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Reflexao~

"Não se aparte da tua boca o livro desta lei; 
antes medita nele dia e noite, para que tenhas 
cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele 
está escrito; porque então farás prosperar o 
teu caminho, e serás bem sucedido."

Refletindo: Provavelmente este é o manda-
mento com promessa que eu mais gosto, 
começando pela recomendação de não apenas 
ler, mas meditar na palavra de Deus, para fazer 
tudo conforme está escrito, e assim como 
consequência, a promessa de prosperidade e 
sucesso.

Oração: Senhor Deus, seus mandamentos e 
promessas são perfeitos demais, muitas vezes 
não entendemos suas recomendações, mas 
abra nossos olhos da fé para que possamos nos 
interessar mais pela Sua palavra e meditar nela 
dia e noite, e assim possamos aguardar pela 
prosperidade e sucesso que vem do Senhor, e 
está muito acima do que o mundo pode 
oferecer. Amém.

de
Momento 

Josué 1:8

Colatina é 1° lugar em transparência 
e governança pública

Colatina ficou em 
1º lugar no ranking so-
bre Transparência e 
Governança Pública, 
divulgado nesta terça-
feira, 5, por estudo rea-
l i z a d o  p e l a  O N G 
Transparência Capixa-
ba. 

Na escala de 0 a 100 

pontos, o município 
conquistou a nota de 
98,3 pontos. Foram 
avaliados os portais de 
transparência e sites 
oficiais das prefeituras 
capixabas, além dos 
canais criados para 
participação da socie-
dade, como platafor-
mas para recebimento 
de denúncias anôni-

mas e solicitação de 
informações, uso de 
redes sociais e oportu-
nidades de participa-
ção da população na 
discussão do orçamen-
to, por exemplo. 

O Ranking incluiu 
todos os 78 municípios 
do estado, com objeti-
vo de divulgar os muni-
cípios que garantem 

acesso pleno, ágil e fá-
cil a bases de dados refe-
rentes a licitações, con-
tratos, obras, finanças 
públicas e orçamento. 

A avaliação foi rea-
lizada com pesquisa-
dores da Ufes e UVV, 
utilizando metodolo-
gia da Transparência 
Internacional – Brasil, 
com dados de 2022.

PMC 

Foto: Leonardo Ribeiro da Costa
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Câmara Municipal aprova lei que 
estabelece plantões farmacêuticos
em Barra de São Francisco

A Câmara Munici-
pal aprovou, na noite 
de segunda-feira, 4, em 
sessão ordinária, a Lei 
1279, de 20 de junho 
de 2022, que institui o 
plantão de farmácias e 
drogarias no municí-
pio de Barra de São 
Francisco. 

Assim, o município 
passa a contar com 
plantões ininterruptos 
por dois estabeleci-
mentos farmacêuticos, 
em sistema de rodízio. 

O projeto sofreu 
algumas emendas pro-
postas pelos empresá-
rios, mas ficou defini-
do que o funcionamen-
to será no horário de 
7h30 às 18h, de segun-
da a sexta-feira e de 
7h30 às 13h, nos sába-
dos. 

As farmácias e dro-
garias que não estive-
rem no plantão, so-
mente poderão abrir 
suas portas em acordo 
com o que ficou estabe-
lecido na presente lei. 

Quanto ao funcio-
namento aos domin-
gos e feriados dos de-
mais estabelecimentos 
estes deverão obedecer 
ao regime de plantão, 
permitida a abertura 

somente dos que fize-
rem parte da escala pre-
viamente anunciada. 

Foi também apro-
vado que as farmácias 
de manipulação, alo-
páticas e homeopáti-
cas, não estarão incluí-
das no serviço de plan-
tão. 

Os estabelecimen-
tos que não cumprirem 
a lei, poderão receber 
multa em valor equiva-
lente a 29 (vinte e nove) 
unidades de referência, 
em dobro no caso de 
reincidência; e suspen-
são de Alvará de Fun-
cionamento do estabe-
lecimento pelo prazo 
de 30 dias na hipótese 
de continuado não 
atendimento sendo 
que, permanecendo o 
descumprimento dos 
termos da lei munici-
pal deverá a Adminis-
tração, por meio da 
Secretaria Municipal 
da Fazenda, instaurar 
procedimento admi-
nistrativo para cassa-
ção definitiva do Alva-
rá de Funcionamento e 
Localização. 

Com mais de 30 
farmácias registradas – 
a maioria delas de pro-
priedade de dois em-
presários – Barra de 
São Francisco é um 

dos poucos municípios 
do Estado, talvez o úni-
co, que ainda não tinha 
plantão farmacêutico 
regulamentado e, com 
isso,  as  farmácias 
abrem e fecham quan-
do querem, após o ho-
rário comercial. 

“Com relato de inú-
meras situações onde 
nosso cidadão busca a 
aquisição de medica-
mentos em horário no-
turno e não encontra 
nenhum estabeleci-
mento aberto, apresen-
to esta proposta legisla-
tiva a vossas excelênci-
as de forma que possa 
ser restabelecido o dire-
ito constitucional de 
acesso universal a saú-
de, da qual o sistema de 
farmácias e drogarias 
faz parte essencial”, 
justifica o prefeito. 

Pela proposta cabe-
rá, democraticamente, 
aos próprios estabele-
cimentos – em conjun-
to com a Vigilância 
Sanitária, definir o cro-
nograma anual de rodí-
zio (plantão) sendo 
que a imposição so-
mente ocorrerá no ca-
so de não se chegar a 
um consenso, quando 
o Município formali-
zar o rodízio anual. 

“O descumprimen-
to desta Lei, indepen-
dentemente de eventu-
ais danos reclamados 
pelos usuários, poderá 
ensejar aos infratores 
penalidades já previs-
tas no corpo da legisla-
ção garantindo-se, por 
óbvio, em respeito ao 
devido processo legal o 
amplo direito a defesa 
e contraditório.”

Demanda por voos
domésticos tem 
queda de 2,5% no 
Brasil em maio

A demanda por vo-
os domésticos teve que-
da de 2,5% em maio, 
na comparação com o 
mesmo mês de 2019, 
aponta a Associação 
Brasileira das Empre-
sas Aéreas, com base 
nos relatórios da Agên-
cia Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). O 
dado é medido em pas-
sageiros por quilôme-
t r o  t r a n s p o r t a d o s 
(RPK). 

A oferta, por sua 
vez, teve alta de 6%. 
Ela é calculada em as-
sentos por quilômetro 
oferecidos (ASK). A 
taxa média de ocupa-
ção das aeronaves, por-
tanto, ficou em 75,1%, 
o que representa um 
recuo de 6,6 pontos 
percentuais em relação 
a maio de 2019. Foram 
transportados 6,4 mi-
lhões de passageiros, 
10% a menos do que o 
ano base de compara-
ção. 

No mercado inter-

nacional, a queda da 
demanda chegou a 
31,1% na comparação 
com 2019 e, na oferta, 
a redução foi 31,2%. O 
aproveitamento das 
aeronaves teve leve vari-
ação positiva de 0,2 
ponto percentual, fi-
cando em 85,7%. Fo-
ram transportados 1,2 
milhão de passageiros, 
36,5% a menos. 

Na comparação 
com abril, os resulta-
dos no mercado do-
méstico são positivos, 
com aumento de 3,4% 
na demanda e de 7,9% 
na oferta. Nos voos 
internacionais, houve 
crescimento de 6,4% 
na demanda e de 3,5% 
na oferta. 

E m  r e l a ç ã o  a o 
transporte aéreo de 
carga e correio, foi re-
gistrada queda de 6,1% 
em maio na compara-
ção com o mesmo mês 
de 2019. Já na deman-
da internacional, essa 
a t iv i d a d e  c r e s c e u 
24,7% no mesmo pe-
ríodo. 

A oferta de viagens teve 
alta de 6% em relação 
a maio de 2019

Agência Brasil 

PMBSF

Foto: Pixabay

Pela proposta caberá, democraticamente, aos próprios 
estabelecimentos – em conjunto com a Vigilância 
Sanitária, definir o cronograma anual de rodízio (plantão) 
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Dia de Cooperar envolve a comunidade no
bairro Asa Branca em São Gabriel da Palha

O Dia de Cooperar 
(Dia C) em São Gabriel 
da Palha foi realizado na 
manhã do último domin-
go, 3. Este ano o evento 
foi realizado no bairro 
Asa Branca, através de 
uma ação de intercoope-
ração abraçando o “Pro-
jeto Corrente da Espe-
rança” e foi realizado 
pelas cooperativas Coop-
cam, Cooabriel, Coo-
pesg e Sicoob Norte/ES 
com apoio do Sistema 
OCB/ES. 

O Dia C é o progra-
ma de responsabilidade 
social das cooperativas 
brasileiras que realizam 
projetos de transforma-
ção nas comunidades por 
meio do trabalho volun-
tário. 

O evento começou 
com missa na igreja da 
comunidade São Judas 
Tadeu com o Padre Fer-
nando, logo após o dia 
foi celebrado com muitas 
atividades, dentre elas: 
pula-pula, algodão-doce, 
pipoca, picolé, mágica, 
apresentações culturais, 
corte de cabelo, pintura 
no rosto, aferição de pres-
são e glicose. 

"O Dia C tem uma 
importância crucial para 
sociedade tanto para São 
Gabriel da Palha quanto 

para o Estado e Brasil, 
desde a sua primeira im-
plementação em Minas 
Gerais. A importância 
do Dia C é de juntos 
olharmos para a socieda-
de, e propor que possa-
mos ajudar a sociedade 
naquilo que compete a 
gente, principalmente 
exercendo o sétimo prin-
cípio do cooperativismo 
que é a preocupação pela 
sociedade", disse o presi-
dente  da  Coopcam, 
Advaldo Antonio Zotel-
li. 

"Dia C deixa um ensi-
namento para a socieda-
de de que atitudes sim-
ples podem mudar o mun-
do. A união das coopera-
tivas pode fazer a diferen-
ça, assim como qualquer 
outro segmento onde se 
possa ajudar a sociedade. 
Temos que deixar o ensi-
namento de que se nós 
cooperamos, se cada um 

doar um pouco do seu 
tempo para projetos co-
mo o Corrente da Espe-
rança, podemos fazer um 
mundo melhor. O Dia C 
também deixa esse lega-
do de que não só coope-
rativas podem se unir e 
prestar serviços para a 
sociedade, mas também 
as empresas, que já fa-
zem doações, mas tam-
bém encima de projetos. 
É pegar o Dia C e trans-
formar ele em outros 
exemplos e outros proje-
tos. Atitudes simples po-
dem mudar o mundo e 
pequenas atitudes que 
realizamos hoje são gran-
des para as crianças. Pre-
senciamos na quadra do 
Asa Branca no domingo 
como é simples você fa-
zer o bem e como é bom 
você fazer o bem a quem 
precisa”, finalizou o pre-
sidente da Coopcam. 

“O Dia C é um dia 

muito importante para 
cooperativismo. Uma 
das mais importantes 
lições do cooperativo, é 
que, grandes e importan-
tes ações podem ser reali-
zadas com a união de 
forças.  Sabemos que 
todos os dias, são oca-
siões para cooperar para 
uma sociedade melhor, 
mas escolhemos esse dia, 
conhecido como Dia 
Internacional do Coope-
rativismo, para demons-
trar na prática, o que a 
união pode fazer. Assim, 
atendendo ao princípio 
do interesse pela socieda-
de, celebramos nesse dia, 
ações que objetivam o 
bem-estar da coletivida-
de. Agradeço ao jornal 
Hoje Notícias pela parce-
ria e por sempre se fazer 
presente  nas  nossas 
ações. À toda equipe do 
jornal, muito obrigada”, 
disse a presidente da Coo-

pesg, Drayze Rigo Teo-
doro Piske. 

“O grande objetivo 
do Dia C é apresentar a 
essência do cooperativis-
mo para as localidades 
em que nós estamos inse-
ridos. Na prática, é uma 
forma de mostrar como a 
união de pessoas pode 
fazer a diferença na vida 
de muitos. Quando reali-
zamos atividades envol-
vendo as comunidades, 
contribuímos para mu-
danças significativas por 
meio de gestos simples e 
feitos de forma voluntá-
ria”, disse o presidente 
do Sicoob ES, Bento Ven-
turim. 

“Entendo que o Dia 
C é uma demonstração 
que pequenos gestos e 
ações podem transfor-
mar uma comunidade. 
Demonstra também que 
juntos, somos mais for-
tes.  Acredito que para a 

sociedade, o dia C contri-
bui para absorção e inter-
pretação dos príncipios 
cooperativistas. Com o 
dia C, ganha a sociedade 
e ganha o cooperativis-
mo”, disse o presidente 
da Cooabriel, Luiz Car-
los Bastianello.

"O Dia de Cooperar é 
muito importante, pro-
move alegria, interação, 
colaboração e principal-
mente ajuda as pessoas a 
perceberem o quanto a 
união é necessária, por-
que unindo forças pode-
mos promover mudanças 
positivas na sociedade. 
Nós do Corrente da Espe-
rança estamos imensa-
mente agradecidos por 
termos sidos escolhidos 
para neste ano receber 
este 'abraço' das coopera-
tivas", disse Ilza Gonçal-
ves Terra, coordenadora 
do Projeto Corrente da 
Esperança.

O evento reuniu as cooperativas Coopcam, Cooabriel, Coopesg e Sicoob
Norte/ES com apoio do Sistema OCB/ES para um dia super animado

Editora Hoje

DIA DE COOPERAR

Fotos: divulgação 



0506 de julho de 2022

Ações desenvolvidas - Projeto Corrente da 
Esperança 

Ação 1 

Primeira fase
• Pintura externa
• Pintura interna – Paredes
• Pintura interna – Piso
• Pintura das traves
• Rede das traves 

Segunda fase

• Banheiros
• Tela de proteção (fundo da quadra)
• Arquibancada 

Ação 2 - Aquisição de novos tatames (64 placas) 
Ação 3 - Aquisição de 150 unidades de uniformes para 
os alunos do Projeto Corrente da Esperança 
Ação 4 - Instalação de acesso à internet (Plena Tele-
com) 
Ação 5 - Professor de Violão 
Ação 6 - Reforço escolar (Coopesg) 
Ação 7 - Apoio nas competições de futsal (Inscri-
ções/Alimentação dos atletas) 
Ação 8 - Palestra de Educação Financeira 
Ação 9 - Implantação de sala de informática /Doação 
de computadores - 10 computadores completos (CPU, 
Monitor, mouse e teclado) 
Ação 10 - Instalação de piso

DIA DE COOPERAR
Fotos: divulgação 
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Médico explica doença que afastou
Wesley Safadão dos palcos
Cerca de 6 milhões de brasileiros sofrem com a doença

Com dores na coluna 
e dormência nas pernas, 
o cantor Wesley Safadão 
anunciou, na última se-
mana, que vai precisar 
se afastar temporaria-
mente dos palcos, por 
orientação médica, para 
se tratar de uma hérnia 
de disco. 

Estima–se que 6 mi-
lhões de brasileiros so-
fram com a doença, que 
é o diagnóstico mais co-
mum dentre as altera-
ções degenerativas da 
coluna lombar. 

Conforme nota pu-
blicada nas redes sociais 
de Wesley Safadão, o 
cantor foi “diagnostica-

do com hérnia discal 
entre a terceira e quarta 
vértebra lombar, com 
estreitamento do canal 
vertebral e importante 
compressão das estrutu-
ras neurológicas dentro 
deste canal”.

De acordo com o 
médico Lourimar Tolê-
do, ortopedista do Rá-
quis Instituto de Colu-
na, a hérnia ocorre quan-
do parte de um disco 
intervertebral sai de sua 
posição normal, poden-
do comprimir uma raiz 
nervosa.

“Nesse caso, os sin-
tomas mais comuns são 
exatamente os sentidos 
por Wesley Safadão. 
Uma dor intensa que 

irradia da região dos 
glúteos para os mem-
bros inferiores, ou seja, 
as pernas. Nos casos 
mais graves, pode estar 
associada ainda a dor 
lombar e alterações neu-
rológicas, com perda da 
sensibilidade e da força 
dos membros e até mes-
mo mudança no contro-
le da urina e das fezes”, 
destaca Lourimar Tolê-
do. 

O médico explica 
que, em 90% dos casos, 
o tratamento é clínico, 
sendo realizado por me-
io de medicamentos e 
fisioterapia, como está 
sendo feito com Wesley 
Safadão, que vai perma-
necer em tratamento e 

repouso no hospital até 
se recuperar das dores, 
conforme a nota publi-
cada nas redes sociais do 
cantor. 

“Após o tratamento 
para combater a infla-
mação e a fisioterapia 
para reabilitação, se a 
dor ainda estiver muito 
intensa, o médico pode-
rá recomendar a realiza-
ção de infiltrações peri-
durais. São procedimen-
tos para aplicação, na 
coluna, de corticoides e 
anestésico”, explica Lou-
rimar Tolêdo. 

O ortopedista desta-
ca que, além de passar 
pelo tratamento, o paci-
ente também precisará 
melhorar seu estilo de 

vida, para não voltar a 
sofrer com o problema. 

Se o tratamento clíni-
co não surtir efeito ou se 
houver alterações neu-
rológicas importantes, o 
ortopedista alerta que 
há risco de o paciente 
precisar passar por uma 
cirurgia. Essa situação é 
registrada em 5% a 10% 
dos casos de hérnia de 
disco. 

“Quando o trata-
mento conservador não 
é o suficiente para dimi-
nuir os sintomas e me-
lhorar a qualidade de 
vida do paciente ou 
quando há a presença de 
perda de força nas per-
nas e controle da bexiga 
e intestino, o recomen-

dado é a realização de 
uma cirurgia”, observa 
Lourimar Tolêdo. 

Por isso, a orientação 
é que, ao sentir dores nas 
regiões da coluna ou 
alterações de sensibili-
dade ou força dos mem-
bros, o paciente deve 
procurar rapidamente 
um médico.  

“É importante não 
deixar que a doença pro-
grida. Além disso, mes-
mo que você não tenha 
dores constantes, é pre-
ciso manter os exames e 
avaliações da coluna em 
dia. Assim, previne-se 
um futuro problema de 
grande gravidade", aler-
ta o doutor Lourimar 
Tolêdo. 

Como chamar um gato? Saiba tudo sobre o assunto!

Todo tutor de um 
bichano sabe como é 
difícil tirar o amigo de 
trás de um móvel, de 
cima da estante ou de-
baixo da cama. Imagi-
na quando o pet corre 
risco escalando uma 
árvore, subindo no alto 
de um prédio ou até se 
aventurando por fia-
ções elétricas? Nesses 
momentos, é comum 
questionar “como cha-
mar um gato?”. 

Sabemos como atra-
ir a atenção do bichano 
pode ser exaustivo e 
perigoso para tutores e 
animais. Por isso, lista-
mos algumas dicas que 
podem facilitar o con-
tato com o gato e criar 
uma confiança maior 
nessa relação. Nos pró-
ximos parágrafos, va-
mos ensinar alguns 
exemplos de como cha-
mar um gato.  

Como chamar um 
gato?  

Se você é um novo 
gateiro, prepare-se: uma 
das atividades favoritas 
dos gatos é brincar de 
esconde-esconde. Mui-
to mais que se divertir 
com a brincadeira, eles 
se escondem para des-
cansar ou só observar o 
movimento da casa.  

Então, é preciso sa-
ber que esconder-se faz 
parte do instinto do ani-
mal e que, talvez, ele 
queira ficar mais afasta-
do do caos rotineiro dos 
humanos. Além disso, 
apesar de ele entender o 
próprio nome, tende a 
ignorar os chamados e 
continuar de boa em 
uma bolha intimista e 
afastada.  

Mesmo assim, é 
bom aprender como 
chamar um gato para 
descobrir se ele está ou 
não em casa, trazê-lo 
para comer e se hidra-

tar.  

Recompensas 

Afinal, como cha-
mar um gato escondi-
do? Uma boa dica é dei-
xar potes herméticos 
com petiscos em alguns 
cômodos da casa para 
ele vir até você. Tam-
bém é indicado ter um 
pote desses na bolsa ca-
so seu bichano esteja 
pela rua ou em cima de 
uma árvore. Que tal?!  

Dessa forma, ativan-
do um “comando” para 
ele lembrar que será re-
compensado, saber co-
mo chamar um gato 
fica fácil.  

Hora do lanche 

Os pets precisam de 
horários definidos para 
estabelecer uma rotina, 
incluindo passeios, ati-
vidades e momentos de 
dormir. As atividades 
precisam sempre estar 

conectadas com o dia a 
dia da casa para atender 
aos tutores e aos bichi-
nhos. 

Com isso, escolher a 
hora para chamar um 
gato pode fazer toda a 
diferença. Caso você 
esteja em pânico procu-
rando seu gatinho, tente 
esperar o horário dele 
comer e aproveite esse 
momento como “isca”. 
Essa é uma boa forma 
de tirar seu gato do “es-
conderijo secreto” ou 
simplesmente de cima 
do móvel. 

É importante ressal-
tar que todo alimento 
oferecido deve ser previ-
amente aprovado pelo 
veterinário e seguir uma 
dieta equilibrada para 
evitar ou conter possíve-
is doenças, como diabe-
tes, obesidade e proble-
mas na arcada dentária. 

Miado humano 

Para chamar o feli-

no, muitos gateiros 
usam o nome do pet. 
Porém, muitas vezes, o 
gato não corresponde 
ao chamado e segue 
escondido. Então, uma 
forma de chamar a aten-
ção dele é imitando um 
gato, mas com um tom 
de voz agudo.  

Os gatos se atraem 
por esse tom de voz, 
pois o som mais agudo 
lembra o barulho de 
presas naturais do gato, 
como ratos e passari-
nhos pequenos. 

Solidão saudável  

Apesar de os gatos 
se esconderem com fre-
quência, muitos tutores 
ainda se preocupam se 
eles estão entrando em 
depressão ou enfrentan-
do crises de estresse. 

Na maioria dos ca-
sos, os gatos são mais 
individualistas e prefe-
rem ficar em seu espa-
ço, próximo à caixa de 

areia ou outros objetos 
próprios. Portanto, nem 
sempre o interesse em 
ficar só significa que 
algo o incomoda, mas 
vale ficar de olho.  

Em alguns casos, o 
excesso de barulho, vo-
zes muito altas e graves 
podem afastar o animal 
por fazê-lo se sentir ame-
açado, mas isso aconte-
ce quando o pet está em 
um ambiente novo, 
com pessoas diferentes 
das quais ele é acostu-
mado. Esse é um dos 
casos a parte de como 
chamar um gato assus-
tado. 

Curtindo a solidão 
ou no meio da multi-
dão, o ideal é dar tempo 
ao tempo para conhecer 
o animal e compreen-
der qual é a melhor for-
ma de atraí-lo. Com 
amor, carinho e respei-
to, você vai encontrar a 
forma ideal de chamar 
seu gato sem grandes 
dificuldades.  

Petz.com.br 

Vera Caser Comunicação 
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Vendas de veículos novos
crescem 0,22% no país 
Em junho, foram vendidas 133.578 unidades

As vendas de veículos 
automotores novos tive-
ram alta de 0,22% em ju-
nho na comparação com 
junho de 2021. Foram co-
mercializados 133.578 
veículos, ante 133.298 em 
junho do ano passado. Em 
comparação a maio últi-
mo,  houve queda de 
4,21%. 

No acumulado do ano 
(de janeiro a junho), as 

vendas somam 683.173 
unidades, 15,04% a menos 
do que o registrado no 
mesmo período do ano 
passado (804.141). Os da-
dos foram divulgados on-
tem (5), em São Paulo, 
pela Federação Nacional 
da Distribuição de Veícu-
los Automotores (Fenabra-
ve). 

Em queda 

As vendas de automó-

veis e veículos comerciais 
leves acusaram queda de 
12,7% em junho, em com-
paração com junho do ano 
passado. Em relação a 
maio, o recuo foi de 
10,16%. No acumulado 
do ano o declínio atingiu 
16,89% em comparação 
ao mesmo período de 
2021. 

A comercialização de 
caminhões aumentou em 
junho com as vendas sen-
do 5,27% maiores do que 

em maio. Mas, com rela-
ção a junho do ano passa-
do, houve queda de 2,10%. 
No acumulado do ano, a 
retração foi de 1,22%.

Já as motocicletas tive-
ram elevação nas vendas 
de 13,27% em junho em 
comparação a junho de 
2021. Em relação a maio 
de 2022, houve queda de 
9,37%. No acumulado do 
ano, a comercialização de 
motocicletas teve alta de 
23,07%. 

Pandemia faz aumentar profissionais
em tecnologia e diminuir em mídia

O número de profissi-
onais que atuam no setor 
da indústria criativa no 
Brasil cresceu 11,7% de 
2017 para 2020, com dis-
tribuição desigual entre 
as áreas. Enquanto em 
consumo o número de 
vínculos empregatícios 
subiu 20% e em tecnolo-
gia aumentou 12,8%, em 
cultura houve queda de 
7,2% e em mídia diminu-
iu 10,7%. 

Os dados estão na 
sétima edição do Mapea-
mento da Indústria Cria-
tiva, divulgada ontem (5) 
p e l a  Fe d e r a ç ã o  d a s 
Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan). 
O levantamento mostra 
que o país tem hoje 935 
mil profissionais criati-
vos com empregos for-
mais, sendo 47% deles na 
área de consumo, 37,5% 
em tecnologia, 9,1% em 
mídia e 6,4% em cultura. 

A Firjan divide a in-
dústria criativa em cultu-
ra - que inclui expressões 
culturais, artes cênicas, 
música, patrimônio e 

artes; tecnologia, com 
tecnologia da informa-
ç ã o  e  c o mu n i c a ç ã o 
(TIC), biotecnologia e 
pesquisa e desenvolvi-
mento, a área de consu-
mo - que abrange publici-
dade e marketing, de-
sign, arquitetura e moda; 
e mídia, que se refere aos 
segmentos editorial e 
audiovisual. 

A primeira edição do 
levantamento é de 2008 e 
a periodicidade era bia-
nual, mas a entidade deci-
diu atrasar um ano o le-
vantamento para incluir 
2020, reunindo informa-
ções sobre como a pande-
mia de covid-19 afetou o 
setor. A fonte do estudo é 
o Ministério do Trabalho 
e Previdência. 

As principais quedas 
no vínculo empregatício 
do setor, de 2017 para 
2020, foram nas artes 
cênicas (-26,6%), patri-
mônio e artes (-20,6%), 
moda (-16,9%) e editori-
al (-14,4%). Os aumentos 
mais expressivos no mes-
mo período ocorreram 
em publicidade & marke-
ting (48,2%), biotecnolo-

gia (22,7%), TIC (18,5%) 
e expressões culturais 
(7,8%). 

Por estado, os maio-
res mercados da indús-
tria criativa continuam 
com São Paulo, que so-
ma 380,4 mil vínculos, e 
o Rio de Janeiro, com 
95,7 mil. Na área da cul-
tura, se destacam os esta-
dos do Norte e do Nor-
deste na quantidade de 
profissionais no setor: 

Paraíba (13,6%); Ba-
h i a  ( 1 2 , 2 % ) ;  P i a u í 
( 1 1 , 8 % ) ;  A l a g o a s 
(11,4%); Acre (11,0%) e 
Rio Grande do Norte 
(10,6%) lideram o ran-
king de participação de 
profissionais na área cul-
tural. 

Segundo a Firjan, a 
participação da indústria 
c r ia t iva  no Produto 
Interno Bruto (PIB) pas-
sou de 2,61% em 2017 
para 2,91% em 2020, 
com um total de R$ 217,4 
bilhões, percentual re-
corde na série histórica, 
iniciada em 2004. O va-
lor se compara à produ-
ção da construção civil e 
ultrapassa a extração 

mineral. 

Pandemia 

O vice-presidente da 
Firjan, Leonardo Edde, 
destaca que as mudanças 
refletem os novos mode-
los de negócio e hábitos 
de consumo, com a ex-
pansão da tecnologia na 
pandemia e a consequen-
te necessidade da trans-
formação digital de em-
presas de todos os seg-
mentos, bem como a rees-
truturação do setor de 
mídia, que alterou as for-
mas de produção, disse-
minação e consumo de 
conteúdo. 

“As produções criati-
vas nos ajudaram a enca-
rar os dias difíceis de pan-
demia e a manter a saúde 
mental no isolamento. O 
problema é que nós ape-
nas consumimos, mas 
não geramos mais dessa 
riqueza em razão do iso-
lamento e de outras bar-
reiras físicas geradas pela 
pandemia. Ou seja: au-
mentou o consumo e ca-
iu a produção cultural”, 
diz. 

A pesquisa destaca 
que o cenário no fim do 
primeiro ano da pande-
mia era de 14,8 milhões 
de desempregados no 
país, o que correspondia 
a 14,7% da população 
economicamente ativa, 
incluindo 31% dos jo-
vens. 

De acordo com o estu-
do, a remuneração média 
dos profissionais do setor 
criativos, de R$6.926,00 
em 2020, era 2,37 vezes 
maior do que a remune-
ração média do trabalha-
dor brasileiro, que estava 
em R$2.924,00.  Em 
2017, essa diferença era 
de 2,45 vezes. 

A gerente de ambien-
tes de inovação da Fir-
jan, Julia Zardo, destaca 
que as mudanças de para-
digma vivenciadas du-
rante a pandemia foram 
incorporadas e convivem 
com os antigos. 

“Esses paradigmas 
coexistem e a gente está 
criando novos. Como o 
analógico vai conviver 
com o tecnológico, essas 
experiências vão ser res-
significadas. O presenci-

al e o digital, o ser huma-
no tem usado as novas 
tecnologias de informa-
ção e de comunicação, 
mas depois de dois anos 
usando, a gente lembrou 
que o ser humano é um 
bicho social e precisa ir 
para a rua, se encontrar”. 

Julia destaca o au-
mento das vendas online, 
que subiram 785% em 
faturamento nos cinco 
primeiros meses de 2022, 
na comparação com o 
período pré-pandemia. 
Apenas São Paulo regis-
trou 924 mil pedidos no 
e-commerce de janeiro a 
maio, seguido oe Rio de 
Janeiro, com 331 mil, e 
Santa Catarina, com 279 
mil. 

“A gente tem uma 
pesquisa da Firjan do 
ano passado com as in-
dústrias, mostrando mui-
tas mudanças no seu pro-
cesso produtivo e de ven-
das. Em torno de 80% 
disseram que não iriam 
voltar ao que era antes, 
que eles gostaram das 
mudanças e vão continu-
ar mudando cada vez 
mais”, diz Julia. 

EBC Economia

Agência Brasil

Foto: REUTERS/Roosevelt Cassio 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 000012/2022
O Município de VILA VALÉRIO/ES, torna pública a 1ª 
RETIFICAÇÃO  do edital de Pregão Presencial nº 000012/2022 
- PROCESSO Nº 000935/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual Aquisição de Materiais Esportivos em 
atendimento às diversas Unidades Administrativas da 
Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES.
CÓDIGO CIDADES TCE/ES: 2022.075E0700001.02.0006 
Fica retificado a especificação, a quantidade e o preço médio do 
Lote 42, bem como o valor global do Anexo 1 – Planilha 
Descritiva do Edital.
A nova data de ABERTURA DA SESSÃO será dia 28 de julho de 
2022, às 08h. Início do credenciamento às 07h30min.
Todas as demais cláusulas e exigências permanecem 
inalteradas.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos 
interessados.
O  e d i t a l  r e t i f i c a d o  s e  e n c o n t r a  n o  s i t e :  
www.vilavalerio.es.gov.br>.
Vila Valério, 05 de julho de 2022

JAIME JULIÃO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

27 3117-1030

Parque Play Gabi estreia nesta 
quinta-feira em São Gabriel da Palha

Os caminhões do 
Parque Play Gabi co-
meçaram a chegar em 
São Gabriel da Palha 
nesta semana desem-

barcando uma série de 
atrações que vão ga-
rantir a alegria de toda 
a população e princi-
palmente dos jovens, 
durante os próximos 
dias. A estreia está mar-

cada para esta quinta-
feira (7) a partir das 17 
horas. Aos sábados e 
domingos as ativida-
des começam às 16 ho-
ras.

O parque de diver-

sões Play Gabi é refe-
rência no Brasil e esta-
rá disponibilizando 
várias atrações ao pú-
blico a exemplo da Bar-
ca Viking, Twist, Ka-
lhambeks, Gipinhos, 

Samba, Patinho, Vol-
vo, Minhoquinha, car-
rinhos de Bate Bate, 
entre outros.

O espaço contará 
ainda com tiro ao alvo, 
barracas de lanche e 

muito mais.

Promoção de Estreia

Para esta quinta-
feira (7), 10 ingressos 
custarão R$ 30,00.

Editora Hoje

Fotos: divulgação 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

