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Reflexao~

"Filho meu, não menosprezes a correção que 
vem do Senhor, nem desmaies quando por ele 
és reprovado; porque o Senhor corrige a quem 
ama e açoita a todo filho a quem recebe.»

Refletindo: As tribulações e dificuldades que 
se apresentam diante de nós muitas vezes não 
são compreendidas, mas o Senhor permite que 
sejamos provados para que nosso caráter seja 
moldado, para que estejamos mais próximos 
do Senhor, e para que tenhamos uma vida 
melhor logo após sermos corrigidos. Por isso, 
não precisamos murmurar em meio a tribula-
ção, vamos adorar ao Senhor em todos as 
circunstâncias e certamente haverá recompen-
sa.

Oração: Pai querido, obrigado pelas correções 
e pelas provações que fazem aproximar mais 
do Senhor. Ajuda-me a suportar sem murmu-
rar e louvando ao Senhor em toda circunstân-
cia. Sei que minha vida lhe pertence, meus 
caminhos estão nas suas mãos, e o Senhor é pai 
e jamais deixaria seus filhos desamparados. 
Por isso guarda meu coração de toda tristeza, 
medo e amargura. Eu oro em nome de Jesus. 
Amém.

de
Momento 

Jeremias 31:34b

Ministro diz que desemprego cairá 
para 8% antes do fim do ano
Paulo Guedes pediu abertura de mercado europeu a produtos brasileiros

A t u a l m e n t e  e m 
9,3%, a taxa de desem-
prego pode cair para 
8% antes do fim do ano 
com a recuperação eco-
nômica, disse o minis-
tro da Economia, Pau-
lo Guedes. Ele partici-
pou da abertura do con-
gresso da Associação 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abra-
sel), em Brasília.

“Antes de o ano aca-
bar nós estamos des-
cendo [a taxa de de-
semprego] para 8%. 
Vamos terminar o ano 
com o menor desem-
prego que já vimos nes-
ses últ imos 10, 15 
anos”, declarou o mi-
nistro.

Na avaliação de Gu-
edes, o Brasil está en-
trando num longo ciclo 
de investimentos. Se-
gundo ele, a economia 
brasileira está em situa-
ção melhor que a de 
países desenvolvidos, 
que estão entrando em 
recessão, e que a de ou-
t ros  países  la t ino-
americanos, que estão 
“desmanchando”, nas 
palavras do ministro.

Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE), a 
taxa de desemprego 
atingiu, no trimestre 
encerrado em junho, o 
menor nível para o pe-
ríodo em sete anos. Gu-
edes atribuiu parte da 
recuperação do merca-
do de trabalho à me-
lhoria do ambiente de 
negócios, com a redu-
ção da burocracia. “O 
Brasil está em um lon-
go ciclo de crescimen-
to. Criamos um ambi-
ente de negócios que já 
tem contratos de R$ 
890 bilhões. É 10 vezes 
o que um ministro in-
veste”, ressaltou.

Renegociação de 
dívidas

Sem dar detalhes, 
Guedes disse que a 
equipe econômica pre-
tende ampliar os pro-
gramas de transação 
tributária (renegocia-
ção de dívidas com o 
governo). Segundo ele, 
o comércio, os serviços 
e o setor de eventos de-
vem ter as mesmas pos-
sibilidades para regula-
rizar os débitos que ou-
tros segmentos afeta-
dos pela pandemia de 

covid-19 tiveram nos 
últimos anos. Guedes 
disse que o modelo de 
transação tributária já 
foi desenhado pelo Mi-
nistério da Economia.

O ministro repetiu 
declarações recentes de 
que, diferentemente de 
outros países, o Brasil 
atravessou a pandemia 
sem que a dívida públi-
ca explodisse. “O Bra-
sil está de pé. Atraves-
sou duas grandes guer-
ras”, declarou.

Em 2019, a dívida 
bruta do governo geral 
estava em 74,3% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB). Com os gastos 
extras relacionados à 
pandemia, chegou a 
88,8% em 2020. Com a 
recuperação da econo-
mia e o aumento da 
arrecadação, tem caído 
e está atualmente em 
78,2% do PIB.

Abertura comercial

Destacando que o 
Brasil está com o plano 
de adesão à Organiza-
ção para a Cooperação 
e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) 
aprovado, Guedes afir-
mou que empresas eu-

ropeias passaram a ma-
nifestar interesse em 
investir no Brasil após 
o início da guerra entre 
Rússia e Ucrânia. “Ho-
je, existe essa percep-
ção e, com a guerra da 
Ucrânia, a ficha caiu 
para eles”, comentou.

Guedes disse ter 
conversado com um 
ministro francês (sem 
citar o nome) para pe-
dir que a Europa abra o 
mercado aos produtos 
brasileiros. “Nosso co-
mércio com vocês [a 
Europa] era de US$ 2 
bilhões no início do 
século. Com a China 
foram US$ 2 bilhões 
também. Hoje, nós co-
mercializamos com 
vocês US$ 7 bilhões. E 
comercializamos com 
a China US$ 120 bi-
lhões”, relatou Gue-
des, em suas palavras, 
ao representante do 
governo francês.

“Vocês estão fican-
do irrelevantes para 
nós. É melhor vocês 
nos tratarem bem por-
que se não vamos ligar 
o f... para vocês e va-
mos para o outro lado 
porque estão ficando 
irrelevantes”, acres-
centou.

Agência Brasil
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O Instituto de Tec-
nologia em Imunobio-
lógicos da Fundação 
Oswaldo Cruz (Bio-
M a n g u i-
nhos/Fiocruz) come-
çou a fornecer ao Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS) o medicamento 
biológico adalimuma-
be biossimilar desde 
segunda-feira (8). O 
biofármaco é indicado 
para o tratamento de 
oito doenças no SUS, 
e o instituto estima 
que 60 mil pacientes o 
utilizam em seus trata-
mentos.

S e g u n d o  B i o -
Manguinhos, o adali-
mumabe é o produto 

com o maior número 
de indicações e de paci-
entes vivendo com 
doenças reumatológi-
cas e doença de Crohn 
simultaneamente. Ele 
é indicado para artrite 
reumatoide, espondili-
te anquilosante, artrite 
psoriásica, psoríase, 
doença de Crohn, hi-
dradenite supurativa e 
uveíte, além de artrite 
idiopática juvenil.

Até então, o medi-
camento era importa-
d o ,  m a s  o  B i o -
Manguinhos vai in-
corporar totalmente a 
produção devido a 
uma parceria com o 
laboratório alemão 
Fresenius Kabi, que 

detém a tecnologia, e 
com o laboratório pri-
vado nacional Biono-
vis. Mais de 500 mil 
seringas do medica-
mento serão disponi-
bilizadas ao SUS já no 
primeiro ano do forne-
cimento.

O adalimumabe é o 
quinto produto da ces-
ta de tratamentos para 
reumatologia no port-
f ó l i o  d e  B i o -
Manguinhos, que já 
produz o infliximabe, 
o etanercepte, o goli-
mumabe e o rituxima-
be. Além disso, ele é o 
segundo para doenças 
inflamatórias intesti-
nais, após o inflixima-
be.

Bio-Manguinhos fornece remédio
usado por 60 mil pacientes do SUS
Produto é indicado para o tratamento de oito doenças

Agência Brasil

A Caixa lançou, na 
terça-feira (9) os espa-
ços Caixa pra Elas. A 
presidente do banco 
público, Daniella Mar-
ques, esteve no progra-
ma A Voz do Brasil 
para detalhar como 
vão funcionar esses 
espaços. Foram treina-
das 8 mil “embaixado-
ras” que atenderão as 
mulheres em 250 agên-
cias. Até o fim do mês 
serão mil espaços e, 
até o fim do ano, 4 mil 
agências contarão 
com a ação. A lista dos 
locais está disponível 
no site da Caixa e no 
programa Caixa Tem.

Segundo Daniella, 
a iniciativa está firma-
da em três pilares: o 
primeiro é a prevenção 
à violência contra a 
mulher. “A gente vai 
usar toda a nossa força 

de rede para estar di-
fundindo e conscienti-
zando mulheres, apoi-
ando e orientando no 
combate à violência 
doméstica”, disse a 
presidente da Caixa. 
O segundo é promo-
ção do empreendedo-
rismo feminino, com 
oferta de crédito e ori-
entação. O terceiro 
pilar são os produtos 
exclusivos para mulhe-
res como seguro, pre-
vidência.

Auxílio Brasil

No mesmo dia do 
lançamento do Caixa 
pra Elas, a Caixa ante-
cipou o calendário de 
pagamentos do novo 
Auxílio Brasil, no va-
lor de R$ 600. “Dessas 
20 milhões de famílias 
que são beneficiárias 
do Auxílio Brasil, dois 
terços são chefiadas 

por mulheres. Então 
são 15 milhões e meio 
de mulheres beneficiá-
rias do auxílio”.

De acordo com Da-
niella, a Caixa tam-
bém fará uma campa-
nha para que os benefi-
ciários do Auxílio Bra-
sil que trabalham in-
formalmente montem 
seu próprio negócio. O 
banco atuará por meio 
de financiamento e 
capacitação oferecida 
em parceria com o Ser-
viço Brasileiro de Apo-
io às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). 

No programa, a 
presidente da Caixa 
também falou sobre o 
Programa Nacional 
de Apoio às Microem-
presas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pro-
nampe), o auxílio vol-
tado para os caminho-
neiros, entre outros 
assuntos.

Caixa lança espaço Caixa pra Elas
Espaço é dedicado para atendimento exclusivo de mulheres

Agência Brasil

Foto: divulgação 
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Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau 
Capixaba chega à etapa de visita das propriedades

As visitas às 12 pro-
priedades classificadas 
na 6ª edição do Con-
curso de Qualidade de 
Amêndoas de Cacau 
Capixaba já estão sen-
do realizadas. Essa eta-
pa corresponde à cons-
tatação e validação das 
informações descritas 
no Formulário de Sus-
tentabilidade no ato da 
inscrição. A melhor 
amêndoa das categori-
as “Linhares” e “De-
mais Municípios do 
Espírito Santo”, além 
do “Destaque Estadu-
al” serão revelados no 
dia 18 de agosto.

O chefe de Divisão 
da Secretaria de Agri-
cultura de Linhares, 
Yago Bitti de Melo, 
informou que o resul-
tado dessa avaliação 
contará com peso de 
8% da nota final e está 
sendo executada por 

um técnico da Secreta-
ria Municipal de Agri-
cultura, Aquicultura, 
Pecuária e Abasteci-
mento, um consultor 
do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Ru-
ral (Senar), um enge-
nheiro agrônomo do 
Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural (Incaper) e uma 
engenheira agrônoma 
do Instituto Ampliê.

São avaliadas nas 
visitas a Gestão de Pro-
dução: gestão da pro-
priedade; material pro-
pagativo; densidade de 
plantas; conservação 
do solo e aptidão; loca-
lização dos cacauais; 
avaliação da fertilida-
de do solo; necessida-
de de irrigação; aplica-
ção de agrotóxicos; 
poda e manejo da luz; 
Gestão Ambiental: 
planejamento ambien-
tal; se o produtor utili-

za lenha ilegal; manu-
seio de agrotóxicos; 
armazenagem de agro-
tóxicos; estocagem de 
fertilizantes; produtos 
vencidos e retorno de 
embalagens; Gestão 
Social: legislação tra-
balhista; período de 
trabalho; prevenção de 
acidentes; saúde do 
trabalhador; moradia e 
disponibil idade de 

água potável e utiliza-
ção de EPIs.

As amêndoas das 
seis melhores amostras 
de cada categoria clas-
sificadas na segunda 
etapa serão processa-
das nos laboratórios da 
sede do Centro de Ino-
vação do Cacau (CIC), 
e depois transforma-
das em chocolate, para 
avaliação de um júri 

especializado.
O 1º lugar receberá 

R$ 5.000 em prêmios, 
o 2º lugar R$ 3.000 e 3º 
R$ 2.000,00.O concur-
so é uma realização da 
Prefeitura Municipal 
de Linhares e Nestlé 
Brasil, via Programa 
CococaPlan, com apo-
io da AIPC (Cargill, 
Olan e Barry), Fa-
es/Senar/Sindicatos, 

Sebrae,  Ecopower, 
Aquafértil, Sicoob, 
Banco do Nordeste e 
Governo Federal, Ku-
bit Café, e apoio insti-
tucional da Cocoation; 
CNQCE; CIC; Ce-
plac; Incaper; Acau, 
Apropeba, Sindicato 
Rural de Linhares e 
Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais.

PML

Foto: divulgação 
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MPES adere a acordo que permite utilizar dados 
estratégicos para proteção ambiental

O Ministério Públi-
co do Estado do Espíri-
to Santo (MPES), por 
meio do Centro de 
Apoio Operacional de 
Defesa do Meio Ambi-
ente (Caoa), aderiu ao 
Acordo de Coopera-
ção Técnica celebrado 
entre o Conselho Naci-
onal do Ministério Pú-
blico (CNMP), o Insti-
tuto Arapyaú de Edu-
cação e Desenvolvi-

mento Sustentável e a 
Associação Brasileira 
dos Membros do Mi-
nistério Público de Me-
io Ambiente (Abram-
pa). O objetivo é possi-
bilitar aos Ministérios 
Públicos brasileiros o 
acesso a dados e infor-
mações da cobertura 
vegetal, uso da terra no 
Brasil, intercâmbio de 
conhecimento e expe-
riências, ferramentas e 
metodologias de inte-

resse estratégico para 
promover a proteção, 
conservação, recupe-
ração e o desenvolvi-
mento sustentável dos 
biomas brasileiros, no 
âmbito do Projeto 
MapBiomas. 

O MPES, desde a 
adesão ao acordo, pro-
duziu 160 relatórios 
customizados de des-
matamento (com a lo-
gomarca do MPES) e 
os encaminhou às res-

pectivas Promotorias 
de Justiça para conhe-
cimento e providênci-
as pertinentes. Os des-
matamentos foram 
registrados em 35 mu-
nicípios. Diante disso, 
foram criados e remeti-
dos aos órgãos de exe-
cução responsáveis 35 
procedimentos.

No último Relató-
rio Anual de Desmata-
mento (RAD), publi-
cado pelo MapBio-

mas, o Espírito Santo 
encontra-se em 26° 
lugar num ranking 
composto por 26 Esta-
dos e pelo Distrito Fe-
deral. Esse ranking se 
refere à área desmata-
da por Estado, revelan-
do que no Espírito San-
to, em 2020, houve su-
pressão de vegetação 
de 242ha de Mata 
Atlântica, e, em 2021, 
foram desmatados 
161ha, indicando uma 

redução de 33% de des-
matamento.

 O Espírito Santo 
foi também o Estado 
com a maior propor-
ção do desmatamento 
respondido com al-
gum tipo de ação, re-
gistrando um índice de 
86,3% de ações adota-
das. O dado revela o 
comprometimento e 
preocupação ministe-
rial no combate à de-
gradação ambiental.

MPES

Maus tratos contra
animais é crime! DENUNCIE!
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IBGE: vendas no varejo caem 1,4% em junho

O comércio varejista 
no país registrou queda 
de 1,4% no volume de 
vendas, na passagem de 
maio para junho. Esta é 
a segunda redução se-
guida no setor, que, com 
isso, acumula retração 
de 0,8% em dois meses, 
na comparação com o 
bimestre anterior. Os 
dados da Pesquisa Men-
sal do Comércio (PMC) 
foram divulgados na 
quarta-feira (10), pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).

De acordo com o 
instituto, o resultado de 
junho é o pior desde de-
zembro, quando as ven-
das registraram queda 
de 2,9% na comparação 
mensal. No acumulado 
do ano, houve alta de 
1,4% frente ao mesmo 
período de 2021. Já nos 
últimos 12 meses, a per-
da foi de 0,9%. Na com-
paração com junho do 
ano passado, a queda foi 
de 0,3%.

Por outro lado, a re-
ceita nominal apresenta 
alta em todas as compa-
rações. De maio para 
junho subiu 0,2%, em 
relação ao mesmo pe-
ríodo de 2021 a alta é de 
17,1%, o acumulado de 

2022 é de 16,9% e no 
acumulado de 12 meses 
a receita nominal do 
comércio subiu 13,5%.

A retração nas ven-
das no mês ocorreu em 
sete das oito atividades 
analisadas. As maiores 
influências foram nos 
setores de tecidos, ves-
tuário e calçados (-
5,4%) e em hiper e su-
permercados, produtos 
alimentícios, bebidas e 
fumo (-0,5%). Livros, 
jornais, revistas e pape-
laria tiveram queda de 
3,8% e Combustíveis e 
lubrificantes caíram 
1,1%.

A receita nominal no 
mês ficou positiva nos 
setores de artigos farma-
cêuticos, médicos, orto-
pédicos e de perfumaria 
(2,1%), hiper e super-
mercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e 
fumo (0,3%) e equipa-
mentos e materiais para 
escritório, informática e 
comunicação (0,1%). 
Livros, jornais, revistas 
e papelaria tiveram que-
da de 7,1% e tecidos, 
vestuário e calçados caí-
ram 4,4%.

Inflação

O gerente da pesqui-
sa, Cristiano Santos, 
destacou o fator da in-

flação nos resultados 
negativos na venda e 
positivos na receita.

“A atividade de hi-
per e supermercados 
teve uma influência im-
portante da inflação ao 
longo do primeiro se-
mestre do ano. Entre 
abril e maio, houve vari-
ação de 4% na receita e 
de 1% no volume de ven-
das, indicador em que a 
pesquisa já desconta a 
inflação. De maio para 
junho, essa atividade 
teve queda de 0,5% no 
volume, mas variou 
0,3% em receita. Isso 
significa que há ampli-
tude menor da inflação, 
mas o suficiente para 
que o volume tivesse 
uma variação negativa, 
apesar de a receita ficar 
no campo positivo.”

De acordo com ele, o 
setor de tecidos, vestuá-
rio e calçados ainda está 
9,9% abaixo do patamar 
pré-pandemia, em feve-
reiro de 2020.

“Essa atividade teve 
uma queda intensa na 
passagem de maio para 
junho. Ao longo do ano, 
houve altas ligadas a 
uma nova estratégia ado-
tada por essas empresas 
de também se lançar no 
comércio eletrônico, de 
fazer vendas virtuais de 
forma mais forte do que 

se fazia antigamente, já 
que, nesse setor, experi-
mentar um produto an-
tes de comprar é muito 
importante”.

O gerente ressaltou 
que a única atividade 
que cresceu em relação 
a maio foi a de artigos 
farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos e de 
perfumaria, com au-
mento de 1,3% nas ven-
das.

“Nesse segmento, o 
aumento é ligado aos 
artigos farmacêuticos e 
reflete a alta nos preços 
dos  medicamentos. 
Esse é um tipo de produ-
to que, na maioria das 
vezes, você não conse-
gue substituir. Isso au-
menta o dispêndio de 
uma família que pode 
ter que gastar nessa ati-
vidade e diminuir o con-
sumo em outras”, afir-
mou.

Acumulados

No primeiro semes-
tre de 2022, o varejo acu-
mulou alta de 1,4% nas 
vendas, após queda de 
3,0% no segundo se-
mestre do ano passado, 
com aumento em seis 
atividades.

As maiores varia-
ções foram em livros, 
jornais, revistas e pape-

laria (18,4%), tecidos, 
vestuário e calçados 
(17,2%) e artigos farma-
cêuticos, médicos, orto-
pédicos e de perfumaria 
(8,4%).

As quedas nas ven-
das no período foram 
registradas nos setores 
de móveis e eletrodo-
mésticos (-9,3%) e em 
outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-
2,8%).

A receita nominal do 
varejo acumulou alta de 
13,5% nos 12 meses en-
cerrados em junho, com 
destaque para combus-
tíveis e lubrificantes 
(39,8%), tecidos, ves-
t u á r i o  e  c a l ç a d o s 
(20,9%) e artigos farma-
cêuticos, médicos, orto-
pédicos e de perfumaria 
(14,0%).

Tiveram queda no 
acumulado de 12 meses 
as receitas de móveis e 
e letrodomést icos  ( -
4,0%) e equipamentos e 
materiais para escritó-
rio, informática e comu-
nicação (-1,1%).

Varejo ampliado
Os dados da pesqui-

sa mostram que o co-
mércio varejista amplia-
do, que inclui veículos e 
materiais de constru-
ção, teve queda nas ven-
das de 2,3% na passa-

gem de maio para ju-
nho. A retração foi de 
4,1% no setor de veícu-
los e motos, partes e pe-
ças e de 1,0% em materi-
al de construção.

Nos acumulados, o 
segmento de veículos e 
motos, partes e peças 
teve crescimento de 
0,4% no semestre e 
3,0% em 12 meses. Ma-
terial de construção re-
gistrou queda de 7,3% 
de janeiro a junho de 
2022 e acumula perda 
de 7,7% em 12 meses. 
Considerando o varejo 
ampliado, houve au-
mento de 0,3% no se-
mestre e queda de 0,8% 
em 12 meses.

Na receita nominal, 
o varejo ampliado regis-
trou queda de 0,9% na 
comparação mensal, 
com retração de 3,2% 
em veículos e motos, 
partes e peças e de 0,2% 
em material de constru-
ção.

No primeiro semes-
tre, veículos e motos, 
partes e peças cresceram 
17,4% em receita e mate-
rial de construção subiu 
6,6%, somando 15,9% 
de aumento no varejo 
ampliado. Em 12 meses, 
os avanços nas receitas 
foram de 19,3%, 10,2% 
e 14,2%, respectivamen-
te.

Agência Brasil

A Prefeitura Muni-
cipal de São Domingos 
do Norte anunciou a 1º 
Festa do Conilon que 
acontecerá nos dias 12, 
13 e 14 de agosto com 
entrada franca. O even-
to contará com 4 atra-
cões nacionais, além de 
bandas regionais. "Esta 
é uma forma de fomen-
tar o comércio local, 
promover o município, 
e gerar alegria para a 
população", comentou 
a prefeita Ana Izabel 

Malacarne.

Confira a progra-
mação do evento:

Sexta-feira (12)
19h - Vitinho do Pise-

iro
21h - Bruno Rosa
23h - João Neto & 

Frederico
01h - Vitor & Sander
0 2 h 3 0 m i n  -  D J 

FEEL

Sábado (13)
20h - Flavyan Bast-

tos
21h30min - Procó-

pio Cowboy
23h - Harmonia do 

Samba
01h - Banda Lexus
0 2 h 3 0 m i n  -  D J 

FEEL

Domingo (14)
16h - Valentim & 

Weligton
18h - Vinicius (Cow-

boy dos Paredões)
20h30min - Alemão 

do Forró
22h - DJ RN DÚ SD

1º Festa do Conilon conta com 
3 dias de festa em São Domingos

PMSDN

Revsol chega nas estradas de Marilândia

A pavimentação 
com Revsol leva até a 
família do produtor ru-
ral e da comunidade 
benefícios como o ir e 
vir sem lama e sem poei-
ra. O homem do campo 

consegue chegar em seu 
destino com mais segu-
rança e se desloca com 
mais qualidade de vida.

Pensando nisso, a 
prefeitura de Marilân-
dia realizou a parceria 
com o Governo do Esta-

do para que as estradas 
fossem pavimentas com 
o revestimento - Revsol. 
Assim, quilômetros já 
foram revestidos bene-
ficiando a trafegabilida-
de dos trabalhadores 
rurais e suas famílias. 

PMM

Foto: divulgação 
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Produção de cacau volta a crescer no Brasil, após
controle de vassoura-de-bruxa e outras doenças

O chocolate está cada 
vez mais presente na mesa 
dos brasileiros: oito em 
cada 10 famílias têm o 
hábito de consumir o pro-
duto, mostra pesquisa 
publicada pela Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Chocolates, Amendo-
im e Balas (Abicab, 2021). 
A oferta desse doce, con-
tudo, ficou ameaçada por 
muito tempo em razão de 
reduções constantes na 
produção brasileira da 
matéria-prima: o cacau. 
Entretanto, a cultura está 
em recuperação no país.

De acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
em 1980, o Brasil produ-
ziu 319 mil toneladas de 
amêndoas de cacau. Dez 
anos depois, foram mais 
de 356 mil toneladas. 
Esses números colocavam 
o país como líder e potên-
cia mundial na cultura. 
Mas, o cenário mudou em 
pouco tempo. Em 2000, a 

colheita não chegou a 200 
mil toneladas, provocan-
do falta no mercado inter-
no.

“A redução na produ-
ção de cacau impactou 
diretamente o mercado 
interno. De exportador, o 
Brasil tornou-se importa-
dor para abastecer a de-
manda. Apesar de ser um 
importante exportador, o 
Brasil ainda importa gran-
des quantidades de choco-
lates de outros fornecedo-
res. Mas, temos potencial 
para melhorar nossa ba-
lança comercial”, analisa 
a  f a r m a c ê u t i c a -
bioquímica Eliane Kay, 
diretora executiva do Sin-
dicato Nacional da Indús-
tria de Produtos para Defe-
sa Vegetal (Sindiveg).

A redução da produ-
ção nacional de amêndoa 
de cacau ocorreu princi-
palmente devido à disse-
minação da chamada “vas-
soura-de-bruxa”, doença 
fúngica que tem ação de-
vastadora sobre o cacauei-
ro, podendo atingir até 

90% da área produtiva, 
segundo o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Ru-
ral (Senar). Na época, a 
falta de tratamentos efica-
zes para o problema con-
tribuiu para a piora da 
situação.

“De 40 anos para cá, 
os órgãos oficiais e a in-
dústria de defesa vegetal 
passaram a investir cada 
vez mais em pesquisas 
científicas, visando o de-
senvolvimento de solu-
ções eficazes e altamente 
modernas para combater 
a vassoura-de-bruxa”, 
comenta Eliane Kay. Esse 
investimento deu resulta-
do: segundo o IBGE, em 
2010, a produção brasilei-
ra já havia voltado a cres-
cer, com 235 mil tonela-
das de cacau. Em 2020, 
foram 269 mil toneladas.

“Além da vassoura-de-
bruxa (Moniliophthora 
perniciosa), o cacau sofre 
com outras doenças cau-
sadas por fungos, como a 
p o d r i d ã o - p a r d a 
(Phytophthora spp.) e o 

mal do facão (Ceratocy-
stis cacaofunesta). Quan-
to aos insetos – entre di-
versas outras espécies – 
causam grandes perdas o 
monalônio (Monalonion 
spp.), a cigarrinha (Ho-
plophorion pertusum) e o 
tripes (Selenothrips rubro-
cinctus). Para combatê-
los, o uso de defensivos 
agrícolas ainda é a melhor 
solução”, detalha Eliane.

“Os insumos aplica-
dos nas plantações de ca-
cau passam por uma lon-
ga avaliação científica, 
técnica e de órgãos gover-

namentais, sendo seguros 
para o produto, para o 
meio ambiente e para a 
sociedade”, explica a dire-
tora do Sindiveg. Com o 
apoio desses recursos, a 
cultura, que rende mais de 
R$ 3 bilhões aos produto-
res rurais (conforme da-
dos de 2020 do IBGE), 
tende a crescer ainda ma-
is, “potencializando a 
economia brasileira e be-
neficiando o consumo 
interno, para que a vida 
seja mais doce”, segundo 
Eliane.

Atualmente, a produ-

ção de cacau – em grande 
parte, a cargo da agricul-
tura familiar – está presen-
te em nove Estados. Cerca 
de 54% da colheita está 
concentrada no Pará 
(144,7 mil toneladas) e 
outros 40% na Bahia 
(107,6 mil t). O Espírito 
Santo representa 4% da 
produção total (11,3 mil 
toneladas) e Rondônia, 
2% (5,1 mil t). Em menor 
escala aparecem Mato 
Grosso (366 toneladas), 
Minas Gerais (108 t), Ro-
raima (12 t) e Ceará (5 t).

Revista Negócio Rural

Foto: Pixabay

Confira os vencedores da edição 2022 do FestCol de Colatina

Fornalha, de Clauber 
Martins, de Marabá-PA, 
foi a grande vencedora da 
16ª edição 2022 do Fest-
Col de Colatina.

A noite de premiação 
do festival aconteceu no 
domingo (07) e contou 
com grande público na 
volta do formato presen-
cial do evento.

Passaram pelo Fest-
Col 20 competidores de 
15 cidades e 8 estados 
brasileiros. O festival tam-
bém recebeu número re-
corde de inscrições: 156 
composições.

Foi premiado com R$ 
5 mil mais troféu o prime-
iro colocado. Segundo e 
terceiro lugares recebe-
ram R$ 4 mil e R$ 3 mil 
mais troféus, respectiva-
mente. Quarto e quinto 
lugares também foram 
premiados com troféus e 
R$ 2 mil e R$ 1 mil.

Além disso, o festival 
premiou com R$ 1 mil 
mais troféus o Melhor 
Interprete e Prêmio Po-
vo.

Confira os vencedo-

res:

1º lugar Fornalha – 
Clauber Martins / Mara-
bá-PA

2º lugar Morador anti-
go – Duo Aduar / São 

João Del-Rei-MG
3º lugar Canção da 

Solidão Maior – Saulo 
Fagundes / Goiânia-GO

4º lugar Livro em 
branco – Renato Sabaini 
/ Colatin-ES

5º lugar O Brasil dos 
invisíveis – Zebeto Cor-
rêa / Taquaraçu de Mi-
nas-MG

Melhor interprete: 
Abrigo – Paulo Macedo e 

Leilane Coutinho / Vitó-
ria da Conquista/BA

Prêmio Povo: Sete 
vidas – Luiz Salgado / 
Araguari-MG

Revista Negócio Rural

Foto: divulgação 
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Em mercado dominado por homens, Lorena Partelli quebra
barreiras e se destaca como barbeira em São Gabriel da Palha 

Um mercado domi-
nado por profissionais 
homens não foi sufici-
ente para tirar das 
mãos da gabrielense 
Lorena Partelli Pereira 
de 27 anos a vontade 
de crescer profissional-
mente e se destacar no 
mercado de barbearia. 
Com o tempo dedica-
do no ramo, trabalho e 
talento, a profissional 
viu sua carreira em as-

censão, hoje ela atua 
na Barbearia Bárbaros, 
inaugurada em novem-
bro do ano passado.

Lorena conta que 
todo seu projeto come-
çou há 5 anos na varan-
da de sua casa, pouco 
tempo depois, cerca de 
6 meses depois recebeu 
uma oportunidade de 
uma grande barbearia 
de São Gabriel da Pa-
lha, onde atuou por 
cerca de 2 anos. “Foi 
onde aprendi muito, 

não só sobre corte de 
cabelo, mas como ser 
profissional na área. 
Foi a partir de então 
que surgiu a oportuni-
dade de ter minha pró-
pria barbearia e poder 
realizar esse sonho”, 
contou.

Hoje a profissional 
atua com corte, barba, 
pigmentação de cabelo 
e barba, sobrancelha, 
luzes, platinado, refle-
xo alinhado e também 
trabalha com produtos 

para barba e cabelo.
Ela se diz satisfeita 

em poder atuar em al-
go que ama. “Minha 
satisfação é enorme em 
poder trabalhar com 
algo que eu amo fazer, 
além de lidar com pú-
blicos diferentes onde 
passamos a ter várias 
experiências e aprendi-
zados com cada clien-
te”, pontuou.

Mulheres no ramo
Assim como em 

diversos setores e ra-

mos, Lorena conta que 
no inicio houve alguns 
preconceitos, mas na-
da foi suficiente para 
fazê-la desistir. “O que 
importa não é ser ho-
mem ou mulher, mas 
sim mostrar o seu tra-
balho, seu valor e pro-
fissionalismo. Devagar 
vamos conquistando 
nosso espaço, e é muito 
satisfatório ver que ho-
je sou reconhecida e 
respeitada nesse ramo 
assim como qualquer 

outro profissional”, 
disse.

Lorena Partelli atua 
na rua Men de Sá, Cen-
tro, nº 213, com horá-
rio de atendimento de 
9 às 19 horas, e os agen-
damentos podem ser 
feitos pelo número 
(27)98885-2845.

“Convido a todos a 
conhecerem a Barbea-
ria Bárbaros, com ser-
viço e atendimento de 
qualidade”, finalizou.

Editora Hoje

Foto: Arquivo Pessoal

Lorena Partelli Pereira 

Tiago Rocha anuncia a revitalização do asfalto no centro de São Gabriel

Segundo informa-
ções, a boa notícia ve-
io após reunião com o 
Governador Renato 
Casagrande. A revita-
lização do asfalto é 

uma reinvindicação 
de longa data da popu-
lação e dos comerci-
antes

Através das redes 
sociais, o prefeito Tia-
go Rocha comunicou 
que após reunião com 

o Governador Renato 
Casagrande, na ma-
nhã desta quarta-feira 
(10), recebeu a boa 
notícia de que nas pró-
ximas semanas, São 
Gabriel da Palha será 
contemplada com a 

revitalização do asfal-
to para o centro da ci-
dade.

Na oportunidade o 
prefeito Tiago Rocha 
agradeceu e comemo-
rou a boa notícia: 
"Agradeço todo meu 

secretariado que tra-
balha arduamente pa-
ra atingirmos nossas 
metas, apesar de todas 
as dificuldades impos-
tas. Obrigado a cada 
cidadão pela confian-
ça, e vamos continuar 

trabalhando para me-
lhorar a vida de todos 
vocês. Agradeço imen-
samente ao Governa-
dor Renato Casagran-
de e o Deputado Frei-
tas".

Ccccccccc
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CLA$$IFICADOS
jornalhojenoticias@hotmail.com (27) 3117-1030Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes

COMUNICADO

“Licínio Ortelan – 557.989.427-91”. Torna público que 
obteve da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Vila Valério/ES, através do Processo nº 0498/2021, a 
Licença(s) nº 003/2022- CLASSE I - VÁLIDA até 
01/08/2027 - Licença Municipal Ambiental de Opera-
ção, para Secagem Mecânica de Grãos, associada a 
pilagem - código CONSEMA 2.10 da IN 002/2020 
SEMA de Vila Valério - ES, CLASSE I - Não Industrial 
- na localidade de Sítio São Bento – Córrego Valério, 
Zona Rural, Vila Valé8rio – ES, CEP: 29785-000.

30 MILHÕES
É o número aproximado de
cães e gatos abandonados

no Brasil.

NÃO COMPRE,
ADOTE


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

