
Dos 78 municípios capixabas, três cidades voltaram para o risco moderado 
para transmissão da covid-19 (cor amarela) nesta semana.
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VITÓRIA – Empresários 
de diferentes setores no Esta-
do saíram em defesa da volta 
do horário de verão como 
forma de evitar um raciona-
mento de energia e também 
para estimular a economia.

O mesmo pedido também 
já foi feito por associações 
nacionais dos setores de ali-
mentação, turismo e comér-
cio, que enviaram um docu-
mento ao presidente Jair Bol-
sonaro pela volta do horário 
de verão.

No documento, as entida-
des argumentam que qual-
quer economia de energia 
seria relevante diante da gra-
vidade da crise hídrica que o 
País enfrenta.

O horário de verão foi ex-
tinto em 2019 por Bolsonaro, 
sob o argumento de que já 
não garantia grande econo-
mia de energia enquanto cau-
sava transtornos para traba-
lhadores, principalmente 
aqueles que dependem do 
transporte público ainda de 
madrugada.

A presidente da Associa-
ção dos Comerciantes da 
Glória (Uniglória), Glenda 
Amaral, disse que o retorno 
seria muito positivo para fun-
cionários e lojistas.

“Para o funcionário seria 
ótimo, porque, com uma ho-
ra a mais de sol, há mais segu-
rança para voltar para casa 
ou fazer alguma atividade 
física, por exemplo. Para o 
empresário também é ótimo, 
porque já percebemos que as 

EMPRESÁRIOS NO ESTADO PEDEM
A VOLTA DO HORÁRIO DE VERÃO
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pessoas cam mais dispostas 
a sair do trabalho e vir fazer 
compras”.

Já a Federação de Comér-
cio do Estado (Fecomércio-
ES) diz que não vê proble-
mas em um eventual retorno 
do horário de verão.

“Não é algo que nos afete 
caso aconteça. Daremos nos-
so apoio se for necessário”, 
disse o diretor da Fecomér-
cio-ES, José Carlos Berga-
min.

Em nota, a Federação das 
Indústrias (Findes) explicou 
que montou, junto ao gover-
no do Estado, um comitê de 
crise hidroenergética, que 
visa a estudar soluções a cur-
to, médio e longo prazo para 
evitar racionamentos com-
pulsórios de energia, e que 
irá se reunir, na próxima se-
mana, com o Ministério de 
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Minas e Energia para tratar 
do tema.

PARA QUE SERVE O 
HORÁRIO DE VERÃO?

O horário de verão serve 
para minimizar a sobrecarga 
de consumo durante alguns 
picos diários. As horas de 
maior consumo de energia 
do dia (nal da tarde) ocor-
rem quando as pessoas che-
gam em suas casas e ligam o 
chuveiro elétrico, a TV e ou-
tros equipamentos eletrôni-
cos, aumentando a demanda 
de energia. Assim, durante o 
horário de verão, o maior 
aproveitamento da luz natu-
ral faz com que as lâmpadas 
de casas, indústrias, espaços 
comerciais, ruas e espaços 
públicos sejam ligadas mais 
tarde, quando o pico de con-
sumo já diminuiu. Dessa for-

ma, evita-se uma sobrecarga 
do sistema de distribuição de 
energia.

QUANDO O HORÁRIO 
DE VERÃO FOI 
INVENTADO?

Ao contrário do que mui-
tos pensam, o horário de ve-
rão não é invenção brasileira 
e é adotado por vários países 
e regiões do mundo. A ideia 
foi criada pelo político e cien-
tista norte-americano, Ben-
jamim Franklin, no ano de 
1784, sendo primeiramente 
adotada somente no início do 
século XX, durante a I Guer-
ra Mundial, pela Alemanha, 
país que precisava economi-
zar os gastos com carvão mi-
neral em razão dos tempos 
difíceis do combate e dos 
gastos militares.

Com o tempo, outros paí-
ses também foram adotando 
a mudança anual do horário. 
No Brasil, ele foi primeira-
mente utilizado no início da 
década de 1930 pelo Gover-
no Vargas que buscava uma 
maior economia em tempos 
de crise econômica mundial. 
A partir de 1967, o horário 
deixou de ser adotado e foi 
retomado apenas na década 
de 1980, graças aos proble-
mas de produção de energia 
nas hidrelétricas. Todavia, a 
adoção do horário não era 
padronizada, ou seja, variava 
de duração e data todos os 
anos, de forma que sua regu-
lamentação correta ocorreu 
somente em 2008.

O mesmo pedido também já foi feito por associações nacionais 
dos setores de alimentação, turismo e comércio, que enviaram 
um documento ao presidente Jair Bolsonaro pela volta do horá-
rio de verão.

Professores brasileiros
têm piso salarial mais
baixo entre 40 países,
diz OCDE

SÃO PAULO – No Bra-
sil, professores dos anos 
nais do ensino fundamen-
tal têm o menor salário ini-
cial entre os 40 países anal-
isados no relatório da Orga-
nização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), divulga-
do nesta quinta-feira (16). 

De acordo com o estu-
do Education at a Glance 
2021, os educadores brasi-
leiros começam receben-
do, em média, cerca de 
13,9 mil dólares (cerca de 
R$ 73,1 mil) anuais. A mé-
dia dos outros países anali-
sados é de 35,6 mil (cerca 
de R$ 187,2 mil). Na Ale-
manha e em Luxemburgo, 
por exemplo, que têm os 
salários iniciais mais altos, 
o valor passa de 70 mil dó-
lares (cerca de R$ 368,1 
mil) por ano.

Em relação ao chamado 
salário real, que também 
leva em consideração os 
bônus e pagamentos adici-
onais, a média no Brasil 
para professores dos anos 
nais do ensino fundamen-
tal entre 25 a 64 anos é de 
25,7 mil dólares (cerca de 
R$ 135,1 mil) anuais - tam-
bém abaixo da média da 
OCDE, de 47,9 mil (cerca 
de R$ 251,8 mil).

Os salários reais médios 
anuais dos professores br-
asileiros chegam a US$ 
25.030 (cerca de R$ 131,6 
mil) na educação infantil, 

US$ 25.366 (cerca de 
R$ 133,4 mil) nos iniciais 
do ensino fundamental, 
US$ 25.740 (cerca de R$ 
135,3 mil) nos anos nais 
do ensino fundamental e 
US$ 26.724 (cerca de 
R$ 140,5 mil) no ensino 
médio.

Na média anual dos paí-
ses da OCDE, os salários 
reais dos professores são 
de US$ 40.707 (cerca de 
R$ 214 mil), US$ 45.687 
(cerca de R$ 240,2 mil), 
US$ 47.988 (cerca de R$ 
252,3 mil) e US$ 51.749 
(cercade R$ 272,1 mil) 
para cada etapa, respecti-
vamente. 

Para a OCDE, o ambi-
ente escolar inuencia na 
decisão dos professores 
brasileiros de entrar e per-
manecer na prossão. “O 
tamanho das turmas dimi-
nuiu nos últimos anos no 
Brasil, mas os salários dos 
professores permanecem 
abaixo da média”, informa 
o relatório.

Segundo o estudo, o nú-
mero de alunos nas salas de 
aula caiu entre 2013 e 
2019, passando de 23 para 
20 estudantes nos anos ini-
ciais do ensino fundamen-
tal - abaixo da média da 
OCDE, de 21. Nos anos 
nais do fundamental, 
também houve queda, de 
28 para 26 (ainda um núme-
ro superior  à média dos 
outros países, que é 23). 

BRASÍLIA – O Ministério 
da Economia aumentou de 
6,2% para 8,4% a estimativa 

TETO DO INSS PODE SUBIR PARA R$ 6.973,99
E SALÁRIO MÍNIMO PARA R$ 1.192 EM 2022

de inação de 2021 medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC). O 

aumento da inação eleva o 
valor previsto para o salário 
mínimo e para o teto do INSS 
(valor máximo pago em apo-
sentadorias) em 2022.

O INPC acumulado de jane-
iro a dezembro é aplicado no 
reajuste anual de todas as apo-
sentadorias do INSS, cujo teto 
p a s s a r i a  d o s  a t u a i s  R $ 
6.433,57 para R$ 6.973,99. 
Com a nova previsão, o salário 
mínimo também poderá subir 
de R$ 1.100 para R$ 1.192,40 
no ano que vem . 

É importante destacar que 
esses 8,4% são apenas uma 
estimativa de aumento dos 
preços pelo governo fede-
ral. O índice nal que, de fato, 
será aplicado nas aposentado-

rias do INSS só será conheci-
do em janeiro de 2022, quando 
o Instituto Brasileiro de Geo-
graa e Estatística (IBGE) 
divulgar o resultado da ina-
ção medida no acumulado de 
2021. Por isso, o valor ainda 
pode sofrer novas alterações 
ao longo deste ano.

O teto do INSS também é 
usado como base para calcular 
o maior valor da contribuição 
paga por trabalhadores à Pre-
vidência (o chamado "teto de 
contribuição"). 

Na projeção anterior, divul-
gada em agosto no Projeto de 
Lei  Orçamentária  Anual 
(PLOA) 2022,  o salário mínimo 
subiria para R$ 1.169, e o teto 
do INSS seria de R$ 6.832,45 .

Para a OCDE, o ambiente escolar influencia na 
decisão dos professores brasileiros de entrar e per-
manecer na profissão.
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VITÓRIA – Dos 78 mu-
nicípios capixabas, três cida-
des voltaram para o risco 
moderado para transmissão 
da covid-19 (cor amarela) 
nesta semana.

O 73º Mapa de Risco Co-
vid-19 foi divulgado pelo 
Governo do Estado nesta 
sexta-feira (17) e vale a par-
tir desta segunda-feira (20) 
até o próximo domingo (26).

Na semana passada, o 
estado cou pela primeira 
vez, desde o início da pande-
mia, com todos os municípi-
os em risco baixo (cor ver-
de).

Agora, as cidades de Gua-
çuí, Ibatiba e Laranja da Ter-
ra voltam para o risco mode-
rado. 

CONFIRA:
Risco baixo: Afonso 

Cláudio, Água Doce do Nor-
te, Águia Branca, Alegre, 
Alfredo Chaves, Alto Rio 
Novo, Anchieta, Apiacá, Ara-

Leopoldina, Santa Maria de 
Jetibá, Santa Teresa, São 
Domingos do Norte, São 
Gabriel da Palha, São José 
do Calçado, São Mateus, 
São Roque do Canaã, Serra, 
Sooretama, Vargem Alta, 
Venda Nova do Imigrante, 
Viana, Vila Pavão, Vila Valé-
rio, Vila Velha e Vitória.

Risco moderado: Gua-
çuí, Ibatiba e Laranja da Ter-
ra.

Além disso, nesta sexta-
feira (17), foram mais 15 
mortes por complicações 
causadas pela covid-19 fo-
ram registradas no Espírito 
Santo.

De acordo com os dados 
do Painel Covid-19, gerido 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), o total de óbi-
tos pela doença chegou a 
12.419 em território capixa-
ba. Das mortes registradas, 9 
delas ocorreram nas últimas 
24 horas.

SÃO MATEUS – Pai e 
lha estavam no carro de 
passeio e morreram no lo-
cal. A batida aconteceu por 
volta das 7h da manhã des-
ta sexta-feira (17)

Um caminhão e um car-
ro de passeio se envolve-
ram em um acidente, na 
manhã desta sexta-feira 
(16), na BR-101, na locali-
dade de Jacupemba, no 
município de Aracruz. O 
motorista e passageiro do 
carro de passeio faleceram 
no local.

Imagens enviadas por 
leitores mostram o carro de 

passeio, de modelo Fiat 
Uno, completamente des-
truído, com ferragens mis-
turadas à cabine do cami-
nhão.

De acordo com o Centro 
de Controle Operacional 
(CCO) da Eco101, o aci-
dente ocorreu às 7h11, em 
uma colisão frontal.

Para atendimento da ocor-
rência, foram acionadas 
equipes da concessionária 
(viatura de inspeção, ambu-
lância e guincho), além da 
PRF, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Civil e IML. Não há 
interdição de pista.

Doses são da CoronaVac e chegaram ao Aeroporto 
de Vitória na manhã desta sexta-feira (9).

Acidente deixa pai
e filha mortos na
BR 101 em Aracruz

ES VOLTA A TER MUNICÍPIOS EM
RISCO MODERADO PARA COVID-19

cruz, Atílio Vivácqua, Baixo 
Guandu, Barra de São Fran-
cisco, Boa Esperança, Bom 
Jesus do Norte, Brejetuba, 
Cachoeiro de Itapemirim, 
Castelo, Cariacica, Colatina, 
Conceição da Barra, Concei-
ção do Castelo, Divino de 
São Lourenço, Domingos 
Martins, Dores do Rio Preto, 
Ecoporanga, Fundão, Go-
vernador Lindenberg, Gua-
rapari, Ibiraçu, Ibitirama, 

Iconha, Irupi, Itaguaçu, Ita-
pemirim, Itarana, Iúna, Ja-
guaré, Jerônimo Monteiro, 
João Neiva, Linhares, Man-
tenópolis, Marataízes, Mare-
chal Floriano, Marilândia, 
Mimoso do Sul, Montanha, 
Mucurici, Muniz Freire, Mu-
qui, Nova Venécia, Pancas, 
Pedro Canário, Pinheiros, 
Piúma, Ponto Belo, Presi-
dente Kennedy, Rio Bana-
nal, Rio Novo do Sul, Santa 

V I T Ó R I A  –  M a i s 
146.400 doses da vacina 
contra a Covid-19 Corona-
Vac devem chegar ao Espí-
rito Santo neste sábado 
(18), de acordo com o go-
vernador Renato Casa-
grande (PSB)

Dessa forma, a nova re-
messa enviada pelo Minis-
tério da Saúde, junto de a 
duas que também chega-
ram nesta semana, totaliza 
quase 295 mil doses de imu-
nizantes. Esse grande quan-
titativo, de acordo com Ca-
sagrande, “é sinônimo de 

vidas salvas”.
“É preciso que cada um 

faça a sua parte. Não deixe 
de se vacinar”, pediu o go-
vernador na mesma posta-
gem em que anunciou a 
nova remessa.

Nesse sentido, o Espíri-
to Santo espera concluir, na 
próxima semana, a dispo-
nibilidade da primeira dose 
(D1) para 100% de cober-
tura na população com aci-
ma dos 18 anos. A expecta-
tiva é do secretário de Esta-
do da Saúde, Nésio Fer-
nandes.

Mais de 146 mil doses
da vacina Coronavac
chegam hoje no ES

Nova classificação do mapa de risco começa a valer na 
próxima segunda-feira (20).

SÃO MATEUS – Uma 
carga com sacas de café 
avaliada em R$ 470 mil 
foi roubada por crimino-
sos armados em São Mate-
us. Um casal estava fazen-
do o transporte dos grãos 
no momento do crime e 
cerca de 720 sacas foram 
levadas.

As vítimas contaram 
que foram abordadas por 
um grupo de cinco assal-
tantes que estavam em um 
carro.

Três criminosos assu-
miram a direção do cami-
nhão e o casal foi colocado 
no carro, com os dois ou-
tros assaltantes.

O caminhão estava car-
regado com 720 sacas de 
café conilon. No dia do 
roubo, o valor da cotação 
do café registrado pela Se-
cretaria Estadual de Fa-
zenda (Sefaz-ES) era de 
R$ 654,51. Isso corres-

peitos fugiram e não fo-
ram localizados. O caso 
será investigado pela Dele-
gacia Regional de São Ma-
teus.

CARGA DE CAFÉ AVALIADA EM R$
470 MIL É ROUBADA EM SÃO MATEUS

ponde a um prejuízo total 
de R$ 471 mil.

O casal também teve os 
celulares roubados e foi 
abandonado em uma re-

gião de mata, na ES-248, 
em Linhares, também no 
Norte do estado.

Não foi informado se a 
carga tinha seguro. Os sus-

Um casal estava fazendo o transporte dos grãos, quando foi abordado por um gru-
po de cinco criminosos. Cerca de 720 sacas foram levadas.

As ações contemplam faixas de trânsito e pedestres, sina-
lização de pontos turísticos, ciclovias e vagas de estacio-
namento.
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G O V E R N A D O R 
LINDENBERG – O traba-
lho do Governo do Estado 
está transformando a reali-
dade dos moradores de Go-
vernador Lindenberg, loca-
lizado na região Centro-
Oeste. Nesta sexta-feira 
(17), o governador Renato 
Casagrande esteve no muni-
cípio para a inauguração de 
obras e o anúncio de mais 
investimentos. São realiza-
ções nas áreas de infraestru-
tura, saúde, educação, habi-
tação e assistência social.

“Estamos realizando im-
portantes entregas e ordens 
de serviço aqui em Governa-
dor Lindenberg. São investi-
mentos em diversas áreas no 
município. Digo que esses 
investimentos não são fruto 
da sorte, mas de muito traba-
lho do Governo do Estado. 
Gosto de ver os programas 
sendo executados e também 
gosto de entregar obras, pois 
vemos no rosto das pessoas 
como aquela ação está mu-
dando a vida delas. Nós, co-
mo gestores, temos como 
missão mudar a vida das pes-
soas, produzindo ações que 
impactam de forma positi-
va”, armou o governador.

Casagrande disse ainda 
que o Governo está amplian-
do o volume de investimen-
tos nos municípios capixa-
bas. “A cada ano a gente au-
menta os investimentos e no 
ano que vem o melhor está 
por vir. Só que todo esse in-
vestimento somente é possí-
vel com planejamento. Con-
quistamos a Nota A em ges-
tão scal no ano de 2012, 
ainda no meu primeiro man-
dato, e a mantivemos até 
hoje. Com equilíbrio, vamos 
realizar os maiores investi-
mentos da história do Espíri-
to Santo”, asseverou.

O município recebeu uma 
base do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(SAMU 192), construída em 
parceria com a Prefeitura. O 
local conta com uma unida-
de de suporte básico, que 
está atendendo a população 
da região desde o último dia 
02 de agosto. Para essa ex-
pansão, o Governo do Esta-
do está investindo mais de 
R$178 mil por ano. A ação 
faz parte do programa 
SAMU para Todos, que visa 
garantir assistência pré-
hospitalar móvel de urgên-
cia para todos capixabas. 
Para a realização desse pro-
jeto, 60% dos gastos são cus-
teados pelo Estado e 40% 
são de responsabilidade dos 
municípios.

O subsecretário de Estado 
de Regulação, Controle e 
Avaliação em Saúde, Gleik-
son Barbosa dos Santos, des-
taca a importância da ampli-
ação do SAMU 192 pelo 
território capixaba, que hoje 

Senai ES abre mais de
1.600 vagas gratuitas
em cursos
profissionalizantes

VITÓRIA – Quem está 
em busca de capacitação pro-
ssional tem uma nova opor-
tunidade para cursos gratuitos 
no Senai ES. A instituição 
lançou edital com 1.669 vagas 
para qualicação prossional 
nas modalidades presenciais e 
a distância.

Essa é uma ótima oportu-
nidade para quem deseja 
aprender uma nova prossão 
e se preparar para o mercado 
de trabalho em até quatro me-
ses. Em pouco tempo, é possí-
vel adquirir novas habilidades 
e conhecimento, com um pro-
grama sempre atualizado e 
alinhado às reais necessidades 
da indústria.

"O mercado de trabalho 
atualmente busca um prossi-
onal cada vez mais qualica-
do, e para que o trabalhador 
consiga se recolocar ou até 
mesmo se promover na em-
presa, uma capacitação de 
qualidade é fundamental para 
o sucesso deste processo", 
aponta Aline Fernandes, ge-
rente de Educação Prossio-
nal do Senai ES.

As inscrições vão até o dia 
17 de setembro. O edital pode 
ser conferido clicando aqui. O 
portfólio conta com 24 cursos 
entre presenciais e on-line.

Do total de vagas, 1.427 
são destinadas ao ensino pre-
sencial. Os interessados em 
realizar um dos cursos pre-
senciais, deverá preencher 
uma cha de matrícula e 
entregar a cópia dos docu-
mentos exigidos na secretaria 
da unidade de ensino onde o 

curso será ofertado.
As outras 242 vagas são 

para o ensino à distância 
(EaD). Neste caso, o candida-
to deverá realizar uma pré-
matrícula na plataforma Mun-
do Senai e depois comparecer 
à unidade mais próxima do 
Senai para entregar os docu-
mentos solicitados.

"O Senai possui laboratóri-
os voltados para o desenvolvi-
mento das capacidades exigi-
das pelo mercado de trabalho, 
além de um corpo docente 
qualicado. O aluno terá 
assegurada uma excelente 
formação, certicada pela 
instituição que é referência 
em Educação Prossional no 
Espírito Santo", pontua Aline 
sobre os benefícios em se cur-
sar uma qualicação prossi-
onal no Senai ES.

As ofertas são para as uni-
dades de Aracruz, Cachoeiro, 
Colatina, Linhares, São Mate-
us, Serra (Civit), Vila Velha 
(Araçás) e Vitória. Além dis-
so, há aulas sendo ministradas 
em cidades como Baixo Guan-
du, Barra de São Francisco, 
Barra do Riacho, Conceição 
da Barra, Ibiraçu, Jaguaré, 
João Neiva, Nova Venécia, 
Santa Maria de Jetibá e São 
Gabriel da Palha. Os cursos 
em Fundão e Guaraná terão 
práticas realizadas na unidade 
Senai de Aracruz.

Mais informações podem 
ser adquiridas pelos telefones 
0800 102 0880 e 3334-7300, 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 19h (exceto feriados 
nacionais e locais).

LINHARES – O projeto 
de criação de abelhas sem 
ferrão está com vagas aber-
tas para seleção de interes-
sados em atuar com as ati-
vidades de meliponicultura 
em cinco localidades de 
Linhares, na foz do rio Do-
ce, no Espírito Santo. Ao 
todo, cerca de 80 famílias 
impactadas nas comunida-
des de Regência, Povoa-
ção, Areal, Entre Rios e De-
gredo poderão ser contem-
pladas.

São disponibilizadas até 
16 vagas por comunidade. 
Os interessados podem se 
inscrever por meio do 
WhatsApp (11) 99817-
6358. As inscrições estarão 
abertas até dezembro ou 

mas e sabor. Em um cenário 
de resgate e valorização de 
ingredientes brasileiros, os 
produtos das abelhas nati-
vas foram adotados por 
grandes chefs e gradativa-
mente vêm ganhando espa-
ço na casa dos brasileiros.

SERVIÇO
Projeto: Criação de abe-
lhas sem ferrão (meliponi-
cultura) 
Localidades:  Regência, 
Povoação, Areal, Entre Ri-
os e Degredo, em Linhares.
Inscrições: WhatsApp (11) 
99817-6358
Prazo: vagas limitadas e 
abertas até dezembro/2021

enquanto durarem as va-
gas.

Os participantes recebe-
rão treinamentos gratuitos, 
de uma instituição especia-
lizada para se capacitarem 
no processo de criação das 
abelhas. Além disso, terão 
o acompanhamento de pro-
ssionais experientes para 
iniciarem as atividades.

"O projeto é uma oportu-
nidade para quem deseja ter 
uma fonte de renda com a 
comercialização de produ-
tos beneciados como mel, 
própolis, cera e pólen, ou 
até mesmo a venda ou alu-
guel das colmeias", diz Ka-
dio Serge Aristide, analista 
de Programas Socioeconô-
micos da Fundação Reno-
va.

ATIVIDADE 
SUSTENTÁVEL

A meliponicultura é uma 
atividade sustentável de 
criação de abelhas nativas 
sem ferrão destinada à pro-
dução de mel e derivados, 
preservação das espécies e 
conservação da biodiversi-
dade. A escolha das abelhas 
sem ferrão, diferentemente 
da apicultura, levou em con-
sideração a vocação da re-

gião, a segurança dos pro-
dutores e a facilidade de 
manipulação. A produção 
também pode ser feita em 
área urbana, e o mel é consi-
derado de excelente quali-
dade e  de a l to  cus to -
benefício no mercado.

Cerca de 90% das espé-
cies de árvores da Mata 
Atlântica dependem das 
abelhas sem ferrão para se 
reproduzirem, pois elas são 
responsáveis pela poliniza-
ção.

O mel das abelhas sem 
ferrão também é valorizado 
pela gastronomia, pois esse 
ingrediente tem mais aci-
dez e mais nuances de aro-
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do Estado com o Município 
para a construção do novo 
Centro de Referência Espe-
cializado em Assistência 
Social (Creas), no valor de 
R$ 1 milhão. Durante a sole-
nidade, também ocorreu a 
entrega de cestas do projeto 
Compra Direta de Alimen-
tos (CDA). O projeto conta 
com a participação de 25 
agricultores familiares que 
vendem sua produção à ges-
tão municipal, que por sua 
vez, repassa os alimentos 
para as famílias que são aten-
didas pela rede de assistên-
cia social.

A secretária de Estado de 
Trabalho, Assistência e De-
senvolvimento  Socia l , 
Cyntia Figueira Grillo, fri-
sou a relevância desse proje-
to, especialmente pelo mo-
mento de insegurança ali-
mentar extrema ao qual es-
tão submetidos milhões de 
brasileiros. “O CDA é outra 
iniciativa que conrma a 
sensibilidade e a responsabi-
lidade do Governo com a 
população capixaba. Garan-
tir o direito básico, especial-
mente aos mais vulneráveis, 
de uma alimentação saudá-
vel e variada, é um dever do 
Estado. É muito satisfatório 
ver um projeto tão bonito, 
simples e ecaz, que produz 
um enorme benefício à popu-
lação, encontrar tanta ade-
são dos municípios. Nosso 
objetivo é levar o CDA aos 
78 municípios capixabas”, 
enfatizou.

Em relação aos investi-
mentos, Cyntia Grillo desta-
cou o compromisso do go-
vernador com a área. “Ele 
foi o responsável, em seu 
primeiro mandato, pela es-
truturação da rede capixaba 
de proteção social, quando 
investiu na construção de 36 
unidades dos Cras no Esta-
do. Hoje, o foco é maior na 
melhoria dos Creas, mas 
sem esquecer da estrutura já 
instalada. Serão construídos 
25 Creas e cinco Cras, além 
da reforma e ampliação de 
18 Cras e dois Creas, que 
beneciarão 41 municípios 
capixabas”, listou.

Estiveram presentes na 
s o l e n i d a d e ,  a  v i c e -
governadora do Estado, Jac-
queline Moraes; o secretário 
de Estado da Agricultura, 
Paulo Foletto; o comandan-
te-geral do Corpo de Bom-
beiros, coronel Alexandre 
Cerqueira; o deputado fede-
ral Josias Da Vitória; os de-
putados estaduais Raquel 
Lessa e Renzo Vasconcelos 
e José Esmeraldo; os prefei-
tos Jailson Quiuqui (Águia 
Branca), Tiago Rocha (São 
Gabriel da Palha), Ana Mala-
carne (São Domingos do 
Norte) e Dr. Sidiclei (Pan-
cas); além de vereadores e 
lideranças.

CASAGRANDE ENTREGA OBRAS E
ANUNCIA MAIS INVESTIMENTOS PARA
GOVERNADOR LINDENBERG

está presente em 71 municí-
pios, alcançando uma cober-
t u r a  p o p u l a c i o n a l  d e 
96,76%. “Esse é mais um 
investimento do Governo do 
Estado na assistência no Sis-
tema Único de Saúde. Essa 
ampliação garante assistên-
cia pré-hospitalar móvel em 
tempo oportuno aos cida-
dãos, salvando muitas vi-
das”, disse.

Na educação, foi inaugu-
rada a obra de reforma e am-
pliação da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental 
(EMEF) Belizário Gusmão, 
que teve recursos do Gover-
no do Estado no valor de R$ 
2,75 milhões. Foram cons-
truídas nove salas de aula, 
banheiros para portadores 
de necessidades especiais, 
sala de atendimento especia-
lizado com banheiro, refei-
tório, biblioteca, dentre ou-
tros ambientes. Cerca de 250 
alunos serão diretamente 
beneciados.

Para o prefeito do municí-
pio, Leonardo Finco, hoje é 
um dia feliz para a cidade de 
Governador Lindenberg. 
“Essa obra da Escola Belizá-
rio Gusmão é maravilhosa. 
Era uma escola com apenas 
quatro salas de aula. Agora 
tem mais salas, além de audi-
tório, amplo refeitório e sala 
de informática. É uma esco-
la de primeiro mundo. Esse 
não é apenas um investimen-
to em obra, mas também nas 
pessoas. A implantação do 
SAMU 192 nos 78 municí-
pios capixabas também foi 
uma ideia genial. São obras 
importantes para o municí-
pio e que agradecemos mui-
to ao governador e ao Go-
verno do Estado”, declarou.

Além das inaugurações, o 
município de Governador 
Lindenberg vai receber uma 
série de novos investimentos 
do Governo do Estado. Na 
área de infraestrutura, foi 
assinado um convênio no 
valor de R$ 1,9 milhão para 
implantação da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
no distrito de Novo Brasil. 
Também foram assinados 
convênios para obras de esta-
bilização das margens do 

córrego XV de Novembro 
com contenção em gabião e 
de drenagem e pavimenta-
ção da Rua Onesmo Fiorot, 
na Sede do município. Serão 
investidos mais de R$ 3 mi-
lhões nessas duas ações.

“A obra de implantação 
do Sistema de Esgotamento 
Sanitário no distrito de Novo 
Brasil, promoverá melhores 
condições de saúde pública e 
bem-estar socioambiental da 
população, além de promo-
ver destinação e tratamento 
adequados ao euente gera-
do. Já a obra no córrego XV 
de Novembro irá amenizar 
os transtornos nos períodos 
chuvosos, oferecendo à popu-
lação local e ribeirinha um 
cenário com menores condi-
ções de riscos ao desastre, 
beneciando 2.500 pesso-
as”, pontuou o secretário de 
Estado de Saneamento, Habi-
tação e Desenvolvimento 
Urbano, Marcus Vicente.

Também foi assinado um 
convênio para construção de 
30 unidades habitacionais 
de interesse social, destina-
das a pessoas cujo rendi-
mento familiar não ultrapas-
se três salários mínimos e 
incluídas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚni-
co). A ação faz parte do Pro-
grama Nossa Casa, do Go-
verno do Estado, com inves-
timento de R$ 2,1 milhões 
oriundos do Fundo Estadual 
de Habitação de Interesse 
Social (FEHAB/ES).

“Temos como meta o de-
senvolvimento equilibrado 
do Estado, levando mais qua-
lidade de vida para a popula-
ção de todos os municípios 
capixabas, especialmente às 
regiões dos atendidas pelo 
Estado Presente. Essas no-
vas unidades fazem parte do 
Programa Nossa Casa, que 
tem como principais objeti-
vos a redução do décit 
habitacional no Espírito San-
to”, frisou o secretário Mar-
cus Vicente.

A rede de proteção social 
também será fortalecida em 
Governador Lindenberg. 
Para isso, foi assinado o ter-
mo de repasse do Governo 

Projeto de expansão protocolado junto à Prefeitura pre-
vê a construção de um novo galpão de 18 mil metros 
quadrados.

Cerca de 80 núcleos impactados nas comunidades de 
Regência, Povoação, Areal, Entre Rios e Degredo pode-
rão participar da iniciativa.

Nós, como gestores, temos como missão mudar a vida 
das pessoas, produzindo ações que impactam de for-
ma positiva”, afirmou o governador.

O portfólio conta com 24 cursos entre presenciais e on-
line. Do total de vagas, 1.427 são destinadas ao ensino pre-
sencial e as outras 242 vagas são para o EaD.

NOTCIAS
w w w . F A N O T I C I A S . c o m . b r

O site mais acessado de São Mateus
também está nas redes sociais.
= Você sempre informado.
fonte: alexa.com
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C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – A Polícia Civil 
prendeu o segundo suspeito 
de envolvimento com a cha-
cina que aconteceu dentro de 
um bar em Conceição da Bar-
ra, Norte do Espírito Santo. 
O crime aconteceu no dia 13 
de agosto deste ano. Na oca-
sião, quatro pessoas foram 
mortas a tiros.

Identi outro homem, que 
não teve a identidade divulga-
da, foi preso no dia 3 deste 
mês. A Polícia ainda procura 
mais um suspeito.

CRIME
No dia do crime, as víti-

mas estavam em um bar no 
distrito de Braço do Rio. Se-

gundo relatos, os criminosos 
chegaram de carro e zeram 
disparos contra quem estava 
no local.

A Polícia Civil disse que o 
crime foi motivado disputa 
pelo tráco de drogas e só 
duas vítimas eram alvo dos 
criminosos, as outras duas 
foram atingidas porque tam-
bém estavam no bar.

As vítimas são Deyvison 
da Conceição, de 20 anos; 
Weverton Silva do Nasci-
mento, de 29; Manoel Mar-
ques, de 52; e Ione Caires, de 
48, dona do estabelecimento 
em que o crime aconteceu. 
Ione e Manoel não seriam 
alvo dos atiradores, segundo 
as investigações.

SAIBA COMO TER DESCONTO DE ATÉ 65% NA
CONTA DE ENERGIA COM A TARIFA SOCIAL 

Polícia prende
segundo suspeito de
chacina em bar de
Conceição da Barra

VITÓRIA – Famílias de 
baixa renda serão inclusas auto-
maticamente como beneciári-
as da Tarifa Social em todo o 
País. No Estado, 85 mil famíli-
as já são procuradas pela EDP 
para receberem o desconto do 
governo de até 65%.

A EDP informou que, hoje, 
177 mil famílias já estão ca-
dastradas no programa. A Tari-
fa Social de Energia Elétrica 
corresponde a um desconto na 
conta de energia concedido 
nos primeiros 220 quilowatts-
hora (kWh) consumidos men-
salmente por clientes residen-
ciais.

Podem participar do pro-
grama famílias inscritas no 
Cadastro Único (CadÚnico), 
com renda familiar mensal per 
capita menor ou igual a meio 
salário mínimo (R$ 550), 
além de famílias com inte-
grantes contemplados pelo 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC).

Atualmente, quem se encai-
xa nos requisitos precisa com-
parecer pessoalmente à empre-
sa que distribui energia e solici-
tar a inclusão. Com a mudança, 
os beneciários que estiverem 
aptos ao benefício serão inclu-
sos de forma automática.

A EDP informou que já pos-
sui a inclusão automática no 
programa. Porém, cerca de 85 
mil famílias – que também po-
dem ser beneciadas – estão 
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GOVERNO CRIA NOVA 
ESTATAL PARA 
PRIVATIZAR A 
ELETROBRAS

O presidente Jair Bolsonaro 
editou um decreto que cria a 
Empresa Brasileira de Participa-
ções em Energia Nuclear e Bina-
cional (ENBpar), empresa esta-
tal vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia. A criação da 
empresa está prevista na lei que 
trata da desestatização da Ele-
trobras e é considerado um pas-
so importante para a venda desta 
companhia.

A ENBpar irá assumir os 
ativos que não serão privatiza-
dos no programa de privatiza-
ção da Eletrobrás, como a Ele-
tronuclear e Itaipu Binacional. 
Não foram divulgados maiores 
detalhes da nova companhia 
pública.

A criação da ENBpar busca 
garantir a manutenção sob o 
controle da União da operação 
de usinas nucleares, bem como 
a titularidade do capital social e 
a aquisição dos serviços de ele-
tricidade da usina hidrelétrica 
Itaipu Binacional por entidade 
da administração pública fede-
ral.

Isso atenderia ao disposto 
no Tratado entre Brasil e Para-
guai para o aproveitamento 
hidrelétrico dos recursos hídri-
cos do Rio Paraná, pertencen-
tes em condomínio aos dois 
países.

com o titular do Número de 
Identicação Social (NIS) 
diferente do titular da conta de 
luz. Para que essas pessoas con-
sigam o desconto, precisam 
comparecer à EDP.

Alguns documentos são 
necessários para atualizar os 
dados e conseguir ingressar no 
programa, entre eles o número 
do NIS atualizado, uma conta 
de energia, CPF, carteira de 
identidade, entre outros.

Se o consumidor preferir, 
pode atualizar seus dados de 
forma online, através do site 
www.edp.com.br/tarifasocial. 
Também é possível fazer o pro-
cesso pela Central de Atendi-

mento, no telefone 0800-721-
0707.

Após o cadastro no portal da 
EDP, a documentação é avalia-
da e, estando tudo correto, o 
benefício da Tarifa Social é 
aplicado a partir da fatura se-
guinte.

A empresa de Luz e Força 
Santa Maria, que atende 11 
municípios no Estado, todos 
de fora da Grande Vitória, ar-
mou que está aguardando ori-
entações da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
para saber como será feita a 
aplicação automática do des-
conto para integrantes do 
CadÚnico.

SÃO MATEUS – Um 
homem suspeito roubar 
carro morreu após con-
fronto com a polícia em 
São Mateus, nas proximi-
dades da BR-101. 

A Polícia Militar foi 
acionada durante a madru-
gada por um homem que 
ouviu o próprio carro, um 
Gol, que cava estaciona-
do na rua, sendo ligado e 
levado. Os suspeitos fugi-
ram com o veículo pe-
la BR 101, em direção ao 
bairro Seac.

Os bandidos foram avis-
tados pelos policiais em 
dois carros diferentes, o 
Gol e uma Fiat Strada, que 
teria dado cobertura à 
ação. Neste momento, de 
acordo com a Polícia Mili-
tar, os suspeitos efetuaram 
diversos disparos de arma 
de fogo contra os policiais 
e iniciaram fuga.

Os ocupantes do Gol 
desembarcaram às mar-
gens da rodovia e fugi-

ram para região de mata, 
de onde efetuaram mais 
disparos em direção aos 
militares, que revidaram. 
Os suspeitos do outro veí-
culo conseguiram fugir. 
A Polícia Militar não in-
formou o número de indi-
víduos envolvidos no 
roubo.

Os policiais realizaram 
buscas, mas não consegui-
ram localizar nenhum sus-
peito na região. Posterior-
mente, a guarnição retor-
nou ao ponto inicial da 
ação e recebeu informa-
ções de que um indivíduo 
encontrava-se caído às 
margens da BR 101, pró-
ximo de onde ocorreu o 
confronto.

O homem teve o óbito 
constatado e foi reconhe-
cido como um dos crimi-
nosos que havia participa-
do do confronto. A perícia 
foi acionada e a ocorrência 
foi encaminhada à Polícia 
Civil.

Bandido morre
em confronto com a
polícia em São Mateus 

COMPLICAÇÕES POR DOENÇAS CARDÍACAS
PODEM MATAR 400 MIL PESSOAS EM 2021

VITÓRIA – De acordo com 
dados da Arpen-Brasil divulga-
dos pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – SBC, de janeiro a 
julho de 2021, mais de 150 mil 
brasileiros morreram devido a 
doenças cardiovasculares. No 
mesmo período de 2020, os óbi-
tos somaram pouco mais de 140 
mil.

O levantamento aponta o 
colesterol LDL – lipoproteína 
de baixa densidade ou colesterol 
“ruim” – como o principal fator 
das doenças cardíacas porque, 
em exagero no organismo – 
acima de 130 mg/dl (miligramas 
por decilitro) –, este tipo de gor-
dura, segundo especialistas, 
pode entupir as artérias respon-
sáveis por levar sangue ao cora-
ção, o que resultaria em infartos 
e AVCs fatais. A gordura “ruim” 
é encontrada em alimentos de 
origem animal, como carnes, 
ovos e leite.

“Controlar as taxas de gordu-
ra no sangue é fundamental para 
reduzir os riscos que levam às 
doenças do coração e que, na 
maioria das vezes, agem de ma-
neira silenciosa”, alerta José 
Francisco Kerr Saraiva, diretor 
de Promoção de Saúde Cardio-
vascular da SBC.

COVID-19
Até esta terça-feira (14), o Ca-

rdiômetro da SBC registrava ma-
is de 283 mil mortes por doenças 
cardiovasculares no Brasil e a 
pandemia da Covid-19 pode ter 
inuenciado em parte dos qua-
dros fatais. Isso porque, no decor-
rer do período de isolamento, as 
pessoas tiveram diculdades para 
seguir os tratamentos, de realizar 

exames e visitas de rotinas aos 
especialistas.

O empresário do Agronegó-
cio, José Carlos Carneiro, 53 
anos, conta que foi diagnostica-
do com obstrução das artérias 
do coração durante o início da 
pandemia da Covid-19, em 
2020. Ele precisava fazer uso de 
dois stents – tubo expansível 
usado para desobstruir veias 
entupidas – e, em outubro pas-
sado, fez o procedimento para 
colocar o primeiro.

No entanto, a fase crítica da 
pandemia chegou no período de 
recuperação, no início de 2021 
e, segundo ele, foram dias com-
plicados. O empresário de Aná-
polis (GO) ainda aguarda para 
realizar o último procedimento 
para uso de stent.

“Eu fui prejudicado. Porque 
eu precisava voltar ao hospital 
para fazer consultas de rotina e, 
por causa da Covid-19, nem 
para consulta o médico podia 
me atender”, relata José Carlos 
Carneiro.

A pandemia, bem como as 
medidas de isolamento social, 
podem ter cooperado para a 
diminuição das práticas esporti-
vas entre os cardíacos que, aliás, 
e a exemplo de todas as pessoas 
que enfrentam o coronavírus, 
estiveram mais frágeis para qua-
dros psicológicos graves, como 
ansiedades e depressões.

O “pacote de maldades” para 
o coração ainda tem o tabagis-
mo e o sedentarismo como fato-
res primordiais de incentivo às 
doenças crônicas consideradas 
“gatilhos” para os malefícios 
cardíacos – a diabetes e a pres-
são alta.

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro das principais
notícias do Norte capixaba

No Estado, pelo menos 85 mil famílias se encaixam no 
programa do governo.

praticar atividade física, nem 
que seja uma caminhada de 30 
minutos três vezes na semana;
não fumar;
manter uma alimentação equili-
brada com frutas, legumes e 
verduras, livre de frituras e gor-
duras saturadas;
restringir o consumo de álcool.

SETEMBRO DO 
CORAÇÃO

A estimativa de mortes ligadas 
às doenças cardiovasculares no 
Brasil é de aproximadamente 400 
mil por ano, cerca de 30% de 
todos os óbitos registrados no 
país, e em torno de 14 milhões de 
pessoas têm diagnósticos de al-
gum problema cardíaco, de acor-
do com a SBC. Os números leva-
ram os cardiologistas a dedicar o 
mês de setembro para conscienti-
zar a população para práticas sau-
dáveis e cuidados com o coração.

“As questões psicológicas 
relacionadas à pandemia da 
Covid-19 são inúmeras. Elas 
vão desde transtorno de estresse 
pós-traumático, que ocorre nas 
pessoas que foram internadas 
por Covid-19 ou perderam al-
gum ente querido, as condições 
de transtornos depressivos, de 
ansiedade, relacionadas aos 
próprios processos da pande-
mia, de isolamento social, de 
perda de emprego, por exemplo. 
De forma direta ou indiretamen-
te, as doenças cardiovasculares 
acabam reetindo isso”, explica 
Fabrício da Silva, especialista 
em Cardiologia, Clínica Médi-
cas e Emergências Clínicas, do 
Hospital DF Star.

QUAIS AS MELHORES 
PRÁTICAS PARA 

PREVENIR DOENÇAS 
CARDÍACAS?

As mortes por decorrência de doenças cardíacas au-
mentaram 7% nos seis primeiros meses de 2021 e con-
solidam os males do coração como os mais fatais en-
tre a população brasileira.

Crime aconteceu no dia 13 de agosto em Conceição 
da Barra e deixou quatro mortos.

SÃO PAULO – Um estudo 
divulgado nesta sexta-feira 
(17) pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) 
revelou que no Brasil o percen-
tual de lares sem renda do tra-
balho aumentou durante a pan-
demia, e a recuperação ainda 
não está consolidada. No se-
gundo trimestre deste ano, a 
proporção de casas sem renda 
do trabalho foi estimada em 
28,5%, ou seja, quase três em 
cada dez. Isso indica que 46 
milhões de pessoas sobrevivi-
am em lares sem dinheiro vin-
do de atividades prossionais, 
de acordo com o pesquisador 
do Ipea, Sandro Sacchet, autor 
do estudo. 

No mesmo período, a pro-
porção de famílias sem renda 
do trabalho chegou a 31,56%. 
O percentual caiu em seguida, 
mas ainda continua alto. “As 
contratações devem aumentar 
com a movimentação deste 
nal de ano. A questão é ver 
em qual patamar o percentual 
vai se estabilizar depois, ou 
não”, argumenta Sacchet.

Em comparação, no quarto 
trimestre de 2019, antes da 
pandemia, a proporção era de 
23,54%, o que equivale a 36,5 
milhões de pessoas. Assim, 
isso indica que durante a crise, 
o aumento do número de brasi-
leiros nessa situação foi de 
aproximadamente 9,5 milhões 
de cidadãos. O sustento, nesses 
casos, pode vir de programas 
de assistência como o auxílio 
emergencial, aposentadorias e 
pensões. 

O estudo foi realizado com 
base nos dados da Pnad Contí-

nua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua), que é feita pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
graa e Estatística).

Em conclusão, segundo o 
Ipea, o mercado de trabalho 
"teve um forte impacto inicial 
da pandemia e uma lenta recu-
peração, que ainda se encontra-
va incompleta” até o período 
de análise.

Conforme o estudo, o rendi-
mento habitual médio dos tra-
balhadores ocupados caiu 
6,6% no segundo trimestre de 
2021, na comparação com o 
mesmo período de 2020.

As alterações, contudo, são 
“apenas o inverso” do observa-
do no início da pandemia, 
“quando os rendimentos habi-
tuais apresentaram um cresci-
mento acelerado”, diz o levan-
tamento.

Isso porque, no começo da 
crise, a perda de ocupações se 
concentrou em vagas com re-
muneração menor, setores de 
construção, comércio, aloja-
mento e alimentação, além de 
impactar os empregados sem 
carteira assinada e principal-
mente aqueles que trabalha-
vam por conta própria.

Assim, os prossionais que 
permaneceram ocupados na-
quele momento foram aqueles 
com renda relativamente mais 
alta, segundo a pesquisa. A 
situação acabou elevando os 
ganhos médios com o trabalho. 
Agora, o cenário mudou. Com 
a volta dos informais e traba-
lhadores por conta própria ao 
mercado, o rendimento habitu-
al, em média, passa a cair.

46 milhões de lares
não têm renda do
trabalho no Brasil,
diz Ipea
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E AQUI?
Não faz muito tempo 

li, no jornal “Japan Ti-
mes”, uma interessante 
notícia. Dizia que em um 
futuro não muito distan-
te todo prédio no Japão 
teria, no telhado, painéis 
solares de geração de 
energia elétrica. O plano 
do governo é ter uma ca-
pacidade de geração esti-
mada em 108 gigawatts 
até 2030 - e 370 até 2050. 
Eis aí algo relevante, da-
do estarmos a falar da 
terceira maior economia 
do planeta.

Mais ou menos na mes-
ma época Jose Montilla, 
Ministro da Indústria da 
Espanha, anunciou a 
obrigatoriedade da insta-
lação de painéis solares 
em prédios novos. Apu-
rou-se, naquele país, que 
ao longo de cinco anos a 
instalação desses gera-
dores em 3,5 milhões de 
prédios proporcionou 
uma economia de € 245 
milhões apenas em com-
bustíveis - desconsidera-
dos os ganhos em função 
da redução dos índices 
de poluição etc.

Na França anunciou-
se a construção de uma 
imensa central de produ-
ção de energia elétrica a 
partir do sol. Com capa-
cidade instalada de 1 gi-
gawatt, quase equivalen-
te a de algumas centrais 
nucleares, será a maior 
da Europa. Suprirá as 
necessidades de estima-
das 600.000 pessoas da 
região de Bordeaux.

Nos EUA funciona, 
desde 2014, a Usina de 
Energia Solar de Ivan-
pah. Situada na Califor-
nia, produz energia elé-
trica suciente para abas-
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CrônicaSAL-GEMA: RIQUEZA INTOCADA EM
CONCEIÇÃO DA BARRA E NO ESTADO

CONCEIÇÃO DA BARRA – 
Em 1976, enquanto perfurava os 
entornos de Conceição da Barra 
em busca de hidrocarbonetos, a 
Petrobras acabou não achando 
petróleo, mas constatou a presença 
de sais solúveis na região. Diante 
das potencialidades no subsolo 
capixaba, a Petromisa, subsidiária 
da estatal voltada para a minera-
ção, assumiu os trabalhos para 
pesquisar as localidades, que so-
mam 110 mil hectares.

Quis o destino, ou a natureza, 
que ao longo do tempo a minera-
dora, já extinta, acabasse desco-
brindo a maior jazida de sal-gema 
do Brasil, com 54% das reservas 
estimadas no país, totalizando um 
volume de quase 20 bilhões de 
toneladas. Mas de lá para cá essa 
riqueza permaneceu intocada.

A história agora parece perto de 
um nal. As 11 poligonais demar-
cadas pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM) foram para 
leilão e os vencedores serão divul-
gados em 20 de setembro. O órgão 
estima que sejam investidos R$ 
170 milhões nas atividades de pes-
quisa mineral, incluindo, entre 
outras, a contratação de serviços de 
sondagem, de laboratórios geoquí-
micos e de empresas de mapea-
mento geológico.

A expectativa é que o mineral 
represente um novo ciclo econô-
mico para região e também para o 
estado. Mas ainda levará tempo, 
pois esse tipo de empreendimento 
exige anos para que seja colocado 
em prática sem levar em conta o 
período de pesquisa.

SAL DA TERRA
Literalmente da terra, ou me-

lhor debaixo dela, vem o sal-gema, 
que tem a mesmo “DNA” (cloreto 
de sódio) de seu “irmão caçula” e 
mais conhecido: o sal marinho, 
geralmente transformado em sal de 
cozinha. A diferença está na mane-
ira como se formam – o tempero 
que consumimos no dia a dia ge-
ralmente vem do mar e surge a 
partir da evaporação da água repre-
sada pelo homem.

Esse processo é innitamente 
mais rápido quando comparado à 
formação do “irmão mais velho”, 
também conhecido como sal fós-
sil. Nesse caso, a evaporação e 
formação das rochas teve início há 
120 milhões de anos, quando hou-
ve a deposição de sal, explica o 
professor do Departamento de 
Geologia da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes) Paulo de 
Tarso Ferro de Oliveira Fortes. As 
camadas levaram cerca de 500 mil 
anos para serem formadas natural-
mente.

De acordo com o geólogo, o 
sal-gema é encontrado no mundo 
todo. As rochas achadas no Estado 
estão em camadas com até 2 mil 
metros de profundidade e apresen-
tam boa pureza. Enquanto o sal 
marinho é geralmente usado no 
consumo humano e de animais, o 
sal-gema, que existe em quantida-
des maiores, é empregado sobretu-
do na indústria química.

Trata-se de uma matéria-prima 
versátil, usado na fabricação de 
cloro, soda cáustica, ácido clorídri-
co e bicarbonato de sódio; na com-
posição de produtos farmacêuti-
cos; nas indústrias de papel, celu-
lose e vidro; e em produtos de higi-
ene, tais como sabão, detergente e 
pasta de dente. É empregado tam-
bém no tratamento da água e nas 
indústrias têxtil e bélica.

O sal-gema é uma rocha com-
posta basicamente por halita 
(NaCl) e não pode ser confundido 
com sal de potássio (KCl), geral-
mente usado para produzir fertili-
zantes.

EXTRAÇÃO
A extração é feita de duas for-

mas: quando as camadas são mais 
superciais e horizontalizadas o 

tecer 140.000 residênci-
as. Considerada a reali-
dade nacional estamos a 
falar de uma matriz que 
responde por 97,2 giga-
watts, capaz de prover 
energia elétrica para 18 
milhões de residências. 
Responde por 3% da ge-
ração de energia elétrica 
dos EUA (dados de 
2021).

No Reino Unido anun-
ciou-se, em junho de 
2021, que a capacidade 
instalada de geração de 
energia solar alcançou 
13,5 gigawatts - já res-
pondendo por 4,1% do 
consumo nacional de 
energia elétrica. Eis aí 
um exemplo digno de 
atenção, considerado o 
clima notoriamente des-
favorável daquele país.

Na Europa como um 
todo projetou-se para 
2030 que 20% da gera-
ção de energia elétrica 
virão de painéis solares - 
cujas instalação e manu-
tenção criarão 4 milhões 
de empregos!

Enquanto tudo isso 
acontecia pelo mundo 
afora li, no “site” Diário 
do Poder, a seguinte notí-
cia: “O bilionário lobby 
das distribuidoras de 
energia tenta acabar com 
as regras denidas pela 
Aneel, agência regula-
dora, destinadas a esti-
mular a utilização da 
energia solar no Brasil, 
inclusive residencial” 
(08 de abril de 2021). 
Será que conseguiram?

sal é lavrado com maquinário no 
subsolo. Mas se as formas são mais 
profundas, é utilizada a lavra por 
dissolução. “Você faz um poço, 
injeta água, esse sal que está lá é 
dissolvido e você bombeia de vol-
ta. Aí vai para uma usina de bene-
ciamento”, explica o professor 
Paulo de Tarso. Esse é inclusive o 
método sugerido para extrair o 
mineral do solo capixaba, confor-
me relatório nal apresentado pela 
Petromisa à época.

“A vantagem é que ele tem esse 
grau de pureza, uma concentração 
maior. Você tem que retirar ele de 
lá (da mina), mas é mais fácil do 
que evaporar a água do mar, que 
você ainda teria que fazer uma 
puricação”, reforça o diretor de 
Sustentabilidade e Assuntos Regu-
latórios do Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram), Julio Nery.

O engenheiro de minas e espe-
cialista em sal-gema Paulo Cabral 
fala sobre a saturação. Enquanto a 
água do mar, que alimenta salinas, 
tem 30g de sal por litro, na salmou-
ra por dissolução subterrânea é 
possível alcançar 300g por litro, 10 
vezes mais. “A cada 3 metros cúbi-
cos (3 mil litros) você teria aproxi-
madamente 1 tonelada de sal con-
tido nessa salmoura”, frisa.

O professor Paulo de Tarso 
revela que aproximadamente 80% 
da produção de sal do Brasil vêm 
do mar e, no cenário internacional, 
o desempenho do Brasil é baixo. 
De fato, conforme mostra o Sumá-
rio Mineral mais recente editado 
pela ANM (2018), no ano anterior 
a produção do país no cenário mun-
dial tinha sido de 2,67%, quase um 
décimo da participação da primei-
ra colocada, a China.

EXPECTATIVA
Em Conceição da Barra, há 

uma forte expectativa para que as 
promessas de desenvolvimento 
saiam do papel, arma o deputado 
Freitas (PSB), que tem base eleito-
ral no norte capixaba. O parlamen-
tar inclusive lidera uma frente par-
lamentar na Assembleia Legislati-
va (Ales) para debater as potencia-
lidades do desse possível ciclo 
econômico.

De acordo com Freitas, o obje-
tivo é reter os dividendos econômi-
cos e sociais dessa atividade no 
estado, ao contrário do que aconte-
ceu no município de São Mateus 
em relação ao petróleo. Lá, depois 
de 60 anos de exploração, a Petro-
bras acabou abrindo mão do negó-
cio e praticamente não deixou lega-
do, avalia. “A gente não observa o 
desenvolvimento social, organiza-
cional, estrutural do município de 
São Mateus”.

Essa preocupação tem funda-
mento. O Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) de Concei-
ção da Barra é de 0,681, conforme 
dados do IBGE de 2010. O IDH 
classicado como médio coloca o 
município com população estima-
da em 29 mil habitantes na 48ª 

colocação no ranque estadual de 
78 cidades em uma região já histo-
ricamente desassistida.

Parlamentares estaduais e o 
deputado federal Felipe Rigoni 
(PSB-ES), que atuou para destra-
var o leilão das áreas, trabalham no 
sentido de proporcionar condições 
para instalar um polo industrial na 
região. O objetivo é gerar emprego 
e renda e evitar que a extração do 
sal-gema torne-se apenas uma 
atividade mineradora.

POTENCIAL
A latente viabilidade econômi-

ca é inegável. Relatórios feitos 
pela Petromisa ainda na década de 
1980 já apontavam grande presen-
ça de sal solúvel em 11 áreas da 
região. Com base nessas informa-
ções, o ex-diretor-geral do então 
Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral (DNPM), Miguel 
Nery, calcula o volume de sal-
gema (entre recursos medidos, 
indicados e indeferidos) na casa 
dos 19 bilhões de toneladas.

“Que tem potencial, tem, já está 
comprovado lá”, arma Miguel 
Nery,  a tua lmente  geren te-
executivo da Associação Brasileira 
das Empresas de Pesquisa Mineral 
e Mineração (ABPM). Mas, de 
acordo com ele, é preciso resolver 
uma “equação” para saber qual 
mercado será atendido por essa 
riqueza.

Alternativas não faltam, con-
forme explica o presidente-
executivo da Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim), 
Ciro Marino. Uma delas é a mine-
ração e a entrega do sal-gema para 
polos químicos. Embora seja a 
atividade mais simples, teria utili-
dade em um cenário de importação 
do mineral pelo Brasil. Além disso, 
as minas de Maceió (AL) estão 
paralisadas. “Seria uma grande 
possibilidade de substituição de 
importações e o país poupar divi-
sas”, frisa.

As importações de sal, em 
2017, de acordo com o sumário da 
ANM, somaram 757 mil tonela-
das, representando US$ 30,2 mi-
lhões – o mineral vem dos EUA, 
China, Chile, Paquistão e Dina-
marca principalmente. “Já que os 
polos (químicos) que existem hoje 
importam, então você pode produ-
zir aqui também e vender para 
esses produtores. O mercado tá aí”, 
observa o diretor do Ibram Julio 
Nery.

O engenheiro de minas Paulo 
Cabral enxerga na perfuração de 
poços para a produção de sal sólido 
o primeiro passo na exploração das 
jazidas. A criação de uma salina 
poderia prover também o consumo 
humano e animal, além de abaste-
cer plantas de cloro-soda. Uma das 
vantagens do Espírito Santo seria a 
localização das reservas. “É a úni-
ca jazida do país próxima do Sul-
Sudeste”, sublinha o consultor.

“É potencial? É. Mas vamos 
começar pensando pequeno”, ava-

lia. Na opinião de Cabral, o sal-
gema capixaba de alta qualidade, 
aliado à logística favorável e a uma 
reserva potencial, pode ajudar o 
estado a entrar na competição pe-
los mercados consumidores. 
“Onde o sal do Rio Grande do Nor-
te atende, vocês podem está lá”, 
arma. A instalação de um poço 
custaria em torno de R$ 1 milhão.

CUSTOS E PRAZOS
Há a possibilidade de instala-

ção de uma indústria de produção 
de cloro e soda. Essa fábrica usa a 
salmoura extraída do poço e, por 
meio da eletrólise, a transforma em 
cloro (gás) e soda cáustica (líqui-
da). “O cloro em si seria um pro-
cesso industrial muito menos sos-
ticado do que uma central petro-
química”, avalia Ciro Marino, e 
exigiria investimento menor que 
US$ 1 bilhão.

O valor pode ser considerado 
alto, mas não chega perto dos cus-
tos para implantar uma central 
petroquímica, estimada em US$ 
20 bilhões. Esse é considerado o 
empreendimento ideal. Se houver 
produção de eteno (subproduto do 
petróleo) no Espírito Santo, será 
possível aproveitar o cloro extraí-
do do sal para manufaturar o PVC, 
com várias utilidades no mercado, 
desde vestuário, calçados e tubos 
de construção civil. O polo de Ca-
maçari (BA) é um exemplo desse 
tipo de empreendimento.

Seja qual for a decisão, “um 
projeto não descarta o outro, são 
complementares”, ressalva Ciro 
Marino. Nenhuma dessas iniciati-
vas é de curtíssimo prazo. Da con-
cepção ao funcionamento, por 
exemplo, uma “simples” mina de 
sal-gema levaria de 5 a 10 anos.

De acordo com o gerente da 
ABPM Miguel Nery, o plano de 
aproveitamento econômico da 
região apresentado pela Petrobras 
décadas atrás prevê investimento 
no valor de US$ 48,5 milhões para 
a perfuração de 22 poços, com a 
geração de 180 empregos diretos. 
O plano aponta também a possibi-
lidade de implantação de um polo 
sal-químico.

EMPREGOS
Considerando toda a cadeia de 

produção em um cenário otimista 
de indústria petroquímica, a direto-
ra da ANM Débora Puccini avalia 
que é possível alcançar a criação 
de até 15 mil postos de trabalho. 
No entanto, esse segmento exige 
mão de obra qualicada, que chega 
a ganhar três vezes mais que os 
demais setores industriais (cerca 
de R$ 8 mil), de acordo com Ciro 
Marino.

O presidente-executivo da Abi-
quim pondera que, por conta dos 
sistemas automatizados utilizados 
nos processos de produção, muitas 
atividades acabam não gerando 
tantos empregos. “Um funcionário 
numa sala de controle aperta um 
botão e produz milhões de tonela-
das de um determinado produto 
químico”, destaca.

Enquanto uma planta de fábrica 
de cloro não gera mais do que 300 
funcionários, uma central petro-
química tem em seus quadros 600 
trabalhadores. “O foco não é o 
emprego; é a arrecadação de im-
postos”, revela Marino. Mesmo o 
preço por tonelada do mineral sen-
do relativamente baixo, o volume é 
“astronômico”.

É preciso lembrar que sobre a 
exploração mineral também incide 
a Compensação Financeira sobre a 
Exploração Mineral (Cfem). Esses 
“royalties” são recolhidos pelas 
empresas e a destinação, regrada 
por lei, inclui, entre outros, municí-
pios e estados onde há produção. 
No caso do sal-gema a alíquota é de 
3%. Em 2020 foram produzidos 
37,9 bilhões de toneladas, com 
arrecadação de R$ 1,1 milhão. Em 
2021 esses números já são maiores.

O professor Paulo de Tarso revela que aproximadamente 
80% da produção de sal do Brasil vêm do mar e, no cená-
rio internacional, o desempenho do Brasil é baixo.
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