“À GLÓRIA DO GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO”

www.folhalitoral.com.br

FOLHA DO LITORAL
FUNDADO EM 18 DE ABRIL DE 1993

l

ANO XXVI | NÚMERO 1040 - EDIÇÃO DE 16 PÁGINAS

O JORNAL DE ARACRUZ E REGIÃO

ARACRUZ (ES) | 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019

VERÃO EM RISCO?

Norte do Estado entra em
alerta com possível chegada
das manchas de óleo

Primeiro a tragédia com a lama da barragem de Mariana, em Minas gerais, e agora uma nova e grave
ameaça ao meio ambiente das praias do Norte do Estado, com a provável chegada das manchas de óleo
em Conceição da Barra, prevista para esta semana, e em poucas semanas atingindo São Mateus, Linhaq 07
res e Aracruz, o que coloca em risco o verão 2020 e ameaça de prejuízo aos comerciantes

SA Ambiental inova
ao transformar
projeto em espaço
educador ao ar livre

Uma ótima notícia em tempos de crises e desastres ambientais. Para reforçar a temática da educação ambiental no cotidiano dos alunos da rede
municipal e estadual de Aracruz, a SA Ambiental
– empresa responsável pelo serviço público de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no
município – inseriu novidades no projeto de conscientização sustentável que criou no ano passado,
transformando-o em espaço educador ao ar livre.
q 08 e 09

RECONHECIMENTO

Ibiraçu pode ser a
“Capital Estadual do
Pastel”
q 11
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OPINIÃO

Nova diretoria da Abrajet-ES
toma posse em dezembro

PEDRO VALLS FEU ROSA
Desembargador e presidente da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do ES

Reportagem: Movimento Online / Foto: Tonico

QuErEm Trabalho

D
A nova diretoria da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet-ES) foi eleita na segunda-feira 04. Itamar Gurgel reassume como presidente
Está marcada para o dia 11 de dezembro, às 19h, no Auditório Augusto Ruschi,
na Assembleia Legislativa, a posse da nova
diretoria da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet-ES), eleita na
segunda-feira 04.
O presidente, escolhido por aclamação,
é Itamar Gurgel, que volta a dirigir a entidade, inativa há 10 anos. O mandato será
de dois anos, e após a eleição, Itamar antecipou que não pretende reeleger-se, pregando alternância no cargo de mandatário.
Fazem parte da diretoria: Luís Ximenes
(vice-presidente), Bruno Faustino (secretário), Jorge Buery (suplente), Júlio Huber

(tesoureiro), Paulo Sérgio Borges (suplente), Danilo Salvadeo, Amilton Freixo de
Brito e Antônio Astori (Conselho Fiscal);
Alexandre Ataíde, Julio Huber e Bruno
Faustino (Conselho de Ética).
A eleição foi acompanhada pelo representante da Associação Nacional, Jarbas
Meira, da Abrajet-BA, em nome do presidente nacional, Evandro Novak, de Santa
Catarina.
A nova diretoria da Abrajet-ES tem como
primeiro compromisso, a participação no
Congresso Brasileiro da Abrajet, no final
do mês, em Urubici, na região serrana de
Santa Catarina.

mISSa DE 7º DIa
Os familiares, consternados com o falecimento de maria do Nascimento
Soela, vêm demonstrar à equipe da CaSa Do aCoNChEGo seus sinceros
agradecimentos pela forma carinhosa e com muito zelo que receberam e trataram
nossa mãe, sogra e avó, que devido à sua doença (Alzheimer) e o seu estado de
saúde, foi-se degradando dia após dia, vindo a falecer no dia 04/11/2019.
Agradece também ao hoSPITal maTErNIDaDE SÃo CamIlo pela
maneira humana, afetuosa e dedicada no período de sua internação em seus
momentos finais.
E ao PlaNo FamIlIar CaSTElo Em VIDa por toda a assistência e comprometimento com a família neste momento tão delicado e triste.

a família convida para a missa de 7º dia
a realizar-se no domingo dia 10, às 7h, na Igreja matriz
São João batista - aracruz.

ia desses meditava
sobre
a
“economia
informal”. Há,
em torno dela,
uma série de
preconceitos – principalmente por parte do
denominado “mundo
das leis”, nele incluída
a administração pública. Mas teriam eles algum fundamento?
Fala-se,
por
exemplo, que a
atividade econômica informal é
de pequena importância dentro
do cenário mac r o e c o n ô m i c o.
Nada mais falso!
Pelo mundo afora até 50% do
PIB dos países
vem deste setor
– que, não por
acaso, começa a
receber estímulos oficiais em
lugares tão distintos como Holanda e Vietnam.
Vejamos o caso do
nosso país: nos idos
de 2016, segundo levantamento realizado
pela FGV, o mercado informal atingiu a
espantosa marca de
16,3% do PIB - mais,
portanto, do que a
participação das regiões Norte (5,8%),
Nordeste (12,3%) e
Centro-Oeste (9,5%).
Uma segunda forma
de preconceito vem

da afirmação de que
os trabalhadores informais seriam pobres e
teriam formação educacional deficiente. Que
inverdade! No Brasil,
por exemplo, 7% da
denominada
“classe
média” trabalham na
informalidade. No Vietnam, 30%. Na Costa
do Marfim, 40%. São
trabalhadores já bas-

tante distantes da linha
da pobreza, cujo poder
aquisitivo não deve ser
desconsiderado.
Aliás, por falar em
“desconsiderar”, como
ignorarmos o fato de
que 43% dos brasileiros
no mercado de trabalho estão em situação
informal? Este dado,
apurado pelo IBGE em
2018, deveria nos servir
de sério alerta.
Como explicar-se este
quadro? De acordo com

dados colhidos pelo
Banco Mundial, sobre
a realidade brasileira,
em sua origem estariam principalmente a
estabilidade das regras
jurídicas e os elevados
índices de criminalidade - além, é claro, dos
óbvios e tradicionais
problemas de excesso
de burocracia e carga
tributária insuportável.
Dois dados
simples mas
bastante sérios: no Brasil
o esforço para
garantir-se o
cumprimento
de um contrato consome, em média, 620 dias
- na China,
apenas 300.
Na Austrália
abre-se uma
empresa em
dois dias - no
Brasil em até
152, três vezes a média mundial.
Só superamos, neste
quesito, o Suriname, a
Guiné-Bissau, o Haiti,
o Laos e o Congo.
Pois é. Talvez seja o
momento de, ultrapassando as barreiras da
arrogância e da insensibilidade,
olharmos
com mais carinho para
estes nossos irmãos,
amparando-os e legalizando-os afinal, eles
só querem o direito de
trabalhar em paz!

O DIA A DIA DE ARACRUZ E REGIÃO
folhalitoral@uol.com.br
jornalfolhadolitoral@gmail.com

www.folhalitoral.com.br
Facebook/Instagram: @folhadolitoral
EXPEDIENTE

Jornal fundado em 18/04/1993 por Danilo S. Salvadeo
ARACRUZ - ES (CEP 29190-080)
Rua José Alves da Costa, 56 - Sala 514 - Ed. Ravenna
Tels.: (27) 3256-3700 / 98856-9765
Impressão em Rotativa - Jornal Metro (Serra - ES)
“Circulação em Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares e Fundão“.
O jornal que ‘fala’ com Aracruz e Região
Informação gratuita

ARACRUZ

ARACRUZ (ES) - 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019 - FOLHA DO LITORAL - 03

04 - FOLHA DO LITORAL - ARACRUZ (ES) - 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019

ARACRUZ

Leitores comentam novo
site da FOLHA DO LITORAL
O site do jornal FOLHA
DO LITORAL (www.folhalitoral.com.br) mudou. Desde a última sexta-feira 1°, a
navegação por lá ficou mais
simples, rápida e intuitiva,
tanto no computador quanto no smartphone ou tablet.
Pensado para melhorar a
experiência de quem sabe
onde encontrar as principais e mais completas notícias de Aracruz e Região, o
novo site amplia a presença digital da FOLHA DO
LITORAL. “Não se trata
de apenas uma mudança

visual, mas de toda uma
reestruturação para que o
conteúdo que produzimos e
ofertamos chegue a um público mais amplo”, explica
a diretora-geral do jornal,
Beth Vervloet.
Ainda de acordo com Beth
Vervloet, o investimento no
novo site faz parte do compromisso da FOLHA DO
LITORAL com o jornalismo de qualidade. Após o
lançamento, vários leitores
comentaram a novidade,
desenvolvida pela Take 1
Comunicação Integrada.

“Agradeço a honra do envio da FOLHA DO LITORAL online. Vi nascer a
versão impressa, sua luta e persistência ao longo de muitos anos. Trabalhamos alguns projetos em comum, mas o jornal seguiu seu destino
vitorioso e esta mensagem é o meu reconhecimento disso. A FOLHA
é um Jornal regional que sobreviveu, cresceu, se impôs – e por isto
merece respeito de toda a comunidade capixaba. Que venham muitos
outros desafios e vitórias!”.
Agnelo Neto – jornalista | Vitória/ES
“Parabéns pelo jornal. Sempre com coerência e imparcialidade. Tenho
levado para a escola, Caps II e AGAPES, meus locais de trabalho”.
João Hilton Coqui | Aracruz/ES
“Parabéns pelo trabalho de vocês. Reconhecimento de todos esses
anos com qualidade e inovação”.
Mara Crivilin | Aracruz/ES
“Visual show! Fácil navegação e muito interativo. Parabéns, equipe
Folha do Litoral”.
Fagner Queiroz (Tuti) | Aracruz/ES
“Show”
Rafael Henrique de Freitas
Procurador da Assembleia
Legislativa

“Parabéns. Bem moderno”
Sandra Cola | Marechal Floriano/ES
“Parabéns, amigo. Ficou excelente”
Deputado estadual Lorenzo Pazolini

“Ficou show. Parabéns pelo trabalho”.
Wallace Reis | Aracruz/ES

“Massa”
Léo Júnior | Vitória/ES

MUDANÇAS E NOVIDADES
Modelo responsivo
Acompanhando a tendência de muitos dos principais
meios de comunicação em todo o mundo, o site da
FOLHA DO LITORAL agora tem home e páginas totalmente responsivas, isto é, que se adaptam automaticamente a tela do dispositivo em que são acessadas,
seja um computador, um smartphone ou um tablet.
Mais visual
O site da FOLHA DO LITORAL está mais limpo e os
conteúdos podem se acessados de forma mais fácil.
A homepage é dinâmica, o que permite dar destaque
às editorias com as notícias mais importantes a cada
momento.
Mais compartilhavel
Os leitores agora têm facilidade para enviar aos seus
amigos e/ou publicar em seus perfis nas redes sociais
qualquer notícia da FOLHA DO LITORAL, bem como
as edições digitais do jornal.
Mais conteúdo
Com novo formato, o site da FOLHA DO LITORAL
agora permite a integração de novos elementos aos
textos, como boxes, chamadas, imagens e vídeos, que
complementam e enriquecem as reportagens. Outra
novidade é que o site passou a publicar as principais
reportagens da revista DESEJO, posicionadas em espaço exclusivo na homepage. E como já acontece com
o jornal, também será possível realizar o download das
edições digitais da revista de forma simples e descomplicada.
Fácil acesso à redação
Se o leitor quiser dividir alguma informação importante
com a redação da FOLHA DO LITORAL, um botão do
WhatsApp pode ser facilmente acessado no rodapé do
site. Também é possível sugerir reportagens pelo canal
Fale Conosco (www.folhalitoral.com.br/fale-conosco).
Lá, inclusive, o leitor pode relatar suas impressões sobre o novo site. Essa colaboração é a melhor maneira
para o jornal aperfeiçoar cada detalhe e melhorar a
sua experiência.
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NOVEMBR AZUL ALERTA PARA
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA
Depois do Outubro Rosa conscientizar as mulheres para os perigos do câncer de mama, o
Novembro Azul vem para alertar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata

A

cada dia, 42 homens morrem em
decorrência do câncer de próstata
e aproximadamente três milhões
vivem com a doença, sendo essa
a segunda maior causa de morte
por câncer em homens no Brasil.
São estimados para este ano mais
de 68,2 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional de Câncer
(Inca). Buscando combater o problema, a
campanha mundial Novembro Azul chama a atenção para o diagnóstico precoce do
câncer de próstata e também para saúde do
homem de forma global.
A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
recomenda que todos os homens a partir da
puberdade procurem um profissional especializado para avaliação individualizada.
Porém, uma pesquisa realizada com 2.405

homens, mostrou que 59% deles não costumam
ir ao urologista. Entre os com idade acima de
50 anos atendidos pela rede privada ou planos
de saúde, 89% disseram já ter feito a dosagem
sanguínea do PSA (proteína que, quando alta,
indica câncer de próstata) e 65% o exame de to-

A próstata é uma glândula
masculina que se localiza
entre a bexiga e o reto,
que envolve uma porção da
uretra. Tem como função
principal a produção de
grande parte do líquido
seminal.

que. Entre os atendidos pelo SUS, 45% nunca foram submetidos ao toque retal e 16%
não fizeram o exame de PSA.
O preconceito com o exame ainda é obstáculo para o diagnóstico. É importante acabar com o tabu em torno do exame de toque
retal, que é necessário para detectar qualquer alteração na próstata, e é parte fundamental da avaliação, auxiliando na decisão
da melhor forma de tratamento, caso o câncer esteja presente.
O câncer de próstata em estágio inicial
não causa sintoma. Já na fase avançada, os
sintomas são: dor óssea, sintomas urinários
e, quando mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal. A detecção precoce é através da consulta anual. Portanto,
homens de todas as idades, procure um
U r O l O g I S tA !
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A FOLHA DO LITORAL e a revista
DESEJO estão nas melhores

A FOLHA DO LITORAL
e a revista DESEJO
estão nas melhores

Gabrielli Oliveira Itajahy com as dentistas, Fernanda
Giacomin e Flavia Nascimento Broetto no Baile do Lions

Nathalia Simmer Tose e Karen Soares D’Avila
Ramos, clicadas para a Coluna no momento do
brinde, no flash de Beth Vervloet

Mulheres que
Transformam
Palestra
O Centro Educacional Pensar promove na
próxima terça-feira 12, às 19h, no plenário
da Câmara Municipal de Aracruz, a palestra
“Neurociência Aplicada à Educação”, que
será ministrada pela diretora do Instituto
Sidarta, Claudia Siqueira. O evento convida
pais, educadores e pesquisadores de infância para uma conversa sobre as recentes
descobertas da neurociência a fim de se fazer uma educação com mais assertividade
e excelência, ressaltando as contribuições
desta área para que a instituição ESCOLA
torne-se cada vez mais um ambiente seguro
de aprendizagem, afinal toda criança é capaz de aprender em altos níveis.

O projeto Mulheres que
Transformam, iniciativa da Associação de Produtores Rurais
de Cachoeiro do Riacho, em
Aracruz, está concorrendo a um
edital para estruturação de uma
agroindústria rural e, depende
agora, do voto popular. A votação, no site da Fundação Vale
(www.fundacaovale.org), segue
até domingo 10.

BOA LEITURA - secretário estadual de Desenvolvimento

Urbano, Marcus Vicente, e o governador Renato Casagrande, no
Santuário Diocesano de Ibiraçu

Exposição de Orquídeas

Camila Sarcinelli,
Eliane Soprani,
Célia Rui e
Daniele Piol no
Baile do Lions e
clicadas pela lente do
fotógrafo
Deivid Alexandre

Começa hoje 08, às 19h, e segue até domingo
10, no Centro Comunitário de João Neiva, a 23ª
Exposição de Orquídeas organizada pelo Núcleo
Orquidófilo do município, com apoio da Sociedade Espírito-Santense de Orquidofilia (SEO).
Durante o evento, que tem entrada gratuita, os
visitantes poderão conhecer e comprar variadas
espécies de orquídeas, além de participar de
sorteios. Haverá ainda praça de alimentação e
parque de diversões. Amanhã 09, a exposição
funciona de 08h às 22h, e no domingo 10, de
08h às 16h.
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VERÃO EM RISCO?

Manchas de óleo podem chegar
ao Estado nesta semana
Primeiro a tragédia
com a lama da barragem de Mariana, em
Minas Gerais, e agora uma nova e grave
ameaça ao meio ambiente das praias do
Norte do Estado, com
a provável chegada
das manchas de óleo
em Conceição da Barra, prevista para esta
semana, e em poucas
semanas
atingindo
São Mateus, Linhares e
Aracruz, o que coloca
em risco o verão 2020
e ameaça de prejuízo
aos comerciantes.
É torcer para o que
dizem alguns ambientalistas, que se chegar
ao Estado, as manchas
de óleo devem estar
menores. A fonte poluidora é desconhecida e está preocupando ambientalistas do
Espírito Santo desde
que chegaram ao Sul
da Bahia, sendo detectadas em Mucuri, na

Limpeza das manchas de óleo em praia do Nordeste

divisa com o Espírito
Santo.
As correntes marítimas podem empur-

rar o óleo para o litoral capixaba, como já
adiantou o pesquisador Hudson Pinheiro,

ligado ao Programa
de pós-graduação em
Oceanografia Ambiental da Ufes. A analista

ambiental do Projeto
Tamar e ICMBio, Gabriela Tiradentes Pizeta, afirma que se o pe-

tróleo atingir o Estado,
a mancha deve chegar
menor.
Em Aracruz foi aberto o cadastro de voluntários para ajudar
na limpeza das praias,
caso óleo chegue ao
município. A ação
é parte do Plano de
Contingência e Emergência que começou
a ser traçado após a
instalação do Gabinete de Crise. Os cadastrados passarão por
uma triagem que será
feita pela equipe da
secretaria municipal
de Meio Ambiente. Os
voluntários selecionados passarão por uma
capacitação, os quais
serão previamente comunicados. Quando
acionados, também receberão equipamentos
de proteção individual. Para mais informações ou tirar dúvidas,
entre em contato pelo
número 3270-7067.

BR-101 é a rodovia que mais mata no Estado
De janeiro a julho deste segura.
ano, 54 pessoas morreram
De acordo com o Portal da
no trecho da rodovia BR-101 Transparência da Polícia Roque corta o Espírito Santo. doviária Federal (PRF), de
Mesmo privajaneiro a jutizada para a ...de janeiro a julho lho deste ano
deste ano foram
ECO101 desforam regisde 2013 e com
trados 1.178
registrados 1.178
poucos
tre- acidentes ao longo da acidentes ao
chos duplicalongo da BRBR-101, no Espírito 101, no Espíridos, é rodovia
Santo.
que mais mata
to Santo.
no Estado.
Neste período, a falta de
A Concessionária revela atenção foi a principal cauque os licenciamentos am- sa de acidentes, com 660 rebientais para a duplicação gistros. A desobediência às
da via ainda não foram au- leis de trânsito foi a segunda
torizados. A empresa tam- e provocou 250 acidentes.
bém informou que instalou Não respeitar a distância de
mais de 15 mil placas, se- segurança teve 113 registros
máforos, lombadas e obras e o consumo de álcool foi a
para deixar a rodovia mais causa de 109 acidentes.
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Projeto de conscientização sustentável da SA Ambiental ganha
novidades e se transforma em espaço educador ao ar livre
Fotos: Beth Vervloet e Jasleon Humberto

U

ma ótima notícia em tempos de crises
e desastres ambientais. Para reforçar a
temática da educação ambiental no cotidiano dos alunos da rede municipal e
estadual de Aracruz, a SA Ambiental –
empresa responsável pelo serviço público
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
no município – inseriu novidades no projeto de
conscientização sustentável que criou no ano
passado, transformando-o em espaço educador
ao ar livre.
Agora, os estudantes que visitam a sede da
empresa, no bairro De Carli, além de assistirem
a uma palestra reflexiva e conhecerem o canteiro de plantas medicinais; a horta comunitária;
o meliponário e o pomar de pequeno porte que
são mantidos no local, têm a oportunidade de
visitar um lago ornamental com 11 carpas coloridas e outro com seis tartarugas tigre d'água
(cinco fêmeas e um macho).
Com dois e oito mil litros de água, respectivamente, o lago de tartarugas e o de peixes garantem sensação de bem-estar e tranquilidade,
estreitando ainda mais a relação dos visitantes
com a natureza. Anexo à área dos lagos passou
a funcionar também uma aconchegante área de
vivência. “São diferenciais não só para os alunos
que vêm conhecer as boas práticas da empresa

como também para os colaboradores, que podem
recarregar suas energias nesses ambientes”, destaca o gerente de operações, Renato Antunes.
Mudar atitudes e fomentar uma consciência
mais ambientalmente responsável é o principal
objetivo do projeto de conscientização sustentável da empresa, que neste ano – entre julho e outubro – recebeu 1.985 alunos (inclusive de Fundão), 636 a mais que o mesmo período do ano
passado. Nessa comparação, o que também se
nota é a transformação pela qual passou o canteiro de plantas medicinais, a horta comunitária
e o pomar. Bem cuidados pelos próprios colaboradores da empresa, que se revezam voluntariamente na atividade, esses espaços evoluíram
consideravelmente.
“Nosso propósito é contribuir na formação
dos alunos enquanto cidadãos. Buscamos enriquecer o conhecimento deles, fazendo com que
criem hábitos sustentáveis e ecologicamente
corretos e se tornem multiplicadores, levando
o que aprenderam durante a visita para seus
familiares e vizinhos. Ver os alunos propondo
esse aprendizado obtido aqui como um dos esforços possíveis na modificação de concepções e
atitudes, visando o respeito ao meio ambiente,
é o resultado mais recompensador do projeto”,
pontua Renato Antunes.

Tartarugas tigre d’água:
conheça a espécie

O antes (2018) e o depois (2019) do pomar da SA Ambiental. Em pouco mais de um ano, o espaço – com cerca de 30 tipos de plantas frutíferas diferentes –
evoluiu consideravelmente

Como é a visita dos alunos à sa ambiental

InícIO dA vISItA
Palestra educativa, informativa e
reflexiva

2ª PArAdA
Como separar corretamente o lixo
para a coleta seletiva

O tour dos alunos pela SA Ambiental
começa no auditório, com uma palestra
que, além da coleta seletiva do lixo, bem
como reciclagem e compostagem, chama
atenção para a gravidade da poluição dos
oceanos e ainda, ressaltando a importância de manter as praias limpas para a preservação da vida dos animais marinhos e
a saúde da população.
O bate-papo aborda ainda os diversos
serviços prestados pela empresa em Aracruz. “O propósito é desenvolver no aluno o senso de responsabilidade na preservação do meio em que vive”, explica
a bióloga Andressa Palaoro, responsável

3ª PArAdA
conhecendo as plantas medicinais,
suas propriedades e benefícios

pela parte pedagógica do projeto. “Também é uma oportunidade de motivarmos
as escolas a trabalharem ainda mais efetivamente as questões do meio ambiente”, completa.
Após a palestra, os alunos aprendem,
na prática, a importância da reciclagem
do lixo e da coleta seletiva. Dali, eles seguem para o canteiro de plantas medicinais, onde conhecem as propriedades
nutricionais e benefícios de cada uma delas. Em seguida, os alunos visitam a horta comunitária, cujo intuito é provocar a
introdução de alimentos orgânicos no
cardápio do dia a dia, numa forma de in-

4ª PArAdA
Aprendizado sobre alimentação
saudável com horta comunitária

centivar hábitos saudáveis de vida. “Esse
estímulo à formação de novos hábitos
com relação à utilização de recursos naturais favorece a reflexão sobre a responsabilidade ambiental e a garantia à vida
no planeta”, enfatiza Andressa Palaoro.
A visita segue com uma parada nos
lagos ornamentais recém-instalados na
sede da SA Ambiental. Depois, os alunos
conhecem o pomar de pequeno porte que
abriga cerca de 30 tipos de plantas frutíferas diferentes, além de um meliponário – um conjunto de colmeias de abelhas
do gênero Uruçu (Melipona), nativas da
Mata Atlântica brasileira, que não pos-

5ª PArAdA
6ª PArAdA
Sensação de bem-estar e tranquilidade Importância do cultivo de espaços
no lago de peixes e tartarugas
verdes, como o pomar

suem ferrão e produzem um mel de elevada qualidade nutricional e medicinal.
As abelhas, porém, possuem uma importância muito maior. Elas são responsáveis, entre outras tarefas, pela polinização
do pomar.
Por fim, antes de degustarem um lanche especial, os alunos tiram dúvidas sobre os serviços prestados pela empresa
em Aracruz, onde é a responsável pela
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o que inclui os RSS (Resíduos de
Serviços de Saúde).
Na oportunidade, eles ficam por dentro
do funcionamento do caminhão coletor

e compactador, tipo de veículo mais notado dentre os que compõem a frota da
empresa.
Uma das escolas municipais que levou os alunos para visitar o projeto da
SA Ambiental foi o Centro Municipal de
Educação Básica (CMEB) Paulo Freire, do
bairro São Marcos. Professora e pedagoga
da unidade de ensino, Oziliadora Bertholini Pianca destaca que “os conhecimentos transmitidos em sala de aula são amplamente reforçados através da visita à
SA Ambiental, momento que une teoria e
prática. É muito válida essa parceria da
empresa com as escolas do município”.

FIm dA vISItA
Entendendo como funciona o
caminhão coletor e compactador

O nome vem da aparência do animal, que
apresenta listras em tons de amarelo e laranja. De acordo com especialistas, a espécie – nativa do Rio Grande do Sul – vive, em
média, de 20 a 30 anos quando está em cativeiro, e um pouco menos em vida livre, devido aos predadores naturais. Quando nascem, essas tartarugas medem cerca de três
centímetros, mas, na vida adulta, podem
atingir até 25 cm. Onívora, quando está na
natureza, a espécie costuma se alimentar de
insetos, peixes, crustáceos, anfíbios e musgo. Em geral, quando presas em cativeiro, as
tartarugas aceitam bem as rações industrializadas.
As tartarugas tigre d'água costumam ter
um comportamento tranquilo, contanto que
fiquem em repouso no seu viveiro. Assim
como outros animais, quando manuseadas
constantemente, podem apresentar comportamento agressivo, já que consideram este
tipo de ação uma espécie de ataque. A reprodução da espécie, segundo analistas ambientais, ocorre uma vez por ano. A fêmea
produz, em média, de 10 a 12 ovos por postura.

Alunos e professores irão aprender a fazer
armadilha para mosquito da dengue
Ainda neste ano, os alunos e professores que visitarem a SA Ambiental para
conhecer o projeto de conscientização desenvolvido
pela empresa irão aprender a confeccionar uma

‘mosquitoeira’, armadilha
para o Aedes aegypti, mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya. A
proposta, que está em fase
final de estruturação, tem o
objetivo de fazer com que

os visitantes possam multiplicar o equipamento (feito
com garrafa PET) na comunidade, combatendo o
mosquito. Sobretudo agora, que as chuvas de verão
estão para começar.

10 - FOLHA DO LITORAL - ARACRUZ (ES) - 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019

O site do jornal FOLHA DO LITORAL mudou
Mais simples, rápido e intuitivo,
no computador, smartphone ou tablet
As principais e mais completas notícias de Aracruz e Região

Asece: www.FOLHALITORAL.cOm.bR

SAÚDE

ANUNCIE NO
INDICADOR DA SAÚDE
(27) 3256-3700

ARACRUZ (ES) - 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019 - FOLHA DO LITORAL - 11

ARACRUZ

Ibiraçu pode ser a “Capital Estadual do Pastel”

O

município de
Ibiraçu pode
ser conhecido
como a “Capital Estadual do
Pastel”, pelo
projeto de lei proposto pela deputada
estadual Janete de
Sá (foto) na Assembleia. Na justificativa, a parlamentar
informa que a cidade é muito conhecida pela combinação gastronômica
do pastel com caldo de cana.
As pastelarias Califórnia, Parada
Ibiraçu, Rota 101 e Sfalsin são os
locais preferidos por moradores
e viajantes que passam pela rodovia BR-101 para saborear as receitas tradicionais de quase meio
século, elaboradas com produtos

naturais da região.
Aberta 24h, esta
atividade comercial ajuda a gerar
empregos e renda
para o município,
que é reconhecido
nacionalmente por
ter as melhore pastelarias do Brasil.
Janete de Sá diz
que “o reconhecimento de Ibiraçu
como a capital capixaba do pastel faz jus aos empresários e trabalhadores dessas
tradicionais pastelarias que produzem com tanto carinho e profissionalismo, há mais de 60 anos,
os melhores pastéis do Brasil,
trazendo ao município o reconhecimento por parte de muitos que
trafegam pela rodovia”.

A dupla imbatível: caldo de cana e pastel em Ibiraçu

Encontro de craques do passado em Aracruz
Promovido pelo ex-jogador João
Hilton, o Coqui, o terceiro encontro
de craques do futebol do passado
será atração amanhã 09, no Campo
do Geraldão, em Aracruz, a partir de
14h, reunindo amigos e ex-jogadores
profissionais do Esporte Clube Aracruz e Ibiraçu Esporte Clube.
O preparador físico será Luis Carlos Salvadeo, o Sassá, campeão da
Segunda Divisão pelo Aracruz em

1990 e que foi técnico do clube em
1992. Entre os nomes confirmados
estão: Coqui, Hudson, Careca, Marcionílio, Rogério, Humberto, Toby,
Piva, Hemerson Capinha, Viola,
Capu, Flávio, Julinho, Santiago,
Sena, Landoaldo, Wellington, Elias,
professor Édson Lima, professor
Wilson Coutinho, professor Nélson
e professor Gibson. Após o jogo,
churrasco de confraternização.

Fundão quer transferir
localidades para Aracruz
Dependendo da aprovação da Assembleia
Legislativa e sanção
da futura lei pelo governador Renato Casagrande, as prefeituras
de Fundão e Aracruz
firmaram um protocolo
de intenção para que a
primeira repasse à segunda os territórios de
Mucuratá II e Cachoeirinha, segundo decisão
dos moradores aprovada em audiência pública realizada na última
terça-feira.
Atualmente, a população dos dois locais são

atendidas em suas necessidades pelo município de Aracruz, como
educação, saúde e manutenção de estradas,
A questão territorial
entre os dois municípios é histórica. Localizadas na divisa, as
localidades viviam um
impasse entre pertencer
a Aracruz ou Fundão.
O documento foi assinado pelos prefeitos
de Aracruz, Jones Cavaglieri e o de Fundão,
Joilson Rocha Nunes
(Pretinho), confirmando o compromisso em

prosseguir com os encaminhamentos necessários para ajustar o limite territorial.
Além de representantes das duas prefeituras, participaram representantes do Instituto
de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito
Santo (Idaf), que apresentaram um estudo geográfico da região; e os
vereadores Toni Loureiro e Carlito Candin, de
Aracruz, e o presidente
da Câmara de Vereadores de Fundão, Eleazar
Ferreira Lopes.
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Cesan vai assumir serviços de água
e esgoto na orla e aldeias de Aracruz
Dezesseis dos 17 vereadores de
Aracruz aprovaram, em segundo
turno, o projeto do prefeito Jones
Cavaglieri, para que a Companhia
Espírito-Santense de Saneamento
(Cesan) assuma o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na orla de Aracruz, em substituição ao SAAE, com a garantia
de, em seis anos, a partir da homologação do contrato, passar a fornecer 100% de água e esgoto tratados
aos bairros e às 12 aldeias indígenas.
Somente o vereador Fábio Netto
foi contrário ao projeto, argumentando que “alguns questionamentos
ficaram no ar, como as metas a serem
atingidas e as etapas e fases de execução,
itens que são indispensáveis, de acordo
com a Lei de Licitações (Lei Federal
8.666/1993), e que o projeto não continha o plano de aplicação dos recursos
financeiros, outro requisito da lei, e não
fala em hipótese nenhuma qual o valor
a ser aplicado dentro das ações a serem

desenvolvidas pela Cesan”.
As localidades que passarão a ser
atendidas pela Cesan são: Praia Formosa, Portal de Santa Cruz, Nova

O investimentO
O investimento total será em torno de R$ 180 milhões para os próximos 30
anos, para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário composto
por estação de tratamento, estações elevatórias de esgoto bruto, estação elevatória de esgoto tratado, coletores troncos, redes coletoras, emissário de esgoto
bruto, emissário de esgoto tratado e ligações domiciliares, além de sistema de
abastecimento de água composto por estação de tratamento, estação elevatória de água bruta, estações elevatórias de água tratada, redes de recalque,
reservatórios, redes de distribuição e ligações domiciliares. Os recursos para as
obras estão garantidos na base da Cesan, contratados com o Banco Mundial,
Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e BNDES.
AndAmentO
O prazo médio desse empreendimento é de quatro anos e meio, e sua modelagem jurídica é por meio da parceria público-público, em uma gestão associada com o Estado, com dispensa de licitação. Trata-se de uma forma de arranjo
institucional entre Entes Federados, previsto no artigo 241 da Constituição Federal. Sua finalidade é prover a somatória de esforços comuns, objetivando desenvolver determinada atividade ou serviços de interesses das partes. A Cesan
fez um mapeamento das redes de água existentes em Aracruz para estipular
um valor de investimento de acordo com o crescimento populacional nos últimos 30 anos. De acordo com o Coordenador de Concessão da Companhia, Jamil
Guilherme, “de imediato precisaríamos de um reforço de R$ 28 milhões para
atender a região litorânea, e outros R$ 53 milhões para universalizar o esgoto”.
Comentários
Uma coisa é certa. Se a Cesan vier para Aracruz, a tarifa de água e esgoto vai aumentar
muito, e além disso, a tendência é que Aracruz ajude a abastecer a Grande Vitória. Muitos funcionários do SAAE terão que mudar de local de trabalho. O sistema de tratamento
de esgoto que será construído com recursos do Estaleiro Jurong terá capacidade para
atender 20 mil pessoas e contará com emissário. Sinceramente, não vejo necessidade de
a Cesan vir para a orla porque o SAAE pode captar recursos para fazer os investimentos,
e além disso tem recursos dos royalties, que deveriam estar sendo investidos na orla em
saneamento básico e ampliação da oferta de água de qualidade. E o Governo do Estado
e a Prefeitura também podem ajudar. Não podemos aceitar o SAAE sendo esquecido.
Júlio Cezar Florentino (Barra do riacho)

Santa Cruz, Santa Cruz, Itaparica,
São Francisco, Cruzeiro, Pontal do
Piraquê-açu, Coqueiral, Praia dos
Padres, Sauê, Mar Azul, Putiri, Praia

dos Quinze, Pedrinhas, Barra do
Sahy, Santa Marta, Barra do Riacho
e Vila do Riacho. O prazo do convênio será de 30 anos, prorrogáveis
por mais 30 anos, mediante consulta
legislativa.
“Com a implantação desse projeto
temos a expectativa de melhorar a balneabilidade em toda a região da orla,
além de redução com gastos em saúde
pública, já que todo esgoto que corre a
céu aberto, que está indo para praias e
rios, será lançado numa estação de esgoto apropriada”, explica o prefeito de
Aracruz, Jones Cavaglieri.
De acordo com o SAAE, será implantado um grande sistema de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrando vários
bairros. A próxima fase será a construção de um contrato-programa,
que vai delinear como a Cesan executará as obras, estabelecendo diretrizes, cronogramas e responsabilidades.

Deputado José Esmeraldo consegue
rede de água para Santa Cruz

O deputado José Esmeraldo, na Tribuna da
Assembleia, disse que 25
mil pessoas moram no
distrito de Santa Cruz,
em Aracruz, com a
maioria não sendo atendida no abastecimento
de água pelo SAAE e
sendo obrigada a recorrer a carros-pipa e poucos poços artesianos. “E
graças a uma emenda parlamentar de minha autoria
atendida pelo governador
Renato Casagrande, está
sendo construída a obra
de construção de uma rede
de 100 mm ligando Santa
Cruz ao SESC, com extensão de 5 km”.
Segundo o parlamen-

tar, o SAAE de Aracruz
elaborou o projeto e
buscou parceria com
o secretário de Estado
de
Desenvolvimento
Urbano e Saneamento,
Marcus Vicente, para
levar água encanada de
Coqueiral ao centro de
Santa Cruz e dali distribuir para toda a região,
até o SESC de Praia Formosa. “Em Santa Cruz
tem uma rede de 100 mm
lateral à rodovia ES-010,
partindo do trevo no sentido do SESC, com a obra
paralisada em frente à
casa do morador Celiégio
Ramalho. Atendendo meu
pedido, o diretor do SAAE,
Elias Marochio, vai puxar
mais um quilômetro para
beneficiar dezenas de pessoas que moram próximo à
ES-010”.
A água para o abastecimento virá de Coqueiral, sendo construída
uma caixa de um milhão
de litros para distribuição na região de Santa

Cruz. Hoje, três carros-pipa abastecem as casas
e as escolas. “Os moradores que moram próximo
à ES-10 terão o prolongamento do encanamento. Na
primeira etapa, mil metros,
e na segunda, mais mil ou
dois mil metros para até o
SESC”, destacou Esmeraldo.
“Como representante de
uma parcela significativa
da população, estou fazendo a minha parte, como fiz,
também, em Nova Santa
Cruz, há oito anos, quando Dr. Ademar Devens era
o prefeito e eu levei toda a
estrutura de calçamento,
drenagem e pavimentação.
Repassei minha verba parlamentar no valor de R$
500 mil para Nova Santa
Cruz. Hoje, se forem lá, vão
ficar impressionados com a
qualidade de vida, porque
antes ali não tinha nada:
o esgoto jorrava na terra
a céu aberto e hoje Nova
Santa Cruz virou outra”,
finaliza o deputado.
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Aracruz é o 4º município do Estado e o
275º do país com melhor gestão fiscal

E

leita nacionalmente entre as
27 melhores cidades do Brasil
para se viver,
Aracruz agora é
destaque nos estudos
e pesquisas na gestão pública dos 5.337
municípios brasileiros avaliados (são
5.570 no país), segundo o Índice Firjan de
Gestão Fiscal (IFGV),
ano base de 2018,
elaborado pela Federação das Indústrias
do Estado do Rio de
Janeiro e divulgado
na quinta-feira 31.
O município é o 4º
melhor no Estado e
o 275º do país, com
índice de 0.7772 pontos, considerado de
boa gestão.
Na região, Linhares é o 18º do país,
Ibiraçu o 34º, João
Neiva o 51º e Fundão
o 70º. Os três primeiros colocados no Espírito Santo são: São
Domingos do Norte
(0.8981),
Guarapari (0.7872) e Vitória
(0.7825). O Índice Firjan revela que quase
duas mil cidades não
se sustentam no Brasil e que a receita gerada localmente não
é suficiente nem para
custear a estrutura
administrativa. 74%
dos municípios estão
em situação difícil ou
crítica e rigidez de
orçamento com gas-

tos de pessoal é um
problema.
O Índice Firjan revela ainda que 1.856
cidades
brasileiras
não se sustentam, já
que a receita gerada localmente não é
suficiente nem para
custear a Câmara de
Vereadores e a estrutura administrativa
da Prefeitura. Em
média, esses municípios gastaram, em
2018, R$ 4,5 milhões
com essas despesas
e geraram apenas R$
3 milhões de receita
local.
O estudo é elaborado pela Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base
em dados fiscais oficiais de 2018, e aponta que 3.944 municípios (73,9% do total
analisado) registram
situação fiscal difícil
ou crítica, incluindo
nove capitais: Florianópolis, Maceió,
Porto Velho, Belém,
Campo Grande, Natal, Cuiabá, Rio de
Janeiro e São Luís.
Foram
avaliadas
pelo IFGF as contas
de 5.337 cidades, que
declararam suas contas à secretaria do Tesouro Nacional até a
data limite prevista
em lei e que estavam
com os dados consistentes. Nelas, vive
97,8% da população

nacional.
O mapa da gestão
fiscal dos municípios
brasileiros
mostra
um país em estado
de alerta: 73,9% deles foram avaliados
no IFGF com gestão
fiscal difícil ou crítica. São 3.944 cidades nessa situação e
a análise dos fatores
que explicam esse
quadro
evidencia
a profundidade da
crise fiscal brasileira: quase dois mil
municípios não são
capazes de gerar localmente
recursos
suficientes para arcar com as despesas
da estrutura administrativa; 50% das
prefeituras gastam
mais da metade do
orçamento com pessoal; mais da metade apresenta dificuldade para pagar
fornecedores; quase
metade do país tem
nível crítico de investimento, destinando
apenas 3% das receitas a essas despesas.

o estudo é
elaborado
pela
Federação das
Indústrias do
Estado do Rio
de Janeiro
(Firjan),...

Passado
Na avaliação de 2016, quando Aracruz era administrada pelo ex-prefeito Marcelo
Coelho, a cidade era detentora da melhor classificação em Gestão Fiscal do Espírito
Santo, ficando na primeira posição no Estado e na 42ª posição nacional. Na época,
o então deputado federal Marcus Vicente fez um discurso na Câmara enaltecendo
o fato: “em 2012, Aracruz ocupava o 825º lugar no Brasil, mas passou hoje a ser o
42ª do Brasil. Era a 27ª cidade em gestão fiscal no Espírito Santo, e passou a ser
a 1ª em gestão fiscal, administrativa, financeira e orçamentária, destacando-se na
pesquisa da Federação carioca graças ao bom desempenho, ao bom planejamento
financeiro, o que lhe rendeu essa nota máxima. Além disso, o avanço no indicador
de investimento compensou a queda no indicador FIRJAN de gastos com pessoal, o
que fez a cidade saltar da 5ª colocação, em 2015, para a liderança do ranking, em
2016. Ou seja, o ex-prefeito Marcelo Coelho transformou Aracruz nos anos em que
foi prefeito, elevando a qualidade de vida de seus moradores”.
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Engesamba leva pagode diferenciado aos palcos

U

m dos principais nomes da
música local, a banda Engesamba – que tem o pagode
diferenciado como marca
registrada – teve origem em
2015, durante um churrasco
de confraternização da primeira
turma do curso de Engenharia Mecânica do Ifes – Campus Aracruz.
A princípio, era uma apresentação
única, em tom de brincadeira. A
ideia de Kalil Gebara, João Pedro
Avancini, Matheus Dias Gomes e
Renan Martins, no entanto, logo viraria coisa séria.
Acreditando no potencial dos
alunos, o professor Vinícius Guilherme Celante (in memoriam) incentivou a sequência do trabalho
musical e tratou de colocar a Engesamba como atração da festa junina
do Ifes – Campus Aracruz, o ‘Arraifes’, de 2016. A partir daí começaram os ensaios para o que seria
o primeiro show oficial da banda.
Marcante, a apresentação deixou
um gosto de quero mais no grupo,
que decidido a ir além, buscou estratégias de aperfeiçoamento.
Durante dois anos, a sala de música do Ifes – Campus Aracruz
funcionou como incubadora para
o Engesamba. Contando com um
baterista, um cavaquinista, um guitarrista/violonista e um pandeirista, além de um vocalista, a banda
precisava de um baixista e um tecladista para ficar completa. Esse
incremento veio em 2018, quando
o grupo voltou a se apresentar no
‘Arraifes’.
O novo show foi um divisor de
águas para a Engesamba, que a partir dali começou a se apresentar em
eventos particulares, clubes e nas
principais casas noturnas de Aracruz e Região. Tamanho sucesso,
inclusive, levou a banda este ano
para o concorrido palco de Barra do
Sahy, point aracruzense nos meses
de verão. Em 2020, a ideia é repetir a dose, marcando presença mais

Henrique Bolonha, Matheuzinho, Brendo Paulo, Kalil Gebara, João Avancini, Bill Mustang e Bruno Bahia

uma vez também em Santa Cruz.
Não à toa, os ensaios estão de vento
em popa.
“Meio que sem querer, na brincadeira, em um momento de lazer com
os colegas de faculdade, a gente formou a Engesamba. Agora, depois
de trilhar um caminho, sobretudo,
de aprendizado, levando qualidade musical para o nosso público,
pensamos grande, queremos alçar
voos mais altos e estamos traba-

lhando forte para isso”, conta Kalil Gebara, vocalista da banda, cujo
repertório – iniciado com pagode e
samba – caminha por quase todos
os estilos. “Essa é razão do nosso
pagode diferenciado. Somos bem
ecléticos”, completa o cantor.
Além de Kalil, João Pedro Avancini (cavaquinista) e Matheus Dias
Gomes, o Matheuzinho (percussionista), da primeira formação, a
Engesamba é atualmente composta

pelos músicos Brendo Paulo (contrabaixista); Bruno Santana, o Bahia
(tecladista); Daniel Miranda, o Bill
Mustang (baterista); e Henrique
Bolonha (guitarrista/violonista).

CONTATOS PARA SHOWS
E-mail: engesamba@gmail.com
Instagram: @engesamba
Tel.: (27) 99700-0859 / 99611-1207
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Concurso de leitura e cultura movimenta
escolas municipais de Aracruz
Os alunos da rede municipal de ensino de Aracruz que gostam de escrever, desenhar ou produzir vídeo com paródia que valorize o município, podem se preparar: o Grupo de Mobilização
Social do Programa Parceria pela Valorização da
Educação (PVE), desenvolvido pela Suzano e
pelo Instituto Votorantim, já abriu as inscrições
do concurso “Leitura e Cultura: nossa Aracruz!”.
A iniciativa visa divulgar ações educativas, com
ênfase em temas como educação, incentivo à leitura, valorização da cultura local, do patrimônio

histórico e preservação do meio ambiente.
O objetivo é colaborar para a formação de cidadãos conscientes, visando também a melhoria
da qualidade da educação no município. O concurso abrange as escolas públicas municipais e é
voltado para os alunos que estão regularmente
matriculados, com idades entre 4 e 15 anos. Os
interessados podem acessar o edital no link: bit.
ly/EditalPVE para mais informações. A inscrição
deve ser feita pelo formulário eletrônico.
Todos os trabalhos deverão ser de autoria dos

alunos e também devem estar em conformidade com os temas: Incentivo à leitura, valorização
das Expressões Culturais dos Povos de Aracruz,
Patrimônio Histórico e Preservação do Meio Ambiente. A entrega da premiação aos ganhadores
do Concurso será realizada no dia 6 de dezembro, às 14h, na Câmara Municipal. Será premiado
o 1º lugar de cada uma das categorias: Desenho,
Poema e Paródia. A premiação inclui ingressos
para o Cine Ritz Aracruz e kits para desenho ou
esportivo.

Estudantes de Direito Aluna de Aracruz é destaque no Karatê
fazem análise crítica
do filme “Coringa”
Aluna do 3º ano do Ensino
Fundamental do Centro Educacional de Aracruz (CEA),
Maria Emília Wolkartt Sirtoli

Os alunos do 8º período do
curso de Direito da FAACZ,
acompanhados do professor
Wagner Carmo, que também
é coordenador do curso, assistiram ao filme “Coringa”,
no último dia 25, no Shopping Oriundi, em Aracruz.
O objetivo da atividade extraclasse foi oportunizar aos
acadêmicos analisarem o
enredo da história de forma
crítica com um olhar na área
jurídica.
“Longe de fazer apologia
ao crime e a violência, o filme ‘Coringa’ colabora para
o debate em importantes temas relacionados com o curso de Direito, dentre os quais
pode se destacar: a Psicologia Jurídica, a Antropologia
e a Sociologia, o Direito e o
Sistema Penal, a Organiza-

ção do Estado e a consolidação dos Direitos Humanos
essenciais e a importância
dos Direitos Sociais, o respeito à dignidade humana”,
explicou o professor Wagner.
Ele concluiu dizendo que
“a película com origem nas
revistas da DC Comics apresenta a história do famoso
vilão de Batman, através
de um enredo que atravessa
um debate espinhoso sobre a
sociedade capitalista e uma
das possíveis causas da origem da violência nos centros urbanos, apostando em
uma adaptação do vilão que
desafia o público a pensar
sobre os processos de exclusão e indiferença com que as
sociedades contemporâneas
e complexas crescem e se desenvolvem”.

vem se destacando nos campeonatos de Karatê pelo Brasil. Ela conquistou a medalha
de bronze no 33º Campeonato
Estadual de Karatê em Nova
Venécia.
A trajetória de Maria Emília
no esporte é recente. Ela começou a praticar o Karatê, no
estilo Shotokan, em 2017, no
Fundão Karatê Clube, onde
continua realizando os seus
treinamentos. Em outubro
deste ano competiu pela primeira vez em etapa nacional
na modalidade Katá por equipe, conquistando a medalha

de ouro. Entre 2017 e 2019,
participou de seis etapas de
campeonatos estaduais, conquistando posição no pódio
de segundo e terceiro lugar.
Questionada sobre qual é
o seu maior sonho esportivo
e o que representa o esporte
em sua vida, a carateca foi enfática: “o Karatê é um estilo
de vida, onde aprendo técnicas de luta, de defesa. Gosto
muito dos amigos que fiz na
academia e nos campeonatos.
Meu maior sonho é participar
dos jogos olímpicos, de preferência sendo campeã”.

VENDO

Vendo bicicleta Caloi 500, seminova
(usada apenas 3 vezes)

Contato: 99949-5888

Acesse nos edições digitais

www.folhalitoral.com.br
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Os vencedores da 2ª corrida do 5° BPM

E

streitando laços
com a comunidade, o 5° Batalhão
da Polícia Militar
(BPM) promoveu
no último domingo 03, em Aracruz, a segunda edição da corrida de rua alusiva ao seu
aniversário de fundação (03/09/1986). Cerca
de 200 atletas participaram da prova, que teve
dois percursos, um de
seis e outro de 10 km.
A largada foi na
sede do 5° BPM. De lá,
atravessando o bairro
Jardins, os corredores foram em direção
ao bairro Vila Nova.
Depois,
percorrendo
a avenida Venâncio
Flores e passando pela
Praça Monsenhor Guilherme Schmitz, seguiram para rua Professor
Lobo até retornar ao

ponto de partida.
Nos 10 km, o campeão geral masculino
foi Luciano Magno
Rosa, com tempo de 38
minutos e 16 segundos.
Andressa Neves, por
sua vez, foi à campeã
geral no feminino, com
49 minutos e 47 segundos. Já pela categoria
militar, Wesley Eggert
dos Santos (43min04s)
e Tassyana Siqueira
Tavares (53min36s) lideraram,
respectivamente, no masculino e
feminino.
Nos 6 km, os títulos
dos naipes masculino
e feminino ficaram,
respectivamente, com
Aldomiran Pereira de
Almeida
(24min42s)
e Keicyane Reis Silva
(30min37s). Produzido
pela Cássio Dambroz
Assessoria Esportiva e

Miro Machado Eventos
e Promoções, o evento
teve patrocínio especial da SA Ambiental e
apoio da FOLHA DO
LITORAL, entre outros
parceiros.

Futebol amador define
finalistas em Aracruz

Palmeirinhas e Náutico voltam a campo neste
domingo 10

Serão definidos neste fim de semana os
finalistas deste ano da
Copa Aracruz Sub-23
e da Série A do Campeonato Aracruzense
de Futebol Amador.
Amanhã 09, às 15h,
ocorrem os jogos de
volta pelas semifinais
do sub-23. Já no do-

mingo 10, também às
15h, ocorrem os jogos
de volta das semifinais
da Série A.
Pela Copa Aracruz, o
Ajax joga por um empate para garantir vaga
na decisão. O time venceu o Náutico por 1 a
0 e agora vai a Santa
Cruz defender a van-

tagem. Do outro lado,
o Pau Brasil vem de vitória sobre o Guaraná
por 2 a 0, e agora joga
na casa do adversário,
podendo perder por
até um gol de diferença para se classificar.
Pelo
Campeonato
Aracruzense, Palmeirinhas e Santa Cruz
jogam podendo perder por até um gol de
diferença para garantir
vaga na final. No campo do Irajá, o Palmeirinhas recebe o Náutico,
que perdeu o jogo de
ida por 2 a 0. Já o Santa Cruz recebe o Dinamarca, que vem de
derrota por 6 a 4.
Com jogo único, a final do sub-23 está prevista para o próximo
dia 16. Já a decisão da
Série A deve ocorrer
em dois jogos, nos dias
17 e 24, respectivamente. Não haverá disputa
de terceiro lugar em
ambas as competições.

A largada foi na sede do 5° BPM

OS pRIMEIROS COLOCAdOS
GERAL FEMININO
10 km
1ª Andressa da S. Neves (49min47s)
2ª Elizangila Francisco Louzada (50min46s)
3ª Rosângela Aparecida da Conceição Cardoso (52min38s)
06 km
1ª Keicyane Reis Silva (30min37s)
2ª Priscila Vicente Pereira dos Santos (31min32s)
3ª Eluan Nunes Rampinelli (32min08s)
GERAL MASCULINO
10 km
1° Luciano Magno Rosa (38min16s)
2° Wanderson Simplício Rodrigues (38min29s)
3° Leandro dos Reis Silva (40min13s)
06 km
1° Aldomiran Pereira de Almeida (24min42s)
2° Robson Rodrigues Alves (27min13s)
3° Fernando Barreto dos Santos (29min26s)
GERAL MILITAR
Feminino
1ª Tassyana Siqueira Tavares (53min36s)
Masculino
1° Wesley Eggert dos Santos (43min04s)
2° Anderson Pissinate Poltronieri (51min07s)
3° Márcio Monteiro Lima (52min25s)

Aracruzense busca terceira
vitória no Capixaba de Futsal
Após duas vitórias seguidas no Campeonato Estadual de Futsal, a Associação Atlética Aracruzense amargou a primeira derrota no último sábado
04, quando foi superada pelo União, da Serra, por 6 a 5, no Ginásio da Arca.
O revés, contudo, não abalou o time do técnico Antônio Souza, o Toninho,
que busca mais três pontos contra o Vila Velha Futsal hoje 08, às 20h15, no
Ginásio Tartarugão. No domingo 10, às 9h45, a equipe de Aracruz volta à
quadra ao visitar o Anchieta, no Sul do Estado.
Em casa, a Associação Atlética Aracruzense volta a jogar no próximo dia
16, quando recebe o Álvares Cabral, às 17h. A entrada é gratuita.

