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Aumenta a participação
capixaba no total das
exportações do país
Índice de 4,2%
em 2019 é o maior
percentual apurado desde 2015
Estado – O relatório de
conjuntura econômica elaborado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo (Bandes), referente
ao mês de outubro, destaca o aumento da participação das exportações capixabas no total exportado pelo
país: 4,2% em 2019, o maior percentual desde 2015.
De acordo com o Instituto
Jones dos Santos Neves
(IJSN) essa variação decorre da exportação de uma
plataforma de perfuração ou
de exploração (de petróleo),
em setembro, no valor de
US$ 1,5 bilhão.
Nacionalmente, outubro,
aponta para crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB)
para o ano corrente com leve
melhora, passando de
0,87% (no final de setembro) para 0,91%. No entanto, em dezembro de 2018,
esperava-se um crescimento 2,55%. Esse índice reflete, dentre outros, a significativa queda na expectativa de crescimento industrial, que está negativa em
0,73% (enquanto, ao final
do ano passado, esperavase que a indústria crescesse 3,1%).
No mercado de crédito, a
dificuldade de reversão da

crise econômica pode ser
observada pela evolução do
saldo de operações de crédito para Pessoa Jurídica e
Pessoa Física no estado:
enquanto em 2014 ambos
os saldos estavam praticamente nos mesmos patamares, em 2019 o saldo de crédito de PF é 50% superior
ao de PJ. Ressalte-se que
mesmo em termos nominais
o saldo de operações de crédito para Pessoa Jurídica
está abaixo dos valores registrados em 2014.
“Os dados de conjuntura
econômica compõem um
conjunto de informações relevantes para a avaliação da
situação atual do ambiente
macro e microeconômico do
Brasil e, principalmente, do
Espírito Santo”, explica o
destaca o gerente de Desenvolvimento e Planejamento do banco, Sávio Bertochi Caçador, responsável
pela elaboração do documento.
Esses são alguns dos
pontos-chave abordados
em um relatório de conjuntura econômica produzido
pelo banco de desenvolvimento capixaba. O documento traz um resumo dos
resultados da pesquisa de
expectativas de mercado,
com levantamento diário das
previsões de cerca de 130
bancos, gestores de recursos e outras instituições,
como empresas do setor
real, distribuidoras, corretoras, consultorias e outras,
para a economia brasileira.

Prodest assina contratos
para expandir rede de fibra
óptica do Governo do Estado

Estado – O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito
Santo (Prodest) contratou empresa para serviços de manutenção e ampliação da rede de fibra
óptica da Região Metropolitana
da Grande Vitória, que alcançará
os municípios de Guarapari, Viana e novos locais na Serra.
Os extratos dos contratos
foram publicados no Diário Oficial
do Estado da última quinta-feira
(31). O governador Renato Casagrande assinou no Palácio Anchieta a Ordem de Serviço, autorizando o início das atividades.
Aproximadamente 450 repartições estaduais já foram contempladas com redes governamentais
de fibra óptica. Com os novos
contratos, esse número deverá
chegar até 553, em 2021.

Todos os órgãos contemplados pelas redes estarão conectados ao Data Center do Estado,
situado no Prodest e considerado uma referência nacional no
setor público de TI. Isso garante
que as informações governamentais tenham um elevado nível de
disponibilidade, o que contribui
para evitar interrupções nos serviços prestados à população.
As redes de fibra óptica do
Governo do Estado apresentam
velocidades que variam de 1 a
10 gigabits por segundo. Além
disso, proporcionam uma série de
benefícios, como:
- Acesso mais rápido a sistemas de gestão governamentais e
ao serviço de correio eletrônico;
- Possibilidade de utilizar a videoconferência com mais frequência e qualidade;

- Acesso à internet de alta
velocidade nos laboratórios de
informática em escolas estaduais.
- Uso mais eficiente de ferramentais importantes para a Secretaria de Estado e Saúde (Sesa),
como o Sistema de Controle de
Leitos e a Farmácia Cidadã;
- Melhoria da infraestrutura
de telefonia por meio da integração de instituições, o que ajuda
a reduzir custos.
“São investimentos necessários para manter a infraestrutura atual e expandi-la de forma
considerável. É bastante positivo mais órgãos estaduais contarem com fibra óptica, pois é
uma ação que contribui para
tornar os serviços prestados à
população mais ágeis e eficientes”, afirmou o presidente do
Prodest, Tasso Lugon.

