de 
produtos de borracha, 

com 50,6 pontos; produ-
tos de limpeza, perfuma-
ria e higiene pessoal 
(52,2); produtos têxteis 
(53); equipamentos de 
informática, produtos 
e letrônicos e outros 
(53,1); além do setor de 
couros e artefatos de cou-
ro, que ficou com 55. 

Os dois setores em 
que a confiança empresa-
ria não variou foram: 
confecção de artigos do 
vestuário e acessórios, e 
produtos de madeira. 

Recorte regional 

Segundo a entidade, 
o índice também teve 
resultados distintos nas 
regiões do Brasil. De 
abril para maio, o indica-
dor avançou nas indústri-
as do Centro-Oeste (de 
57,6 para 58) e do Sul (de 
55,5 para 56,1); manteve-
se estável no Nordeste 
(em 57,1); e caiu Sudeste 
(de 55,8 para 55,5) e no 
Nor te (de 60,1 para  
58,5). 

A CNI ressaltou que 

o resultado para maio 
demonstra que a indús-
tria “como um todo se-
gue confiante”, uma vez 
que, apesar do contraste 
regional e setorial, a con-
fiança permaneceu aci-
ma da linha dos 50 pon-
tos em todos os 29 seto-
res. 

Para a elaboração do 
levantamento foram ou-
vidas 2.251 empresas, 
sendo 893 pequeno por-
te, 815 médio porte e 543 
de grande porte, entre os 
dias 2 e 10 de maio. 

Agência Brasil 

Foto: divulgação 

Bandes
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