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Reflexao~

"Porque sabemos que, se a nossa casa terres-
tre deste tabernáculo se desfizer, temos de 
Deus um edifício, uma casa não feita por 
mãos, eterna, nos céus."

Refletindo: Não devemos nos atentar somente 
ao que os nossos olhos podem ver, mas 
também nas coisas espirituais, colocar os 
nossos olhos em Deus. Embora tudo em nossa 
volta pareça desmoronar, devemos nos 
lembrar que existe um tesouro eterno a nossa 
espera, o tesouro da SALVAÇÃO. Mas para 
alcançá-la é preciso morrer, como Cristo 
morreu por todos nós, vivendo a nossa vida no 
Espírito e não na carne, nos enchendo das 
coisas de Deus, e nos livrando das coisas deste 
mundo. Lembre-se, mesmo que seja difícil, 
mesmo que a sua "casa" neste mundo se 
desfaça, já existe um edifício construído pelas 
mãos do Senhor a sua espera. Não tire os seus 
olhos de Deus, e não se desvie dos seus cami-
nhos, porque somente o Senhor é Eterno.

Oração: Senhor Jesus, me ajude a desejar mais 
de Ti, a permitir que o Senhor tome o seu lugar. 
Sei que tenho falhado e me esquecido do seu 
propósito de salvação na minha vida, mas 
quero abrir mãos dos meus caminhos para que 
o Senhor possa me guiar. Senhor, eu O amo, 
mas amor é atitude, quero demonstrar isso 
com a minha vida, com minha atitudes. Ajuda-
me, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, 
amém. 

de
Momento 

2 Coríntios 5:1

Visitação ao Bosque das Cerejeiras
em Pedra Azul é cancelada 

A visitação ao Bos-
que das Cerejeiras Kao-
ru Kumazawa, em Pe-
dra Azul está cancela-

da em 2022. O Instituto 
Erling Lorentzen infor-
mou, em comunicado 
publicado em sua pági-
na no Instagram, que, 
devido a fatores climá-

ticos, a floração das 
cerejeiras do Bosque 
foi desigual, não pro-
porcionando o espetá-
culo de anos anteriores. 

“Por este motivo, 

decidimos cancelar a 
visitação ao Bosque 
principal, já que a maio-
ria das árvores perdeu 
as flores e já estão com 
folhas”, diz o texto.

Caminho do Seminarista abre inscrições

De volta em 2022 
após dois anos de inter-
rupção na pandemia, o 
tradicional Caminho 
do Seminarista está de 
volta, com percurso de 
25km entre os municí-
pios de Colatina e Mari-
lândia. A caminhada 

será realizada dia 27 de 
agosto e está com ins-
crições online abertas. 

O Caminho do Se-
minarista refaz o histó-
rico trajeto realizado 
entre as décadas de 
1950 e 70 pelos semi-
naristas do Seminário 
Imaculado Coração de 
Maria em um percurso 

de 25km repleto de be-
lezas naturais e paisa-
gens meditativas, sen-
do mais de 14km de 
estrada de chão.

Com partida da Ca-
tedral de Colatina e 
destino ao Seminário 
Imaculado Coração de 
Maria, em Marilândia, 
o percurso conta ainda 

com quatro paradas, 
em que serão servidas 
frutas e água para hi-
dratação dos partici-
pantes, além de apoio 
com profissionais de 
saúde. 

Se inscreva em: 
https://forms.gle/Mr
V4nWV7xqmp1jDx9 

PMC
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Voluntários do Corpo de Bombeiros fazem
palestra e simulado em Barra de São Francisco
dentro da Operação Guardiões do Bioma

O tenente BM Peça-
nha, do Corpo de Bom-
beiros Militar do Espí-
rito Santo (CBMES), 
esteve em Barra de São 
Francisco na segunda-
feira, 18, fazendo uma 
palestra sobre a impor-
tância das ações de 
combate a incêndios e 
as maneiras corretas 
de fazê-lo, para servi-
dores municipais da 
Defesa Civil, Meio 
Ambiente e Guarda 
Municipal Civil, den-
tro do Operação Guar-
diões do Bioma, que 
foi lançada pelo Minis-
tério da Justiça e Segu-
rança Pública, com 
foco no combate a in-
cêndios florestais, prin-
cipalmente nas áreas 
de Mata Atlântica, 
principal bioma do 
Espírito Santo. 

Acompanhado de 
um grupo de Bombei-
ros Voluntários – ele 
próprio veio de Cacho-
eiro do Itapemirim – 
de municípios diver-
sos, como Aracruz, 
São Mateus e Nova 
Venécia, ele fez uma 
palestra muito didática 
sobre os instrumentos 
legais de prevenção e 
punição contra incên-
dios florestas, na sede 
do Parque Natural Mu-
nicipal Sombra da Tar-
de (PMNST). 

Logo após a pales-
tra, assistida também 
por Bombeiros do Pos-
to Avançado dos Bom-
beiros em Barra de São 
Francisco, o tenente 
comandou um exercí-
cio simulado de com-
bate ao fogo em está-
gio inicial, à margem 
da ES-080/381, nas 
proximidades da Vila 

Luciene, onde utiliza-
ram a estratégia de 
combate de fogo con-
tra fogo em uma vege-
tação rasteira, utili-
zando abafadores e 
água. 

Os voluntários ex-
p l i c a r a m  q u e  o 
CBMES está fazendo 
essa atividade em todo 
o Estado, utilizando 
voluntários que vão 
aos municípios onde 
existem unidades do 
Corpo de Bombeiros 

para apresentar a pa-
lestra, com números 
sobre queimadas, leis 
utilizadas para coibir e 
punir incendiários, 
entre outros aspectos. 

Para os membros 
da Defesa Civil de Bar-
ra de São Francisco, a 
palestra foi muito pro-
dutiva e trouxe infor-
mações importantes 
para o trabalho deles 
que, quase sempre, atu-
am juntos aos Bombei-
ros no combate a in-

cêndios em Barra de 
São Francisco. 

A secretária muni-
cipal do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Lislei 
Moreira Batista, tam-
bém classificou como 
muito importante para 
a sua pasta, a palestra, 
que trouxe conheci-
mento de mecanismos 
para multar quem pro-
move incêndios e tam-
bém fazer a prevenção 
das queimadas. 

Essa é a segunda 
edição da Operação 
Guardiões do Bioma 
com foco no combate a 
queimadas e incêndios 
florestais. De acordo 
com o Ministério da 
Justiça, serão investi-
dos R$ 77 milhões nas 
ações contra o fogo, 
investigação dos cri-
mes ambientais e equi-

pamentos de conten-
ção de incêndios como 
Pickups 4 x 4 com kits 
de combate ao fogo, 
embarcações com mo-
tor, reboque, drones e 
GPS. 

As operações são 
realizadas no Acre, 
Amazonas, Amapá, 
Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Gros-
so do Sul, Mato Gros-
so, Minas Gerais, Pa-
rá, Piauí, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Ro-
raima e Tocantins. 

Entre as ações tam-
bém serão monitora-
dos diagnósticos de 
riscos, elaboração, revi-
são e validação de pla-
nos, matrizes e proto-
colos integrados, além 
da avaliação de resul-
tados para propor me-
didas corretivas e pre-
ventivas. 

Fotos: divulgação/PMBSF 
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Feira do Empreendedor realizou
mais de 45 mil atendimentos

Do dia 12 a 17 de 
julho, o Espírito Santo 
respirou empreende-
dorismo. É que a Feira 
do Empreendedor, que 
aconteceu no Pavilhão 
de Carapina, na Serra, 
contou com a presença 
de empresários e po-
tenciais empreendedo-
res de todo o estado. 

O evento foi uma 
realização do Serviço 
de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
do Espírito Santo (Se-
brae/ES), e ofereceu 
mais de 400 capacita-
ções gratuitas. 

“Realizamos um 
evento do tamanho 
dos empreendedores 
do Espírito Santo, aten-
dendo a todas as de-
mandas que vieram 
nos últimos anos, espe-
cialmente, durante a 
pandemia. O Sebrae 
acredita que empreen-
der é para todos e ofe-
receu esta feira como 
um presente de 50 
anos do Sebrae para os 
empreendedores capi-
xabas”, ressalta o supe-
rintendente do Se-
brae/ES, Pedro Rigo. 

Quem passou pela 
Feira também pôde 
viver experiências dife-
renciadas, como o Sca-
pe Room, um jogo cole-
tivo que utiliza e de-
senvolve algumas ca-
racterísticas empreen-
dedoras. 

Os estudantes, que 
também marcaram 
presença no evento, 
tiveram um espaço só 
para eles. Mais de 15 
escolas levaram os alu-
nos para conhecerem 
um pouco sobre em-
preendedorismo, sem 
contar os pais que tam-
bém aproveitaram o 
espaço da Educação 
Empreendedora para 
inserir os filhos nesse 
universo de maneira 
lúdica e divertida. 

Expositores 

Com mais de 200 
expositores, a Feira do 
Empreendedor  fo i 
uma oportunidade pa-
ra que eles pudessem 
mostrar o trabalho, 
fazer o networking e 
realizar negócios. 

“Essa Feira foi um 
divisor de águas na 

nossa história. Nessa 
oportunidade, o Se-
brae me proporcionou 
chegar num ambiente 
diferenciado, tornan-
do realidade aquilo 
que a gente sonhou lá 
atrás. Sou muito grato 
ao Sebrae, porque ele 
mudou minha história 
em um curso que eu 
fiz, e agora mais uma 
vez, me ajudando a 
transformar a realida-
de do meu negócio”, 

agradece o empreen-
dedor Pablo Ramos, 
p r o p r i e t á r i o  d a 
Brow’P. 

Espaço Modelo 

Quando o cheiro de 
pão tomava a Feira do 
Empreendedor, os visi-
tantes já sabiam para 
onde se encaminhar. O 
espaço da Padaria ofe-
receu momentos de 
degustação com pães, 

cafés, bolos e pães de 
queijo. Mas não foi só 
isso, tudo que estava 
sendo exposto no lo-
cal, era produzido por 
pessoas que estavam se 
capacitando no even-
to. 

Os espaços de Mo-
da, Salão de Beleza e 
Barbearia também fo-
ram bem movimenta-
dos, com palestras, 
oficinas, e até exposi-
ção de produtos para 

montagem dos espa-
ços. Mas foi o espaço 
de Pet Shop o que mais 
arrancou suspiros! É 
que além de apresentar 
um espaço modelo de 
uma loja do segmento, 
e oferecer palestras e 
oficinas, ele também 
contou com a presença 
dos bichinhos de esti-
mação, com direito a 
momentos de adoção 
de animais e concurso 
pet.

Fotos: divulgação 

Agência Sebrae
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Municípios do Espírito Santo com Capacidade 
de Pagamento nota "A", do Tesouro Nacional, 
passam de 54% em 2021 para 72%, em 2022 

Os municípios capi-
xabas apresentaram 
melhoria na nota da 
Capacidade de Paga-
mento (Capag), avalia-
ção realizada pelo Te-
souro Nacional com 
base na liquidez, pou-
pança e endividamen-
to de estados e municí-
pios de todo o país, con-
forme resultado divul-
gado no último dia 27 
de junho. No Espírito 
Santo, as cidades com 
nota “A” passaram de 
54% em 2021 para 
72%, em 2022. Nesse 
cenário, destaca-se a 
contribuição do Tribu-
nal de Contas do Esta-
do do Espírito Santo 
(TCE-ES), com atua-
ção tempestiva e acom-
panhamento perma-
nente nos sustentácu-
los da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, garan-
tindo uma boa gestão 

fiscal, especialmente 
quando esta Corte de 
Contas atua com tole-
rância zero para défi-
cit’s nas contas públi-
cas nos encerramentos 
dos exercícios. 

Conforme os dados 
do Capag 2022, dos 78 
municípios capixabas, 
56 estão com notas “A” 
e 18, “B”. Dois estão 
com “C”, sendo eles 
Apiacá e Atílio Vivac-
qua. Divino São Lou-
renço e Guarapari não 
informaram dados. 

Somando os muni-
cípios classificados 
com nota “A” e “B”, o 
Espírito Santo alcança 
95%, maior percentual 
nacional. Em seguida 
vem o Rio Grande do 
Sul, com 88%, e Mato 
Grosso do Sul, com 
87%. 

A avaliação feita 
pelo Tesouro Nacional 
serve como indicador 
de risco da situação 

fiscal. Ou seja, a análi-
se da capacidade de 
pagamento apura a 
situação fiscal dos en-
tes subnacionais que 
querem contrair novos 
empréstimos com ga-
rantia da União, e é um 
importante indicador 
usado na concessão ou 
não de aval para a reali-
zação de operações de 
crédito. 

O intuito da Capag 
é apresentar de forma 
simples e transparente 
se um novo endivida-
mento representa risco 
de crédito para o Te-
souro Nacional. Logo, 
avaliando o grau de 
solvência, a relação 
entre receitas e despesa 
correntes e a situação 
de caixa, faz-se diag-
nóstico da saúde fiscal 
do município. 

A Nota “A” de-
monstra uma capaci-
dade elevada de sol-
vência do município, 

que pode levar a ga-
nhos para a população, 
ao permitir a captação 
de mais recursos fede-
rais com aval da União. 

Os conceitos e va-
riáveis utilizadas e os 
procedimentos a serem 
adotados na análise da 
Capag foram definidos 
na Portaria da Secreta-
ria do Tesouro Nacio-
nal 373/2020. 

Ranking 

Os dados da Capag 
2022 mostram que o 
Espírito Santo é o 3º 
estado com mais muni-
cípios com nota “A” 
(72%). Em primeiro 
está o Mato Grosso do 
Sul (MS), que possui 
80% dos seus municípi-
os com nota A, seguido 
do Rio Grande do Sul 
(RS), com 79%. 

Em 2021, na Capag 
dos municípios eram 
54% dos municípios 

capixabas com nota 
“A”, e 82% deles com 
“A” e “B”. 

MSC 

O TCE-ES é o úni-
co Tribunal do país que 
envia para o Tesouro os 
dados uniformizados, 
por meio da Matriz de 
S a l d o s  C o n t á b e i s 
(MSC), o que confere 
fidedignidade e consis-
tência a eles. 

“Considerando que 
os indicadores econô-
micos e financeiros que 
compõem a classifica-
ção de pagamento dos 
municípios são calcu-
lados a partir das infor-
mações disponibiliza-
das pelo ente por meio 
do Sistema de Infor-
mações Contábeis e 
Fiscais do Setor Públi-
co (SICONFI), é evi-
dente a contribuição 
que o nosso Tribunal 
de Contas dá ao pro-

cesso de certificação de 
nossos jurisdiciona-
dos”, destaca a Secre-
t á r i a  d e  C o n t r o l e 
Externo de Contabili-
dade, Economia e Ges-
tão Fiscal do TCE-ES, 
Simone Velten. 

Antes de encami-
nhar as informações 
dos municípios do Espí-
rito Santo à Secretaria 
do Tesouro Nacional, 
por meio da Matriz de 
S a l d o s  C o n t á b e i s 
(MSC), o TCE-ES exe-
cuta nestes dados mais 
de 1.500 verificações 
eletrônicas no sistema 
Cidades-Contas. “Ga-
rantindo, assim, mais 
qualidade e consistên-
cia nas informações 
contábeis e fiscais pres-
tadas. Esse processo 
robustecesse o proces-
so e a metodologia de 
classificação da capaci-
dade de pagamento 
dos entes”, assinalou a 
secretária. 

Ouvidoria do MPES conclui 99,67% das 7168
manifestações recebidas no primeiro semestre de 2022

Buscando atender a 
população de forma cada 
vez mais ágil e eficiente, 
a Ouvidoria do Ministé-
rio Público do Estado do 
Espírito Santo (MPES) 
concluiu 7145 das 7168 
manifestações encami-
nhadas pelos cidadãos 
no primeiro semestre de 
2022, o que corresponde 
a 99,67% do total. De 1º 
de janeiro a 30 de junho 
de 2022, o setor recebeu 
6344 manifestações pela 
internet, 331 por telefo-
ne, 25 de forma presenci-
al, quatro por carta e 464 
pelo canal de denúncias 
Disque 100 (Disque Dire-
itos Humanos), do Go-

verno Federal. Os enca-
minhamentos anônimos 
somaram 4992, o equiva-
lente a 69,64% da totali-
dade recebida. 

Os assuntos mais de-
mandados no primeiro 
semestre de 2022, na esfe-
ra de atuação do Ministé-
rio Público Estadual, 
foram nas áreas de Saú-
de, com 1646 manifesta-
ções, além de Concurso 
Público (597), Improbi-
dade Administrativa 
(546), Serviços Públicos 
(535) e Meio Ambiente 
(459). 

Das demandas ainda 
não concluídas, 18 mani-
festações foram encami-
nhadas para órgãos pú-
blicos e aguardam res-

posta, enquanto 5 estão 
em fase de triagem. 

Eleito em fevereiro 
deste ano para atuação 
no biênio 2022-2024, o 
ouvidor do MPES, pro-
curador de Justiça Hum-
berto Alexandre Campos 
Ramos, ressaltou que os 
dados do primeiro se-
mestre de 2022 resultam 
de um trabalho de equipe 
determinado a cumprir o 
dever do Ministério Pú-
blico de zelar pelos direi-
tos dos cidadãos. Desta-
cou também o empenho 
permanente do setor em 
oferecer um atendimento 
ainda mais eficiente à 
população capixaba. “Te-
mos esse compromisso 
com a população de bus-

carmos o atendimento 
cada vez mais qualifica-
do aos que procuraram a 
instituição”, assinalou.  

A procuradora de 
Justiça Sídia Nara Ofran-
ti Ronchi também inte-
gra a Ouvidoria do Mis-
tério Público Estadual, 
como ouvidora substitu-
ta.  

Ouvidoria das 
Mulheres 

A Ouvidoria das Mu-
lheres foi criada em 22 
de setembro de 2021. 
Desde que foi imple-
mentada, registrou 185 
manifestações, sendo 
105 no primeiro semes-
tre de 2022. Tem por ob-

jetivo principal ser um 
canal de escuta ativa des-
tinado ao recebimento, 
ao tratamento e ao enca-
minhamento às autori-
dades competentes das 
demandas relacionadas 
à igualdade de gênero, 
participação feminina e 
violência contra a mu-
lher.  

A Ouvidoria das Mu-
lheres pode ser acessada 
por meio do ramal 1 do 
número 127, pelo núme-
ro de WhatsApp (27) 
99202-5796, pelo site 
ouvidoria.mpes.mp.br e 
o e-mail ouvidoriadas-
mulheres@mpes.mp.br, 
além do atendimento 
nas Promotorias de Jus-
tiça e na Procuradoria-

Geral de Justiça, em Vi-
tória.  

Como acessar a 
Ouvidoria do MPES 

A população pode 
denunciar casos de irre-
gularidades à Ouvidoria 
do MPES, inclusive de 
forma anônima, pelos 
seguintes canais: telefo-
ne 127; e-mail: ouvido-
ria@mpes.mp.br; site 
ouvidoria.mpes.mp.br; 
aplicativo para Android 
e iOS MPES Cidadão; 
além das Promotorias 
de Justiça das cidades 
capixabas e da sede do 
MPES, na Procurado-
ria-Geral de Justiça, em 
Vitória.

MPES

TCE-ES 
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Colatina amplia vacinação da 4ª dose contra
a covid-19 para pessoas a partir de 18 anos

Pessoas com 18 
anos ou mais poderão 
receber a quarta dose 
da vacina da Covid-19 
(equivalente à segunda 
dose de reforço) em 
Colatina. 

A vacina a ser utili-
zada deverá ser, prefe-

rencialmente, da plata-
forma de vetor viral 
(AstraZeneca ou Jans-
sen), independente do 
imunizante aplicado 
anteriormente, exceto 
gestantes ou puérpe-
ras. Nesta condição, 
deve-se utilizar o imu-
nizante Pfizer, e caso 
não estiver disponível, 

poderá ser utilizada a 
vacina CoronaVac co-
mo dose de reforço. É 
importante o intervalo 
de quatro meses da do-
se anterior. 

A quarta dose da 
vacina contra a Covid-
19 é considerada a se-
gunda dose de reforço 
no esquema de imuni-

zação para as pessoas 
que receberam a vaci-
na em dose dupla, já 
que nesses casos, a pri-
meira e a segunda dose 
do imunizante são con-
tabilizadas como par-
tes de um único esque-
ma vacinal (a imuniza-
ção primária depende 
da aplicação das duas 

primeiras doses ou da 
vacina em dose única). 

Demais públicos  

Haverá vacinação 
da Covid-19 e influen-
za para todos os dema-
is públicos e contra Sa-
rampo para os grupos 
prioritários. 

Covid-19 

Contra a Covid-19, 
estarão disponíveis as 
doses de acordo com a 
faixa etária. Lembran-
do que a terceira dose 
(1ª dose de reforço) foi 
ampliada para a popu-
lação com mais de 12 
anos. 

Sarampo 

Contra o Sarampo, 
a campanha é destina-
da aos trabalhadores 
da saúde e também pa-
ra crianças de 06 meses 
até 4 anos. 

Influenza 

População em geral 
com mais de seis meses 
de idade. 

PMC

Ministério prevê etanol R$ 0,19 mais barato na bomba
Promulgação de emenda constitucional favorece redução 

O Ministério de 
M i n a s  e  E n e r g i a 
(MME) divulgou na 
segunda- fe i ra (18) 
uma nova expectativa 
de redução no preço 
do etanol hidratado. 
De acordo com a pas-
ta, a expectativa é que, 
após a promulgação 
da Proposta de Emen-
da à Cons t i tu ição 
(PEC) 15/2022, ocor-
ra uma redução po-
tencial média no pre-
ço do combustível que 
deve chegar a R$ 0,19 
por litro. Promulgada 
na quinta-feira (14), a 
PEC reconhece o esta-
do de emergência pa-
ra ampliar o paga-
mento de benefícios 
sociais e incentivos 
fiscais até o fim do 
ano, em especial para 

produtores e distribui-
dores de etanol hidra-
tado. 

Entre outros pon-
tos, a emenda altera a 
Constituição para de-

terminar a manuten-
ção de um "regime 
fiscal favorecido para 
os biocombustíveis 
destinados ao consu-
mo final". 

“Com a medida, 
fica preservado o dife-
rencial de alíquota 
tributária do preço ao 
consumidor do etanol 
hidratado em relação 

ao da gasolina comer-
cializada, resultando 
no aumento da com-
petitividade do bio-
combustível”, explica 
o ministério. 

A pasta disse ainda 
que a estimativa não 
considera a possibili-
dade de redução do 
preço do biocombus-
tível aos estados que 
outorgarem créditos 
tributários do Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadorias e Servi-
ços (ICMS). 

A emenda consti-
tucional também auto-
rizou a União a reali-
zar um repasse de até 
R$ 3,8 bilhões, por 
meio de créditos tri-
butários, para os esta-
dos que reduzirem a 
carga tributária do 
etanol para produto-
res e distribuidores do 
produto. Na avaliação 
do MME, se a medida 
for aplicada poderá 
levar o preço médio 
do litro de etanol hi-
dratado a até R$ 4,04. 

EBC Economia

Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil 

Foto: divulgação 
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Minas e Espírito Santo lideram em número
de produtos artesanais com SELO ARTE

Entre os estados do 
Brasil, Minas Gerais, 
com 94 tipos de queijos 
certificados, é o que 
possui o maior número 
de produtos artesanais 
de origem animal com 
a chancela do Selo 
Arte. O Espírito Santo 
é o segundo, com 45 
alimentos, dos quais 42 
são produzidos em Ven-
da Nova do Imigrante 
(10 marcas de socol e 
32 variedades de lingui-
ças e embutidos), e três 
são fabricados em Do-
mingos Martins – so-
col, mel e pólen apícu-
la. 

A Lei 13.680/18, 
Lei do Selo Arte, teve 
origem em um projeto 
do Deputado Federal 
Evair de Melo inspira-
do na produção tradici-

onal de agroindústrias 
artesanais, como a do 
Socol de Venda Nova 
do Imigrante/ES e a do 
Queijo da Serra da Ca-
nastra, de Minas Gera-
is. A Lei garantiu a in-
serção dos produtos 
artesanais no mercado, 
atendendo a consumi-
dores brasileiros e aos 
pequenos produtores 
artesanais, que passa-
ram a ter proteção legal 
e estímulo para segui-
rem com sua tradição e 
cultura, além da garan-
tia de uma fonte de ren-
da. 

“Ampliar sua pro-
dução, ter acesso a mer-
cados consumidores de 
todo o Brasil e poder 
comercializar os pro-
dutos alimentícios que 
fabricam artesanal-
mente – por meio de 
métodos tradicionais e 

com uso de receitas típi-
cas de suas regiões de 
origem – era um sonho 
antigo (e uma necessi-
dade) de milhares de 
pequenos produtores 
rurais do país. E conse-
guimos transformar 
este sonho em realida-
de. Hoje, as tradições e 
a cultura brasileira são 
encontradas nos produ-
tos artesanais, que nos 
redescobrir o país atra-
vés da sua gastrono-
mia”, destaca Evair. 

PRODUTOS 
CERTIFICADOS 

NOS DEMAIS 
ESTADOS 

Os estados de São 
Paulo e Santa Catarina 
estão empatados e pos-
suem, cada um, 42 pro-
dutos alimentícios arte-
sanais de origem ani-

mal com o Selo Arte. 
Os paulistanos apre-
sentam a maior varie-
dade de produtos certi-
ficados, entre mel, lin-
guiça, queijo, mantei-
ga, iogurte, doce de lei-
te, coalhada, ricota e 
carne de pato. Já os ca-
tarinenses disputam o 
mercado nacional com 
diversas marcas e tipos 
de queijo, mel, embuti-

dos, pescados, e até 
com marreco recheado. 

A produção de quei-
jo artesanal segue em 
alta em todo o Brasil. 
No estado de Goiás, 16 
produtos receberam o 
Selo Arte, e no Mara-
nhão, 15 tipos de quei-
jos receberam o certifi-
cado. No Mato Grosso 
do Sul, 11 produtos (co-
mo doce de leite; lin-

guiça, manteiga e ba-
nha artesanal) já rece-
beram o Selo. No To-
cantins, houve a certifi-
cação de oito tipos de 
linguiça; no Pará, três 
tipos de queijo; no Para-
ná, duas marcas de quei-
jo; no Rio Grande do 
Sul, uma marca de quei-
jo; e em Pernambuco, 
uma marca de queijo 
feito com leite de cabra. 

Petrobras reduz preço da gasolina
em R$ 0,20 por litro nas refinarias 

A Petrobras anun-
ciou ontem (19) uma 
redução de R$ 0,20 no 
preço médio da gaso-
lina vendida às distri-
buidoras de combustí-
vel. O reajuste vale a 
partir de hoje (20), fa-
zendo com que o litro 
fornecido pelas refi-
narias da estatal caia 
de R$ 4,06 para R$ 
3,86. Não houve alte-
ração no preço do die-
sel, cujo litro perma-
nece em R$ 5,61 desde 
18 de junho. 

A redução do pre-
ço da gasolina é a pri-
meira desde 15 de de-
zembro do ano passa-
do. Naquele dia, a Pe-
trobras reduziu o pre-

ço em R$ 0,10, de R$ 
3,19 para R$ 3,09. Des-
de então, todos os rea-

justes aumentaram o 
preço do combustível. 

Segundo comuni-

cado divulgado pela 
empresa, "essa redu-
ção acompanha a evo-

lução dos preços in-
ternacionais de refe-
rência, que se estabili-

zaram em patamar 
inferior para a gasoli-
na, e é coerente com a 
prática de preços da 
Petrobras".  

A estatal afirma 
que busca o equilíbrio 
dos seus preços com o 
mercado global, mas 
sem o repassar para os 
preços internos a vola-
tilidade conjuntural 
das cotações interna-
cionais e da taxa de 
câmbio. 

Com o rea jus te 
anunciado hoje, a Pe-
trobras afirma que a 
parcela de seu preço 
no valor pago pelo 
consumidor vai cair, 
em média, de R$ 2,96 
para R$ 2,81, a cada 
litro vendido na bom-
ba.

EBC Economia 

Foto: divulgação 

Foto: Ehder de Souza/Petrobras Economia
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