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Reflexao~

"Uma coisa pedi ao SENHOR, e a buscarei: 
que possa morar na casa do SENHOR todos os 
dias da minha vida, para contemplar a formo-
sura do SENHOR, e inquirir no seu templo."

Refletindo: A obediência flui da confiança e a 
confiança revela-se por meio da obediência. A 
vontade do Senhor na nossa vida é boa, perfeita e 
agradável... Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a 
vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá; E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca 
morrerá. Para sermos alimentados espiritualmente 
precisamos ler a Bíblia, ir à igreja para ouvir a Palavra 
de Deus, aprender com Jesus, caminhar nos Seus 
caminhos, praticar os Seus ensinamentos e permitir 
que Ele trabalhe em nossa vida. Assim teremos a 
certeza de que contemplaremos grandes maravilhas a 
serem realizadas por Jesus e logo cantaremos o hino 
da vitória. É a saúde? Área sentimental? Familiar? 
Falta-te um trabalho? Ou será a conversão de alguém 
que ama muito? Não importa Ele fará !!! Somos 
amados de Deus e Ele sempre cuida de cada detalhe 
em nossa vida, e age no sobrenatural, ainda que não 
vemos, Ele está fazendo, assim como Josué chegou à 
terra prometida, e viu que a terra era boa, creia, a sua 
terra é boa aos olhos de Deus. Talvez hoje você esteja 
passando por uma situação difícil, e a única coisa que 
me vem em mente em dizer é NÃO DESISTA, NÃO 
PARE DE CRER !!! Os sonhos de Deus não irão 
morrer.

Oração: Você é um projeto santo do Senhor, um dia 
Ele teve um sonho com você e hoje você é esta pessoa 
linda e especial... Se estas palavras chegaram até você 
é porque Deus preparou-as para que você lesse... Para 
te lembrar que Ele te ama. Então deixe cada palavra 
penetrar em seu coração e bem aí aonde você está !!! 
Contemple a presença do Senhor em tua vida... E 
confia Nele !!! Hoje tudo vai dar certo, sinta a alegria a 
paz e o amor que vem do trono de Deus. Ore: Senhor 
obrigada por eu ser assim, porque o Senhor me 
projetou, ensina-me os teus caminhos e livra-me dos 
meus inimigos. Em nome de Jesus. Amém.

de
Momento 

Salmos 27:4

Anvisa determina suspensão 
cautelar do fungicida Carbendazim

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) determinou, 
na terça-feira (21), a 
suspensão cautelar da 
importação, produção, 
distribuição e comerci-
alização do ingrediente 
ativo Carbendazim e 
seus produtos técnicos, 
até a conclusão do pro-
cesso de reavaliação 
toxicológica. O Institu-
to de Defesa Agrope-
cuária e Florestal do 
Espírito Santo (Idaf) 
enviará nota técnica às 
revendas agropecuári-
as, orientando quanto à 
nova medida. Os pro-
dutores não podem ma-
is comprar o fungicida a 
partir da quarta-feira 
(22).

Os aspectos toxico-
lógicos que motivaram 
a reavaliação do Car-
bendazim são as suspei-
tas de mutagenicidade, 
carcinogenicidade, toxi-
cidade para o desenvol-
vimento e toxicidade 
reprodutiva, que vêm 
sendo pesquisadas pela 
Anvisa desde 2019. Se-
gundo informações do 
órgão, a reavaliação 
pode levar ao banimen-

to do produto ou à sua 
manutenção no merca-
do, com a adoção de 
medidas para reduzir os 
riscos decorrentes do 
seu uso. Em alguns ca-
sos também pode ser 
decidido por manter o 
produto no mercado 
sem nenhuma nova re-
comendação. A conclu-
são do julgamento do 
caso pela Anvisa está 
prevista para agosto.

O Carbendazim está 
entre os 20 agrotóxicos 
mais utilizados no Bra-
sil. Atualmente, exis-
tem 38 produtos formu-
lados e 29 produtos téc-
nicos à base da substân-
cia com registro ativo 
no Brasil.

O subgerente de 
Inspeção e Fiscalização 
Vegetal do Idaf, Marcio 
Gama, informou que, 
no Espírito Santo, há 
registro de cerca de 20 
produtos que utilizam o 
Carbendazim em sua 
formulação. “Eles são 
utilizados em lavouras 
de c i t ros,  cana-de-
açúcar, feijão e milho, 
por exemplo. A nota 
técnica da Anvisa não 
restringe o uso pelos 
produtores que já estão 
de posse do produto. 
Entretanto, sugerimos 
que avaliem os riscos a 
que, eventualmente pos-
sam se expor, dada a 
reavaliação que está 
sendo conduzida”, afir-

mou.
Segundo Gama, as 

lojas que forem flagra-
das comercializando o 
produto durante o pe-
ríodo de suspensão po-
dem ter o registro de 
comerciante de agrotó-
xicos suspenso, além de 
estarem passíveis de 
multa. O profissional 
que prescrever o produ-
to também pode ser mul-
tado. Os valores podem 
chegar a, aproximada-
mente, R$ 21 mil.

Em caso de dúvidas, 
os responsáveis por re-
vendas agropecuárias 
podem enviar e-mail 
p a r a  a g r o t o x i-
co@idaf.es.gov.br.

IDAF

Foto: divulgação 
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Governo do Estado lança plataforma ‘Acessa 
e Confia’ para atendimento de pacientes

O Governo do Esta-
do lançou a platafor-
ma “Acessa e Confia”, 
que será utilizada por 
profissionais da Aten-
ção Primária à Saúde e 
da atenção especializa-
da para atendimento 
aos usuários do Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS) capixaba. O lan-
çamento aconteceu, 
na quarta-feira (22), 
durante o Seminário 
Estadual de Tecnolo-
gia e Novo Modelo de 
Atenção: Acesso, Re-
gulação, Contratuali-
zação e Rede - realiza-
do pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Se-
sa), em conjunto com 
o Instituto Capixaba 
de Ensino, Pesquisa e 
Inovação em Saúde 
(ICEPi) -  no Palácio 
Anchieta, em Vitória.

O sistema foi desen-
volvido pelo Laborató-
rio de Inovação Tecno-
lógica em Saúde (La-
is), da Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), e 
será disponibilizado de 

forma gratuita aos mu-
nicípios a partir de ju-
lho, sendo de fácil aces-
so e autofuncional. 
Entre os benefícios pro-
porcionados, desta-
cam-se dois pontos: a 
possibilidade de tele-
medicina em todos os 
territórios do Estado e 
o Net Promoter Score 
(NPS), uma metodolo-
gia responsável por 
mensurar a satisfação 
do paciente diante do 
serviço prestado. Essa 
é a primeira vez que o 
sistema será implanta-
do em grande escala 
no SUS, ou seja, em 
todos os níveis de aten-
ção.

O secretário de Esta-
do da Saúde, Nésio 
Fernandes, explicou 
que para cada consulta 
ou exame ambulatori-
al realizados na rede 
própria ou filantrópi-
ca, o paciente receberá 
perguntas por SMS ou 
Telegram, em que ava-
liará o serviço prestado 
de zero a dez e comen-
tará sobre o assunto. O 
intuito é reconhecer a 
experiência do usuário 

na íntegra e buscar o 
aperfeiçoamento nos 
pontos denominados 
como negativos, com-
parar instituições com 
perfil semelhante e for-
talecer a política de 
saúde.

“Esse sistema que 
apresentamos hoje só é 
possível com incorpo-
ração tecnológica. 
Com ela, teremos o 
controle, integração, 
monitoramento dos 
fluxos de acesso à as-
sistência e, principal-
mente, maior transpa-
rência. O Acessa e Con-
fia foi feito para aten-
der as necessidades 
tanto dos profissionais 
da saúde quanto dos 
pacientes do Espírito 
Santo, ampliando o 
acesso da população 
aos serviços especiali-
zados. Vale destacar 
que todos os municípi-
os estão previamente 
cadastrados no siste-
ma”, destacou Fernan-
des.

Durante a apresen-
tação do novo sistema, 
o diretor do ICEPI, 
Fabiano Ribeiro, des-

tacou também a im-
portância da incorpo-
ração tecnológica para 
a saúde. “Pensar novas 
formas de fazer e orga-
nizar é extremamente 
necessário e não con-
seguimos avançar se de 
fato não inovarmos na 
organização desse sis-
tema, com um proces-
so alinhado que fará 
com que o sistema fun-
cione. Uma das ques-
tões importantes, hoje, 
é apresentar a utiliza-
ção de ferramenta tec-
nológica, que seja fácil 
para o trabalhador 
usar e funcional para 
garantir o acesso. E o 
ICEPi, nesse processo 
de apoiar e organizar o 
SUS, vem também pa-
ra organizar um ecos-
sistema de inovação, 
de pensar formas que 
catalisam os processos 
de gestão”.

Também estiveram 
presentes subsecretári-
os de Estado da Saúde, 
superintendentes regi-
onais de Saúde, secre-
tários municipais de 
Saúde, diretores de hos-
pitais da rede própria e 

filantrópica, membros 
do ICEPi e profissio-
nais da Sesa e da Fun-
dação iNOVA Capixa-
ba.Simulação de tele-
interconsulta

Para a compreen-
der, na prática, um dos 
serviços ofertado pelo 
sistema, foi realizada 
uma simulação de tele-
medicina com a parti-
cipação da médica 
Thaynara Oliveira, da 
Atenção Primária à 
Saúde (APS) de Caria-
cica, e da coordenado-
ra médica da Autorre-
gulação Formativa Ter-
ritorial (ARFT), Elai-
ne Dall’Orto. A ARFT 
é um projeto do ICEPi 
que faz parte do Pro-
grama de Gestão do 
Acesso e da Qualidade 
da Assistência nas Re-
des de Atenção à Saú-
de (PGAQ).

Thaynara Oliveira 
utilizou o “Acessa e 
Confia” para inserir os 
dados do paciente e 
solicitar a especialida-
de médica necessária 
para a avaliação da con-
dição clínica. Nos cam-
pos de preenchimento, 

a profissional também 
acrescentou informa-
ções sobre medicações 
utilizadas, resultados 
dos exames e as altera-
ções foram identifica-
das no atendimento.

Por fim, as duas mé-
dicas fizeram uma tele-
interconsulta em tem-
po real para discutir o 
caso de um paciente 
atendido em determi-
nado município e deci-
dir qual seria a conti-
nuidade do tratamen-
to. O secretário Nésio 
Fernandes, que acom-
panhou a simulação, 
explicou que o proce-
dimento poderá ser 
feito, inclusive, ao lado 
do paciente, para que 
ele também tenha con-
tato remoto com o espe-
cialista.

A novidade foi apro-
vada pela profissional 
da Atenção Primária. 
“Os pacientes se sen-
tem acolhidos, cuida-
dos pela equipe inter-
disciplinar. Além dis-
so, as opiniões formati-
vas contribuem para a 
nossa formação”, des-
tacou.

SESA

Foto: divulgação 
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A Associação Brasi-
leira da Indústria Quí-
mica (Abiquim) infor-
mou que o setor preten-
de investir, até 2024, 
cerca de R$ 1,9 bilhão 
em "ações que deverão 
resultar na geração de 
empregos e inovações 
tecnológicas".O anún-
cio foi feito na quinta-
feira (23) em Brasília, 
durante o evento Diá-
logos com a Química, 

organizado pela enti-
dade em parceria com 
a Secretaria de Assun-
tos Estratégicos (SAE) 
da Presidência da Repú-
blica.O encontro reu-
niu representantes do 
poder público e priva-
do. O presidente da Abi-
quim, Ciro Marino, 
disse que a indústria 
química brasileira é a 
sexta maior do mundo, 
mas poderia saltar para 
a  q u a r t a  p o s i-
ção.“Poucos países 

têm o potencial que o 
Brasil tem”, afirmou 
Marino, ao apresentar 
números do setor, que 
gera 2 milhões de em-
pregos diretos e indire-
tos, tem faturamento 
em torno de US$ 190 
bilhões – e responde 
por 11% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) 
industrial brasileiro.De 
acordo a Abiquim, a 
demanda por produtos 
químicos no Brasil teve 
crescimento médio anu-

al de 3,1%, de 1990 a 
2021. As importações 
tiveram “grande papel 
nessa fase de recupera-
ção econômica que o 
Brasil atravessa”, deta-
lhou a entidade, ao in-
formar que as importa-
ções de produtos quí-
micos ocuparam, em 
2021, 46% do mercado 
d o m é s t i-
co.“Considerando o 
que a química faz, par-
tindo dos insumos natu-
rais, com a riqueza que 

o Brasil possui, estar no 
sexto lugar é muito 
aquém da nossa possi-
bilidade. Imaginamos 

que uma quarta posi-
ção seria bem razoá-
vel”, complementou o 
dirigente da Abiquim.
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Fapes lança edital inédito de apoio à pesquisa 
científica coordenada por mulheres no Estado
Chamada pública investe R$ 1,5 milhão e apoia projetos de pesquisas em todas as grandes 
áreas do conhecimento

Chegou a grande 
oportunidade de a mu-
lher pesquisadora mos-
trar mais uma vez a sua 
importância na Ciên-
cia, Tecnologia e Ino-
vação e ampliar a parti-
cipação nos campos 
científicos. O Governo 
do Estado, por meio da 
Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Inovação 
do Espírito Santo (Fa-
pes), lançou um edital 
inédito e exclusivo pa-
ra as pesquisadoras 
capixabas, com um 
investimento de R$ 1,5 
milhão.

O Edital Fapes nº 
14/2022 – Mulheres 
na Ciência é um convi-
te às pesquisadoras pa-
ra apresentarem pro-
postas de projetos de 
pesquisa científica, 
desenvolvimento tec-
nológico e/ou de ino-
vação, nas grandes áre-
as de conhecimento 
definidas pelo Conse-
lho Nacional de De-
senvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico 
(CNPq), que são:

Ciências Exatas e 

da Terra; Ciências Bio-
lógicas; Engenharias; 
Ciências da Saúde; 
Ciências Agrárias; 
Ciências Sociais Apli-
cadas; Ciências Huma-
nas; e Linguística, Le-
tras e Artes. Os recur-
sos disponíveis no edi-
tal são de R$ 1,5 mi-
lhão oriundos do Fun-
do Estadual de Ciência 
e Tecnologia do Espíri-
to Santo (Funcitec).

“Este edital é para 
incentivar as mulheres 
a serem protagonistas e 
líderes de projetos de 
pesquisa próprios. Que-
remos dar um maior 
destaque às mulheres 
pesquisadoras do Esta-
do. Uma motivação 
para esse tipo de edital, 
por exemplo, é quando 
se avalia a mulher que é 
obrigada a se afastar da 
atividade de pesquisa 
quando engravida. O 
retorno à pesquisa é, 
muitas vezes, difícil e 
até desanimador. É aí 
que entra esse edital 
totalmente inovador 
no Espírito Santo. 
Esperamos que os 
bons resultados façam 
com que ele seja repeti-

d o  n o s  p r ó x i m o s 
anos”, explicou a dire-
tora-presidente da Fa-
pes, Cristina Engel.

Cristiane dos San-
tos Giuberti é pesqui-
sadora vinculada à Uni-
versidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) e 
atua no Programa de 
Pós-Graduação em 
Ciências Farmacêuti-
cas. Para ela, o lança-
mento do edital é um 
avanço na inclusão de 
mais mulheres na área 
da pesquisa científica.

“Um edital como 
este é fundamental co-
mo política afirmativa 
para minimizar a dife-
rença entre mulheres e 
homens cientistas. Sou 
mãe e quando descobri 
que estava grávida co-
mecei a desacelerar no 
meu trabalho e a pro-
dução científica já co-
meçou a diminuir. Qu-
ando o período da li-
cença maternidade 
acabou, nós estávamos 
no auge da pandemia 
e, com isso, fiquei sem 
rede de apoio para auxi-
liar no cuidado com o 
meu bebê”, disse Cris-
tiane dos Santos Giu-

berti.
Ela recordou que, 

nesse período, as ativi-
dades laboratoriais 
foram paralisadas, sem 
geração de novos resul-
tados para publicação. 
“A jornada tripla de 
trabalho, casa e cuida-
dos com a criança, invi-
abilizou novas ativida-
des. Fora toda a carga 
mental que toda mu-
lher já carrega. Um 
estudo do Parent in 
Science diz que na pan-
demia da Covid-19 au-
mentou a publicação 
entre os homens e dimi-
nuiu a produção das 
mulheres”, acrescen-
tou a pesquisadora.

A submissão das 
propostas só pode ser 
feita por pesquisadoras 
vinculadas a institui-
ções de Ensino Superi-
or e/ou Pesquisa públi-
cas ou privadas, sem 
fins lucrativos, locali-
zadas no Espírito San-
to. As inscrições já es-
tão abertas e podem ser 
feitas até o dia 27 de 
julho. Os formulários 
para submissão estão 
disponíveis na área do 
edital, na plataforma 

SigFapes (www.sigfa-
pes.es.gov.br).

As propostas de-
vem ser inscritas em 
uma das seguintes fai-
xas:

Exclusiva para coor-
denadora com titula-
ção máxima de Mestre 
e título obtido há mais 
de 5 anos e há menos 
de 10 anos. Valor máxi-
mo de R$ 30 mil por 
proposta;

Exclusiva para coor-
denadora Doutora, 
com título obtido há 
menos de 5 anos. Valor 
máximo de R$ 50 mil 
por proposta.

Dados da Ipea e 
Unesco sobre a inser-
ção de mulheres na 
ciência

O edital foi pensado 
a partir de dados ofici-
ais revelados em 2020 
pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Apli-
cada (Ipea), mostran-
do que as mulheres 
eram cerca de 54% dos 
estudantes de doutora-
do no Brasil, um au-
mento impressionante 
de 10% nas últimas du-

as décadas. Compara-
dos aos dados da Orga-
nização das Nações 
Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco), em que 
apenas 28% dos pes-
quisadores do mundo 
são mulheres, se cons-
tatou um número pe-
queno de pesquisado-
ras na Ciência, Tecno-
logia e Inovação.

Com o edital exclu-
sivo para mulheres na 
ciência, a Fapes busca 
promover ações afir-
mativas que estimulem 
a equidade entre os gê-
neros, conforme o Pla-
no Estadual de Políti-
cas para as Mulheres 
do Espírito Santo, 
além de estimular o 
desenvolvimento de 
pesquisas lideradas por 
mulheres no Estado.

Serviço:

Lançamento  do 
Edital 14/2022 – Mu-
lheres na Ciência

Período de submis-
são: de 07/06 a 28/07

Site para submis-
são: www.sigfapes.es.-
gov.br

Fapes

Setor químico prevê quase R$ 2 bilhões em investimentos até 2024
Agência Brasil

Foto: divulgação 
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Presidente sanciona com vetos lei
que previa compensações de ICMS
Entre os vetos, está o que garantia mínimos em saúde e educação

O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou 
com vetos o projeto de 
lei aprovado pelo Con-
gresso Nacional que 
prevê um teto limitan-
do o Imposto sobre 
Circulação de Merca-
dor ia s  e  Se r v i ços 
(ICMS) que incide so-
bre combustíveis, ener-
gia elétrica, comunica-
ções e transportes cole-
tivos, itens que, segun-
do o texto, são consi-
derados essenciais “pa-
ra fins de tributação”.

O despacho presi-
dencial apresentando 
as justificativas para o 

veto foi publicado em 
edição extra do Diário 
Oficial da União na 
noite de quinta-feira 
(23).

Ao definir como 
essenciais esses itens, a 
nova lei não permite, 
às unidades federati-
vas, cobrar taxas com 
percentual acima da 
alíquota do referido 
imposto, que varia en-
tre 17% e 18% – per-
centual inferior ao co-
brado para os demais 
itens, considerados 
“supérfluos”.

Entre os vetos fei-
tos pelo presidente es-
tá o artigo que garan-
tia, aos entes da fede-

ração, uma compensa-
ção caso tivesse perda 
de recursos, causada 
pela própria Lei Com-
plementar. O texto ga-
rantia a disponibilida-
de financeira para que 
“os mínimos constitu-
cionais em saúde e em 
educação” – o que in-
cluiria os recursos do 
Fundo de Manuten-
ção da Educação Bási-
ca (Fundeb) – fossem 
mantidos.

Nas razões apre-
sentadas pelo presi-
dente Bolsonaro para 
o veto está a de que a 
proposição contraria o 
interesse público “ao 
permitir a criação de 

despesa pública de ca-
ráter continuado, dife-
rente das medidas tem-
porárias aprovadas 
nos outros artigos da 
mesma proposição, 
bem como ao estabele-
cer que a União com-
pensaria os entes da 
federação, sem prazo 
definido, para que os 
mínimos constitucio-
nais da saúde e da edu-
cação e o Fundeb ti-
vessem as mesmas dis-
ponibilidades finance-
iras na comparação 
com a situação em vi-
gor antes da Lei Com-
plementar”.

Ainda segundo a 
justificativa apresenta-

da, a proposição “cria-
ria compensações para 
a União e despesas pa-
ra os estados e municí-
pios que poderiam am-
pliar possíveis dese-
quilíbrios financei-
ros”.

Foi também vetado 
trecho de um artigo 
prevendo que estados 
e municípios transferi-
riam as “parcelas rela-
tivas à quota-parte do 
ICMS” na “proporção 
da dedução dos con-
tratos de dívida com 
aval da União”, bem 
como na proporção da 
parcela apropriada da 
Compensação Finan-
ceira pela Exploração 

de Recursos Minerais 
(CFEM).

Entre as justificati-
vas para o veto presi-
dencial está a de que a 
proposição legislativa 
“criaria compensa-
ções para a União de 
maior complexidade e 
de custo financeiro 
sem real efetividade, 
haja vista que, a despe-
ito do ambiente de pan-
demia, nos últimos 
dois anos foi observa-
da melhora significati-
va na situação fiscal de 
estados e municípios, 
especialmente em de-
corrência do cresci-
mento da arrecadação 
de ICMS”.

Agência Brasil

ANS garante cobertura de tratamentos 
de transtorno do espectro autista
A nova resolução foi publicada na sexta-feira (24) no Diário Oficial da União, 
e começa a valer a partir de 1º de julho

A Agência Nacio-
nal de Saúde Suple-
mentar (ANS) deter-
minou que os planos 
de saúde garantam 
cobertura para qual-
quer tratamento naci-
onalmente reconheci-
do e considerado ade-
quado por médicos, 
nos casos de pacientes 
com transtornos do 
espectro autista (TEA) 
e outros transtornos 
globais do desenvolvi-
mento (CID F84).

A decisão foi toma-
da em reunião da dire-
toria da agência ontem 
(23). Devido a proces-
sos e decisões judiciais 
recentes, a ANS deci-
diu explicitar a ques-

tão, com a inclusão do 
seguinte texto em uma 
nova resolução nor-
mativa (539/2022):

“Para a cobertura 
dos procedimentos 
que envolvam o trata-
mento/manejo dos 
beneficiários portado-
res de transtornos glo-
bais do desenvolvi-
mento, incluindo o 
transtorno do espectro 
autista, a operadora 
deverá oferecer atendi-
mento por prestador 
apto a executar o méto-
do ou técnica indica-
dos pelo médico assis-
tente para tratar a do-
ença ou agravo do paci-
ente.”

Entre as técnicas 
citadas na reunião pe-
lo diretor de Normas e 

Habilitação de Produ-
tos da ANS, Alexan-
dre Fioranelli, que po-
derão ser usadas estão: 
a análise aplicada do 
c o m p o r t a m e n t o 
(ABA, em inglês), o 
método Denver, a co-
municação alternativa 
e  s u p l e m e n t a r 
( P E C S ) ,  m o d e l o 
DIR/Floortime e o 
programa Son-Rise.

A nova resolução 
foi publicada na sexta-
feira (24) no Diário 
Oficial da União, e co-
meça a valer a partir de 
1º de julho.

Desde o ano passa-
do, a ANS garante ses-
sões ilimitadas de fono-
audiologia, psicolo-
gia, terapia ocupacio-
nal e fisioterapia a paci-

entes com transtornos 
globais do desenvolvi-
mento.

A estimativa é que 
os transtornos do es-
pectro autista atinjam 

2 milhões de pessoas 
no país, segundo a 
ANS.

Agência Brasil

Foto: Unicef/ONU 
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Prévia da inflação oficial é de 0,69% em 
junho e taxa é maior que a de maio: 0,59%

O Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo – 15 (IPCA-
15), que mede a prévia 
da inflação oficial, teve 
alta de preços de 0,69% 
em junho deste ano. O 
percentual é maior que 
o de maio (0,59%), mas 
menor que o de junho 
de 2021 (0,83%). A pes-
quisa foi divulgada hoje 
(24), no Rio de Janeiro, 

pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).Com o re-
sultado, o IPCA-15 acu-
mula 5,65% no ano e  
3,04% no trimestre. O 
IPCA-15 trimestral tam-
bém é chamado de 
IPCA-E.No acumula-
do de 12 meses,  o 
IPCA-15 é de 12,04%, 
abaixo dos 12,20% acu-
mulados na prévia de 
maio.Na prévia de ju-
nho, todos os grupos de 

despesas tiveram infla-
ção, com destaque para 
os transportes (0,84%) 
e saúde e cuidados pes-
soais (1,27%). Também 
se destacaram os gru-
pos habitação (0,66%) e 
v e s t u á r i o 
(1,77%).Planos de saú-
deUm dos principais 
responsáveis pela infla-
ção na prévia de junho 
foi o reajuste de 15,50% 
dos planos de saúde, 
autorizado pela Agên-

cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em 
26 de maio.Entre os 
transportes, os princi-
pais responsáveis pela 
alta de preços foram 
itens como óleo diesel 
(2,83%),  passagens 
aéreas (11,36%) e segu-
ro voluntário de veícu-
los (4,30%). Ao mesmo 
tempo, houve quedas 
nos preços do etanol (-
4,41%) e da gasolina (-
0,27%).Na habitação, 

houve altas nos custos 
d a  á g u a  e  e s g o t o 
(4,29%) e no gás enca-
nado (2,04%).Os ali-
mentos tiveram redu-
ção no ritmo de aumen-
to de preços de maio 
para junho, ao passar 
de uma taxa de 1,52% 
na prévia de maio para 
0,25% em junho. O 
comportamento foi 
influenciado pelos ali-
mentos para consumo 
no domicílio, que saí-

ram de uma inflação de 
1,71% no mês anterior 
para 0,08% na prévia de 
junho.O leite longa vi-
da, que havia subido 
7,99% na prévia anteri-
or, registrou 3,45% em 
junho. Também foram 
observadas quedas de 
preços em produtos 
c o m o  c e n o u r a  ( -
27,52%), tomate (-
12,76%).

Agência Brasil

Espírito Santo é pioneiro na adoção de conceitos de 
blockchain para assinatura de documentos eletrônicos

O Governo do Esta-
do, por meio do Insti-
tuto de Tecnologia da 
Informação e Comu-
nicação do Estado do 
Espirito Santo (Pro-
dest), é o primeiro go-
verno estadual do País 
a desenvolver uma tec-
nologia baseada em 
conceitos de blockcha-
in para a assinatura de 
documentos eletrôni-
cos, de acordo com a 
Associação Brasileira 
de Entidades Estadua-
is de Tecnologia da 
Informação e Comu-
nicação (Abep-TIC).

O pioneirismo é 
resultado do desenvol-
vimento do E-Docs 
Chain, ferramenta 
que, além de responsá-
vel por garantir a inte-
gridade de documen-
tos armazenados no E-
Docs (solução de Pro-
cessos e Documentos 
Eletrônicos utilizada 
no Poder Executivo 
Estadual), viabiliza a 
adoção da Assinatura 
Eletrônica Avançada, 
c o n f o r m e  a  L e i 
14.063/2020.

Inspirado no con-
ceito de blockchain, o 

E-Docs Chain usa um 
algoritmo para calcu-
lar um código único 
(hash) de cada docu-
mento capturado no 
E-Docs e registra esse 
código em uma cadeia 
de documentos especi-
ais chamada Docu-
mentos-Elo.

Funcionamento

Após a captura no 
E-Docs, o documento 
é assinado com um 
cer t i f icado digi ta l 
ICP-Brasil da própria 
aplicação, com o hash 
sendo registrado em 
base de dados. Com 
uma frequência prede-
terminada, é gerado 
um Documento-Elo 
contendo um bloco de 
hashs dos documentos 
capturados até o mo-
mento. Este Docu-
mento-Elo é captura-
do no sistema com ní-
vel de acesso público, 
seguindo as mesmas 
regras dos documen-
tos comuns, ficando 
acessível a qualquer 
usuário.

Na próxima roda-
da, esse Documento-
Elo também tem seu 

hash incluído (e desta-
cado) no Documento-
Elo subsequente, cri-
ando uma cadeia de 
confiança que permite 
rastrear qualquer ten-
tativa de fraude contra 
os documentos captu-
rados no E-Docs.

Na avaliação do 
gerente de Sistemas do 
Prodest, Renato Ma-
chado Albert, a equipe 
de desenvolvedores da 
autarquia soube ideali-
zar e desenvolver uma 
solução ao mesmo tem-
po simples e inovadora 
para tratar de questões 
relacionadas à integri-
dade de documentos.

“Com o E-Docs 
Chain, as chances de 
haver problemas com 
a integridade dos docu-
mentos armazenados 
é praticamente nula, 
em virtude das dificul-
dades impostas para o 
acesso fraudulento às 
informações do siste-
ma” ,  ac re scen tou 
Albert.

“Essa solução eleva 
o Governo do Estado a 
um patamar inimagi-
nável há poucos anos, 
trazendo a verdadeira 
transformação digital 

do serviço público 
com segurança, inte-
gridade e garantia de 
autoria a um custo bai-
xíssimo, tornando o E-
Docs uma ferramenta 
desejada por diversas 
entidades governa-
mentais, tanto no Espí-
rito Santo quanto em 
outras unidades da 
federação”, destacou 
Roberto Marconi de 
Macedo Filho, analis-
ta de TI do Prodest que 
liderou o projeto do e-
Docs Chain.

 
Desempenho

Desenvolvido pelo 
Prodest, em parceria 
com a Secretaria de 
Gestão e Recursos Hu-

manos (Seger), o E-
Docs Chain já possibi-
litou a captura de 9,5 
milhões de documen-
tos com assinatura ele-
trônica avançada e es-
tá sendo utilizado por 
53 órgãos estaduais.

Lançada em abril 
de 2021, a solução já 
contribuiu para evitar 
que 29 milhões de pági-
nas fossem impressas 
nas repartições públi-
cas do Governo do 
Estado, garantindo 
mais agilidade no aten-
dimento e economia 
de recursos públicos.

Para o presidente 
do Prodest, Marcelo 
Azeredo Cornélio, o e-
Docs Chain mostra 
que é possível inovar 

no serviço público, 
mantendo o foco do 
Governo que é primar 
pela integridade dos 
dados e pela segurança 
da informação.

“Com o esforço da 
nossa equipe, foi possí-
vel desenvolver uma 
solução que aumenta a 
segurança dos dados, 
fazendo com que a ten-
tativa de fraude e adul-
teração de dados se-
jam evitadas, porque 
os dados não podem 
ser alterados devido à 
cadeia de confiança 
estabelecida. Isso é 
muito importante para 
o cidadão ter mais con-
fiança no Poder Públi-
co”, pontuou Corné-
lio.

Prodest

27 de junho de 2022
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Inhame capixaba é cultivado no Cerrado 
Mineiro e apresenta bons resultados

Duas variedades de 
inhame bastante cultiva-
das nas montanhas do 
Espírito Santo apresenta-
ram bons resultados em 
cultivos experimentais no 
Cerrado Mineiro. Um dos 
responsáveis pela expe-
riência inédita é o agricul-
tor e pesquisador autodi-
data Jandir Gratieri, de 
São Bento de Urânia, 
Alfredo Chaves.

Ele levou mudas das 
variedades São Bento e 
Rochom para plantar no 
bioma Cerrado, em um 
projeto realizado em par-
ceria com a Universidade 
Federal de Uberlândia 
(UFU), em Uberlândia, 
Minas Gerais. No início 
do mês, Jandir, juntamen-
te com o vereador e presi-
dente da Câmara Munici-

pal de Marechal Floriano, 
Cezar Tadeu Ronchi Juni-
or, o Cezinha, foi para o 
município mineiro reali-
zar a terceira etapa do pro-
jeto: conclusão e validação 
dos resultados.

O doutor em agrono-
mia e professor de Ciênci-
as Agrárias da UFU, José 
Magno Queiroz Luz, foi 
quem recebeu o Jandir, 
que também é diretor exe-
cutivo da Associação dos 
Produtores de Inhame de 
São Bento do Espirito San-
to (Apisbes). Também 
participaram da última 
etapa da pesquisa o repre-
sentante da fábrica Yamo 
– distribuidora de produ-
t o s  a g r o e c o l ó g i-
cos/naturais -, Ceo Cairo 
Carvalho.

As duas variedades 
testadas por pesquisadores 
da universidade mineira 
são cultivadas em municí-

pios que integram a Indi-
cação Geográfica (IG) do 
Inhame Capixaba, que 
além de Alfredo Chaves, 
contempla Marechal Flo-
riano, Castelo, Domingos 
Martins, Venda Nova do 
Imigrante e Vargem Alta.

Jandir Gratieri infor-
mou que os resultados 
ainda estão sendo compu-
tados, e serão apresenta-
dos oficialmente em um 
evento no mês de julho. 
Entretanto, ele adiantou 
que a produtividade das 
variedades de inhame, 
comuns no bioma Mata 
Atlântica, foram satisfató-
rios.

“As expectativas são 
espetaculares. A produção 
é similar a do bioma Mata 
Atlântica. Então, temos 
uma avaliação de produti-
vidade dentro da média 
nacional. Tenho certeza de 
que os resultados finais 

serão muito bons. Foi um 
trabalho muito bom e os 
resultados serão surpreen-
dentes”, adiantou.

Segundo ele, é gratifi-
cante chegar ao último 
estágio da pesquisa. “A 
sensação é de dever cum-
prido, na realização das 
três etapas desde a implan-
tação de inhame das duas 
cultivares no bioma Cerra-
do, concluídas com a pa-
lestra: “Panorama do Inha-
me no Brasil”. Acompa-
nhamos do plantio até a 
colheita, com a avaliação 
da produtividade do inha-
me e a validação nas con-
dições no Cerrado”, desta-
cou Jandir.

Para o presidente da 
Câmara de Marechal Flo-
riano, Cezar Ronchi Juni-
or, esse projeto irá benefi-
ciar a todos os municípios 
que integram a IG. “Pode-
mos destacar que esses 

resultados poderão benefi-
ciar a agricultura familiar 
de Marechal Floriano e 
dos outros municípios 
componentes da IG. Estão 
surgindo possibilidades de 
abertura de novos merca-
dos nacionais e até no exte-
rior, possibilitando mais 
vendas do produto in natu-
ra ou desidratado”, infor-
mou o vereador.

Ele ainda enfatizou 
que a divulgação dessas 
cultivares no Brasil abre 
possibilidades de vendas 
de mudas certificadas, de 
industrialização e abertura 
de novos mercados para 
subprodutos do inhame. 
“Também podemos im-
plantar unidades de pro-
cessamento em parceria 
com órgãos estaduais e 
prefeituras”, destacou 
Cezinha Ronchi.

Entre as atividades da 
visita a Uberlândia, o gru-

po capixaba conheceu a 
fábrica Yamo, que produz 
subprodutos a base do 
inhame. Na visita foram 
apresentados novos pro-
dutos a base do inhame e 
degustação, como sorve-
tes, picolés, chips e bebida 
de extrato de inhame, en-
tre outros alimentos.

Entre as justificativas 
para o veto presidencial 
está a de que a proposição 
legislativa “criaria com-
pensações para a União de 
maior complexidade e de 
custo financeiro sem real 
efetividade, haja vista que, 
a despeito do ambiente de 
pandemia, nos últimos 
dois anos foi observada 
melhora significativa na 
situação fiscal de estados e 
municípios, especialmente 
em decorrência do cresci-
mento da arrecadação de 
ICMS”.

Revista Negocio Rural

Polícia Civil expande o Projeto ‘Homem que
é Homem’ para o município de Nova Venécia

A Polícia Civil do Esta-
do do Espírito Santo 
(PCES), por meio da Divi-
são Especializada de Aten-
dimento à Mulher (Div-
Deam) realizou, na quin-
ta-feira (23), a expansão 
do Projeto “Homem que é 
Homem” para a cidade de 
Nova Venécia, que agora 
está entres os 22 municípi-
os para os quais o Projeto 
foi expandido. O objetivo 
da ação é contribuir para a 
redução da violência con-
tra a mulher no Estado, 
atuando numa perspecti-
va da prevenção.

De acordo com a dele-
gada Chefe da Divisão 
Especializada de Atendi-
mento à Mulher (Div-
Deam) e Gestora do Pro-
jeto “Homem que é Ho-
mem”, Claudia Dematté, 
a expansão demonstrou a 
integração entre todos os 
órgãos do município de 
Nova Venécia, que estão 
somando esforços para o 
enfrentamento da violên-
cia doméstica e familiar 

contra a mulher naquela 
localidade.

“Uma das grandes 
relevâncias do Projeto é o 
diálogo com homens auto-
res de violência doméstica 
contra a mulher no que se 
refere às questões que en-
volvem relacionamentos 
baseados na violência, 
uma vez que comporta-
mentos machistas, sexis-
tas e misóginos ainda inte-
gram as concepções de 
masculinidade, e precisa-
mos trabalhar na descons-
trução desses valores. O 
“Homem que é Homem” 
um mecanismo de extre-
ma relevância. É um dife-
rencial da PCES, pois é a 
Polícia trabalhando não 
só com a repressão, mas 
também com a prevenção 
e em conjunto”, afirmou a 
delegada.

A solenidade aconte-
ceu na 15ª Subseção da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Espírito 
Santo (OAB-ES), em No-
va Venécia, e contou com 
a participação do prefeito 
André Wiler Silva Fagun-
des; da secretária de Assis-

tência Social do municí-
pio, Herileny Pratte; do 
titular da Delegacia Regi-
onal de Nova Venécia, e 
que é chefe da Delegacia 
Especializada de Atendi-
mento à Mulher (Deam) 
de Nova Venécia, delega-
do Douglas Trevizani; do 
juiz de direito da Comar-
ca de Nova Venécia, Ivo 
Nascimento Barbosa; do 
promotor de justiça de 
Nova Venécia, Lélio Mar-
carini; o Comandante da 
Polícia Militar (PMES) de 
Nova Venécia, tenente 

coronel Mário Marcelo 
Dal Col; entre outras auto-
ridades.

O delegado-geral da 
Polícia Civil, José Darcy 
Arruda, foi representado 
na cerimônia pela delega-
da chefe da Deam e gesto-
ra do projeto “Homem 
que é Homem”, Cláudia 
Dematté; o secretário de 
Segurança Pública e Defe-
sa Social, coronel Márcio 
Celante Weolffel, na oca-
sião foi representado pela 
delegada assessora jurídi-
ca na gerência de proteção 

à mulher, e coordenadora 
do Projeto, Natália Tenó-
rio. O superintendente de 
Polícia Regional Noroeste 
(SPRN), delegado Lan-
dulpho Lintz, foi repre-
sentado na solenidade 
pelo delegado Douglas 
Trevizani.

A expansão do Projeto 
“Homem que é Homem” 
está alinhada com a pro-
posta de trabalho do Pro-
grama Estado Presente 
em Defesa da Vida, que 
foi pensado metodologi-
camente para atuar nos 

eixos de controle da crimi-
nalidade e da prevenção à 
violência, a partir da am-
pliação do acesso aos ser-
viços básicos e promoção 
da cidadania em regiões 
caracterizadas por altos 
índices de vulnerabilidade 
social.

A Polícia Civil, por 
meio da Div-Deam, está 
envidando esforços para o 
combate à violência do-
méstica e familiar no Esta-
do, seja por meio da re-
pressão, seja por meio da 
prevenção.

PCES

Foto: Divulgação
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