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voluntários de aracruz
intensificam doação de sangue
Foto: divulgação

JUNHO
VERMELHO
No último dia 15, membros do
grupo Doadores Voluntários
de Aracruz seguiram até o
Hemocentro Regional de
Linhares. Leidiany Soares de
Oliveira, autora da selfie, disse
que já doou sangue seis vezes
e cada vez foi uma emoção
diferente. Segundo ela, “não há
palavras para descrever esse
sentimento de amor”
q PÁGINAS 06, 07 e 08

uniÃO pOlÍtica viaBiliza hOspital na Orla de aracruz
União de esforço e determinação entre o presidente da Assembleia, deputado Erick Musso, e o prefeito Jones Cavaglieri,
permitiu ainda a implantação do serviço do Samu em Aracruz, que funcionará na Central de Ambulâncias
q 04

pOlÍtica

pazolini propõe
reinserir presos no
mercado de trabalho
q 09
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OPINIÃO

Novena do padroeiro
vai até o dia 23

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

CAiu A máSCARA

E
Paróquia São João Batista festeja o padroeiro

Será encerrada na terça-feira 23 a tradicional novena em
honra ao padroeiro de Aracruz
e da Paróquia local, São João
Batista. A novena começou no
dia 15 e devido à pandemia do
novo coronavírus, as missas
estão sendo realizadas de forma online, sempre às 19h, com
transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube, direto da Igreja Matriz.
O padre Antonio Luiz Pazolini Pandolfi pede aos fiéis que
preparem em suas casas um
espaço para oração em família.
Ele recomenda o uso de uma
Bíblia, uma vela, uma planta
e, caso tenha, a imagem de São
João Batista. A novena antecede
o dia do padroeiro, 24 de junho,
quando é feriado em Aracruz.
Neste dia haverá missa solene às 15h. Os links dos canais
de transmissão são: www.facebook.com/sjb.paroquia
ou
www.youtube.com/paroquiasaojoaobatistaaracruz.
Durante os festejos os fiéis
também poderão fazer uma
foto da família reunida e publicar nas redes sociais com a
hashtag #paroquiasjbatista. As
fotos serão veiculadas durante as transmissões das missas.
Ainda no período festivo, pela

manhã ou à tarde, a secretaria
paroquial recebe doações de
alimentos não perecíveis em
prol de famílias necessitadas.

O padroeiro
De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, São
João Batista nasceu seis meses
antes de Jesus Cristo, seu primo, e
foi um anjo que revelou seu nome
ao seu pai, Zacarias, que há muitos anos rezava com sua esposa
para terem um filho. Estudiosos
mostram que possivelmente depois de idade adequada, João teria participado da vida monástica
de uma comunidade rigorista, na
qual, à beira do rio Jordão ou Mar
Morto, vivia em profunda penitência e oração. O que o tornou tão
importante para a história do Cristianismo é que, além de ser o último profeta a anunciar o Messias,
foi ele quem preparou o caminho
do Senhor com pregações conclamando os fiéis à mudança de vida
e ao batismo de penitência (por
isso “Batista”).
O grande santo morreu na santidade e reconhecido pelo próprio
Cristo: “Em verdade eu vos digo,
dentre os que nasceram de mulher,
não surgiu ninguém maior que
João, o Batista” (Mateus 11,11).

ra para ser
o mundo
do livre-comércio.
O paraíso
das oportunidades.
Uma aldeia
global. A
extinção das fronteiras. A humanidade sem muros. Eis
como se definiu, nas
últimas décadas, o
fenômeno conhecido como “globalização”. A ideia
– e fique isto muito
claro – é válida. Já
passou da hora de a
humanidade adquirir
consciência. Porém,
bastou uma pandemia para demonstrar
que espiritualmente
estamos muito distantes disso. Descortinou-se, ao fim
do cabo, um cenário
dantesco.
A primeira vítima
foi o comércio. As
notícias de interceptação e desvio
de equipamentos
hospitalares já pagos
viraram rotina nos
jornais. Dentre as
vítimas enumerou-se o Brasil – um dos
países mais “globalizados” do mundo.
Seguiu-se o erguer,
do dia para a noite,
de barreiras comerciais as mais diversas – o protecionismo falou mais alto.

Novamente, uma das
maiores vítimas foi o
nosso país.
Não nos esqueçamos da fraternidade e do respeito.
Países que sempre
homenageamos
viram, impassíveis,

brasileiros serem
despachados para
verdadeiros campos
de concentração –
onde permaneceram
presos em condições absolutamente
indignas. Outros
acabaram dormindo
na sarjeta, passando
fome e privações.
Poucos foram, afinal, os exemplos de
grandeza e sensibilidade testemunhados
por esta “aldeia
global” afora – em
contraste com os
inumeráveis exemplos de egoísmo,
ganância, prepotência e mesquinharia.
Que não se confunda este quadro com
o conhecido bordão
“meu país primeiro”. O que vimos vai
muito além disso!
Chega às raias da pi-

FOLHA DO
LITORAL

rataria e do desprezo. Não sou, repito
e insisto, inimigo da
“globalização”. Defendo a integração.
Sou autor de livros
sobre as vantagens
da eliminação de
barreiras comerciais.
Mas penso
que deveríamos,
enquanto
Brasil, meditar.
Nas
últimas
décadas internacionalizamos brutalmente
nossa economia – de
forma sem paralelo
no planeta. Grupos
estrangeiros aqui
estão a explorar
nossas mais relevantes riquezas – até
as não-renováveis.
Alguns, inclusive,
poluindo nosso solo
e destruindo nossa
tão rica natureza.
Enquanto povo,
chegamos ao ponto
de substituir “intervalo” por “coffee
break”. De aposentar o Saci Pererê e
contratar o “Halloween”. Em uma
expressão: praticamente sem reciprocidade entregamos a
outros povos muito
de nossas riquezas e
até de nossa identidade. Está certo
isso? Acorda, Brasil!

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

www.folhalitoral.com.br

Acesse nosso site
e saiba as notícias de
Aracruz e Região

www.folhalitoral.com.br

ANOS

Facebook/Instagram: @folhadolitoral
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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 / 9 8856-9765
“Circulação em Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares e Fundão“.
O jornal que ‘fala’ com Aracruz e Região
Informação gratuita
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União política viabiliza hospital
na orla e Samu em Aracruz
Ibiraçu, Fundão e João
Neiva passam para o
Grupo de Risco Alto

Unidos no combate à pandemia, o prefeito Jones Cavaglieri e o deputado estadual Erick Musso, presidente da Assembleia, destacam que
o momento é de unir forças para combater a doença, pois agora é a
hora de olhar para as pessoas e salvar vidas, e não de falar em política

Ajudando na luta
do município de
Aracruz contra a covid-19, o presidente
da Assembleia, deputado Erick Musso,
conseguiu a liberação, com o governo
estadual, de 10 respiradores que permitirão a abertura
do primeiro hospital
da orla, em Barra do
Riacho. Musso tenta ainda a cessão de
mais cinco mil testes
para identificar os
infectados e isolá-los
para evitar a transmissão.
Para definir os detalhes para a inauguração do hospital,
que funcionará na
unidade de saúde
de Barra do Riacho,
Musso se reuniu com
o prefeito Jones Cavaglieri, quando reafirmou que contraiu
a covid-19 e se tratou
exclusivamente no
SUS, sendo atendido
pela equipe multidisciplinar de saúde em
Aracruz, destacando
que o momento é de
unir forças para combater a doença. “Não
é hora de divergências e sim de união.

Não é momento de
fazer política, o momento é de olhar
para as pessoas, salvar vidas” frisou.
O prefeito Jones
Cavaglieri também
acredita que a união
de forças é o caminho
para enfrentar a mais
grave crise sanitária
de todos os tempos e
faz um apelo às lideranças da sociedade
de Aracruz, pedindo
mais apoio para enfrentar os desafios da
pandemia.
De acordo com Cavaglieri, um desses
desafios, e que está
prestes a ser concluído, é o hospital na
orla. “Juntos somos
mais forte e venceremos essa pandemia.
O deputado Erick
Musso, além de uma
grande liderança, é
um forte e importante aliado”, disse o
prefeito.
No final de maio
Erick Musso conseguiu habilitar, junto
ao Governo do Estado, o primeiro hospital da orla aracruzense, e com a chegada
dos
respiradores,
deve ser inaugurado

em breve. A previsão é que o hospital
tenha 37 leitos, que
poderão atender pacientes com suspeitas
da covid-19, dando
suporte de retaguarda aos hospitais de
referência do Estado.
O hospital também
viabilizará o acesso mais próximo da
casa do cidadão que
mora na região de
abrangência da orla
e permitirá respostas
mais eficientes aos
atendimentos de urgência e emergência.
Segundo o prefeito
Jones Cavaglieri, esta
união de esforço e
determinação permitiu a implantação do
Samu, na adequação
que está sendo feita
na Central de Ambulâncias, no centro,
que funcionará 24
horas com equipes
de profissionais: médicos, enfermeiros,
técnicos em enfermagem e condutores socorristas que atenderão às urgências de
natureza traumática,
clínica, pediátrica, cirúrgica, ginecologia
obstétrica e saúde
mental.

Os municípios de Ibiraçu,
Fundão e João Neiva passaram
para o Grupo de Risco Alto de
contaminação pelo coronavírus. O novo mapa de risco, que
vale até o dia 21, foi anunciado
pelo governador Renato Casagrande. As três cidades agora
se equiparam a outras 36 no
Estado e deverão manter as medidas quali¬ficadas pelo prazo
mínimo de 14 dias.
Aracruz permaneceu no Grupo de Risco Moderado e o Espírito Santo já superou o total

de mil mortos em decorrência
da doença. A Matriz de Risco,
que está em sua terceira fase,
leva em consideração como
critérios de classi¬ficação o
Coe¬ficiente de Incidência de
casos con¬firmados nos municípios, a taxa de ocupação dos
leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), os índices de
isolamento social e de letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60
anos – considerado como grupo
de risco.

FOTO SAUDADE
Arquivo: Fotos antigas de Aracruz (Facebook)

Anos 70 - a antiga balsa de Santa Cruz, que fazia a travessia
de veículos no rio Piraquê-açu. Ao fundo, à direita, o famoso Restaurante Mocambo, que servia uma refeição com 13
pratos diferentes, sendo 9 de frutos do mar, no sistema de
rodízio
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SAÚDE

RESERVADO PARA VOCÊ

A página Saúde em Aracruz
também está em nosso site.

Acesse: www.folhalitoral.com.br
Para anunciar:
(27) 99949-5888

PROCURA-SE
Gatinha filhote de olhos verdes
desapareceu quinta-feira pela
manhã no bairro Vila Nova
(perto do Bar do Aladim).
Se alguém encontrar,
favor entrar em contato pelo
número (27) 9999-45372
Recompensa: R$ 100,00
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Impedimentos temporários
para doar sangue

Cada bolsa de sangue doada pode salvar
a vida de até quatro pessoas

voluntários de Aracruz
intensificam doação
de sangue
De acordo com o supervisor da agência transfusional
do Hospital São Camilo, o
biólogo hematologista Felipe Resende do Carmo (foto),
uma única doação de sangue
pode salvar até quatro vi-

das. Ao reforçar que diante
do cenário da pandemia os
hemocentros enfrentam a
escassez de doações, Felipe
pede apoio às pessoas para
que doem sangue sempre
que puderem, e especialmente neste momento.
Podem doar sangue pessoas com idade entre 18 e 69
anos e que estejam pesando
mais de 50 quilos. Jovens de
16 ou 17 anos também estão
aptos, desde que tenham
autorização dos pais ou dos
responsáveis. Os homens
podem doar quatro vezes
por ano, com intervalo de 60
dias, e as mulheres, três vezes, em intervalos de 90 dias.
“A doação é totalmente segura e não apresenta nenhum
risco. O importante é que o doador saiba das informações preliminares antes de fazê-la: estar

em boas condições de saúde;
não estar em jejum, mas com
alimentação não gordurosa; ter
dormido pelo menos 6 horas antes da doação e não ter ingerido
bebidas alcoólicas nas 24 horas
anteriores à doação”, destacou
o biólogo hematologista.
Buscando evitar aglomerações, o Hemoes está
agendando as coletas. No
Hemocentro Regional de
Linhares, que é a unidade a
qual o Hospital São Camilo
se reporta, o telefone para
contato é (27) 3264-6000. A
coleta do sangue é bem rápida: leva aproximadamente
10 minutos. Antes, o doador faz uma triagem e passa algumas informações de
saúde para os servidores do
local. É preciso apresentar
documento oficial de identidade com foto.

Por conta do novo
coronavírus, algumas
medidas de precaução foram adotadas
antes da coleta de
sangue. O biólogo
hematologista Felipe
Resende do Carmo
explica que se o doador esteve em contato
com algum paciente
que teve covid-19 ou

apresentou sintomas,
não poderá fazer a
doação de sangue no
período de no mínimo 14 dias. Já os curados da doença devem
aguardar 30 dias.
“Não se tem estudos
que comprovem a transmissão da covid-19 por
transfusão sanguínea”,
acrescentou.

Nós apoiamos

outros impedimentos
temporários
Gripe, resfriado e febre: aguardar sete dias
após o desaparecimento dos sintomas;
Período gestacional;
Período pós-gravidez: 90 dias para o parto
normal e 180 dias para cesariana;
Amamentação: até 12 meses após o parto;
Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses;
Extração dentária: 72 horas;
Apendicite, hérnia, amigdalectomia, varizes:
três meses;
Colecistectomia, histerectomia, nefrectomia,
redução de fraturas, politraumatismos sem
sequelas graves, tireoidectomia e colectomia:
seis meses;
Transfusão de sangue: um ano;
Vacinação: o tempo de impedimento varia de
acordo com o tipo de vacina;
Exames/procedimentos com a utilização de
endoscópio nos últimos seis meses;
Exposição à situação de risco acrescido
para infecções sexualmente transmissíveis:
aguardar 12 meses após a ter sido exposto.

Depoimentos
“Com a intenção de fazer o bem a quem tanto
precisa, o Lions Clube Aracruz é uma instituição de serviço voluntário que prima pela ajuda ao próximo de forma desinteressada. Sempre realiza campanhas de conscientização e
doação de sangue. Em 2017, por exemplo, o
Lions promoveu o ‘Mutirão Nacional de Saúde’ e trouxe a unidade de coleta do Hemoes
para o município, tendo a população a oportunidade de manifestar o seu gesto caridoso
de doação e ajuda ao próximo. Foram realizadas mais de 100 coletas na ocasião. Sabemos
da importância de se manter um estoque de
sangue nos hospitais para que qualquer pessoa independente de raça, religião ou escala
social seja beneficiada gratuitamente com a
doação. Nossos esforços se somam a vários
outros deste mundo inteiro e, juntos, levamos o bem aos que mais necessitam”.

No último dia 15, membros do grupo Doadores Voluntários de Aracruz seguiram até o Hemocentro Regional de Linhares.

A

to de solidariedade e que efetivamente salva vidas, a doação de sangue é reforçada
neste mês pela campanha Junho Vermelho. Em Aracruz,
um grupo se mobiliza há cinco
anos para ajudar a abastecer o estoque do
Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes). É o DOAR (Doadores Voluntários de
Aracruz), que tem aproximadamente 230
membros cadastrados, o maior número
no Estado.
Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, as doações no Hemoes caíram
significativamente. Diante da situação, o
DOAR assumiu um papel de relevância:
organizou – com as devidas medidas de
proteção – quatro viagens com destino
a hemocentros no período de 30 dias. A
terceira viagem ocorreu no último dia 15,
em parceria com o Hospital São Camilo
e a empresa Cordial Transportes e Turismo. A quarta será na próxima segundafeira 29, com todas as vagas preenchidas.
De acordo com o coordenador do
DOAR, Edmilson Dimi, no segundo se-

mestre de 2020 a meta do grupo é organizar uma viagem por mês. A de julho já
está agendada: dia 07, também com todas as vagas preenchidas. “Realizar tantas
campanhas no contexto de uma pandemia é
acreditar definitivamente no coração voluntário do aracruzense. O grande desafio sempre
é o transporte. Estamos priorizando ônibus
para garantir maior espaçamento entre os doadores nas viagens”, enfatizou.
O DOAR surgiu depois que Dimi realizou uma doação de sangue em Aracruz
na unidade móvel do Hemoes. A partir
dali ele passou a convidar amigos para
repetir o gesto e, em pouco tempo, começaram as viagens em grupo com destino
aos hemocentros de Linhares ou Vitória.
No município de Serra um grupo de doadores está seguindo os passos do DOAR.
“Esse é o nosso grande objetivo: incentivar
outras pessoas a aumentar essa corrente do
bem”, frisou o coordenador. Mais informações no perfil do grupo no Instagram
(@doadoresvoluntarios). O telefone para
contato, com WhatsApp, é (27) 999940998.

CL Hélio Loureiro Moro,
presidente Lions Clube Aracruz

“Já doei sangue em Aracruz através do ônibus
itinerante, mas foi através do grupo DOAR
que passei a ir até o Hemoes para realizar doações com mais frequência, podendo assim
ajudar mais pessoas com este ato simples,
porém relevante. Às vezes somos impedidos
de doar, talvez por um remédio que tomamos
ou por não estarmos bem, mas isso não pode
servir de barreira para não tentar novamente
a doação, porque o seu tipo de sangue é o
tipo certo de alguém”.
Adna Kéren Araújo Soares, estudante
doadora há três anos

“Acredito no amor e na compaixão como uma
força motriz capaz de tornar a sociedade mais
feliz e humanizada. Às vezes nos apegamos a
pequenas limitações para poder ajudar o próximo, mas um gesto simples como a doação
de sangue é uma enorme demonstração de
amor e compaixão pelo próximo. Para o doador não vai fazer nenhuma falta, mas para
o receptor pode ser seu único lampejo de esperança. Cada coleta feita é capaz de alcançar
até três pessoas, que talvez você nunca cruzará novamente com elas, mas é o seu sangue circulando em outro corpo, levando vida
a quem precisa e cumprindo um propósito
maior. Seu sangue foi feito para circular, doe
sangue, doe vida”.
Ana Paula de Araújo dos Santos, advogada
doadora há mais de 10 anos

“Conheci a causa em 2018 por um amigo que
me convidou para fazer minha primeira doação
de sangue. Foi a partir daí que pude perceber
a importância desse ato. Primeiro porque todos os tipos sanguíneos são importantes para
salvar vidas e segundo porque o meu sangue,
do tipo O negativo (O-), é raro e possui uma
especial utilidade. Ele é classificado como doador universal, portanto, todo indivíduo pode
recebê-lo. Isso me inspirou e hoje a doação de
sangue faz parte da minha vida. Inicio o meu
ano sabendo que irei pelo menos quatro vezes ao Hemocentro para doar ao meu próximo
aquilo que Deus me deu em abundância, ou o
suficiente para que eu possa dividir um pouco
com quem precisa. Sou grata por ser doadora. Meu desejo é que o Junho Vermelho traga
consciência às pessoas do quanto doar sangue
é importante, principalmente nessa situação
de calamidade pública que estamos vivendo
pela covid-19. A causa do próximo será sempre
uma oportunidade de sermos solidários e ser
solidário é uma causa que nunca pode cessar”.
Sabrine Mattiuzzi, advogada
doadora há dois anos
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Pazolini propõe reinserir
presos no mercado de trabalho
Fotos: Ales/divulgação

Segundo o Programa OportunidadES, os detentos beneficiados com a iniciativa poderão trabalhar em órgãos públicos estaduais
ou em empresas parceiras, de acordo com o projeto protocolado na Assembleia pelo deputado Delegado Lorenzo Pazolini
Por Silvia Magna/Ales
reintegração
social
de detentos é um dos
maiores desafios dos
gestores públicos. Para
contribuir com a solução desse
problema, o deputado Delegado
Lorenzo Pazolini protocolou Projeto de Lei na Assembleia, que
cria o Programa de Reinserção
Social de Presos e Egressos do
Sistema Carcerário do Espírito
Santo, o OportunidadES.
A iniciativa versa sobre parcerias entre os Poderes Executivo e

A

Judiciário estadual e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para
a implantação de medidas que
permitam o retorno de presos ao
mercado de trabalho, por meio de
trocas de informações, documentos e apoio técnico-institucional.
Pela matéria, os beneficiados com
o novo programa poderão trabalhar em órgãos públicos estaduais ou em empresas parceiras.
De acordo com o texto, os contratos do programa, quer administrativos ou terceirizados
do Governo do Estado, deverão
conter cláusula especificando um

percentual para os participantes
da iniciativa. Esse índice deverá
ser estabelecido pelo governo estadual.
Poderão ser contemplados pelo
Programa OportunidadES os ex-detentos que saíram do sistema
carcerário há no máximo um ano,
os que estejam em liberdade condicional, os que cumprem pena
em regime aberto e semiaberto,
os que foram condenados a penas alternativas, e os indultados
e perdoados judicialmente. A iniciativa foi adotada no Amapá e
Rio Grande do Norte depois que

um estudo do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública apontou
que apenas 1/5 dos presos brasileiros trabalham e apenas um em
cada oito estudam.
“Essas ações buscam reduzir os
níveis de reincidência, ajudando
na recuperação do indivíduo por
meio de políticas públicas que
visem a educação, a capacitação
profissional e na busca da conscientização psicológica e social”,
afirmou Pazolini, que aguarda a
análise da proposta pelas comissões de Justiça, Segurança, Saúde
e Finanças.

Promotoria de Ibiraçu passa a
ter tramitação de autos 100% digital
As Promotorias de Justiça de Ibiraçu
e Santa Leopoldina são as primeiras do
Estado a ter todos os procedimentos extrajudiciais físicos convertidos em autos
eletrônicos. A medida trouxe mais efetividade, facilidade e segurança para a
atividade ministerial, sobretudo durante a atual pandemia do novo coronavírus. A tramitação dos procedimentos
de forma 100% digital reduz a possível

transmissão da covid-19 no manuseio
de autos em papel.
A evolução foi possível graças aos novos recursos disponíveis no Sistema de
Gestão de Autos do Ministério Público Estadual (Gampes) e ao esforço de
membros, servidores e colaboradores
que atuam na Promotoria de Justiça de
Ibiraçu. A conversão está ainda em sintonia com diretrizes evolutivas da Pro-

curadoria-Geral de Justiça, de modo a
permitir maior celeridade e transparência no trabalho desenvolvido pela instituição.
Após implantação na Promotoria de
Ibiraçu, iniciativa semelhante foi realizada também na Promotoria de Justiça
de Santa Leopoldina, que passou a contar com a tramitação de autos extrajudiciais apenas no meio eletrônico.
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ANTT sugere repactuação de
contrato ou lei federal para
duplicação do trecho Norte da BR-101
Pedágio na BR-101 deve
aumentar até agosto

Com o impasse na concessão da Licença Ambiental (LA) pelo
Ibama, a duplicação do trecho Norte, sete anos após a assinatura do contrato, permanece sem definição para o início das obras
O superintende de Rodovias da
ANTT, Marcelo Alcides, apontando como solução para a duplicação do trecho Norte da rodovia
BR-101, entre Serra e Mucuri, na
Bahia, a retirada do contrato com
a Concessionária ECO101 do trecho que atravessa a Reserva Biológica de Sooretama nos municípios de Linhares e Sooretama, ou
uma lei federal que altera o licenciamento ambiental no local.
Alcides apresentou estas soluções na reunião virtual com os
deputados da Comissão Especial
de Fiscalização da Concessão da
BR-101 na Assembleia, na quarta-feira 17. Com o impasse na
concessão da Licença Ambiental
(LA) pelo Ibama, a duplicação do
trecho Norte, sete anos após a assinatura do contrato, permanece
sem definição para o início das
obras.
A alteração do contrato está
prevista se a Licença Ambiental
não for dada para o prosseguimento das obras. Marcelo Alcides informou que a ECO101 não
pode ser responsabilizada pela
não realização da obra no trecho
de Sooretama, pois falta o licenciamento ambiental. “A não duplicação do trecho não pode ser

considerado uma infração grave
da Concessionária porque, realmente, ela não tem a licença. A
partir da emissão do licenciamento, que no caso do trecho Sul
foi em março de 2018, a finalização da duplicação no Norte, que
seria em 2023, terá o prazo de
cinco anos”.
“Não cabe mais ficarmos discutindo os problemas. Queremos a solução. Temos problemas
de acidentes em vários trechos
por falta de obras”, observou o
deputado Marcos Garcia, questionando o faturamento declarado pela ECO101 que, para ele,
é muito pouco (R$ 850 milhões
em sete anos, de acordo com a
informação do deputado) diante
da quantidade de empresas e veículos que trafegam no Espírito
Santo.
O deputado propôs e foi acatado pela Comissão encaminhar
pedidos aos sindicatos das empresas de transportes de cargas
e de passageiros, para enviarem
documento comprovando os
pagamentos feitos por elas em
pedágios para comparar com a
queda da receita alegada pela
Concessionária, sendo o pedido
estendido também à ECO101.

Segundo o contrato de concessão, até 2023 a BR-101 tem que ter
90% do trecho duplicado e, nos seis primeiros anos de obras, 197,3
km da rodovia deveriam contar com a duplicação. Nos seis anos de
cobrança tarifária e sete da assinatura do contrato, a ECO101 duplicou 22,3 km, apenas 4,7% dos 475,9 km do trecho
Desde a redução das tarifas em
11,72% no ano passado, a Agência
Nacional de Transporte Terrestre
(ANTT) deve autorizar, até agosto
deste ano, um novo aumento no
pedágio da rodovia BR-101 no Espírito Santo, segundo anunciou o
superintendente de rodovias, Marcelo Alcides, na quarta-feira 17, em
reunião virtual, à Comissão Especial
de Fiscalização da Concessão da
BR-101 na Assembleia Legislativa.
O prazo previsto por Alcides leva
em conta os investimentos feitos
pela Concessionária ECO101 e a
taxa de inflação do período. Ele alegou que a pandemia do novo coronavírus contribuiu para o atraso no
processo. “Estamos finalizando
os trabalhos de avaliação e os
parâmetros de qualidade. Não
fechamos ainda. Já estamos
atrasados, mas o processo da
pandemia paralisou uma boa
parte administrativa da ANTT.
Eu acredito que nos próximos
60 dias a gente consiga finalizar todo o processo”, destacou o
superintendente.

Alcides explicou ainda que, em
condições normais, é aplicada apenas a correção inflacionária para se
definir os novos valores. “No simples, seria a inflação. A gente
trabalha para que o impacto
seja o menor possível. A nossa
direção é sempre na modicidade tarifária”, ressaltou o superintendente da ANTT, que apontou
ainda os efeitos da pandemia como
um risco que precisa ser considerado. Segundo ele, se há uma queda
de 20% no tráfego da BR-101, que
significa receita menor da Concessionária, tem de ser considerado
o reflexo dessa queda no preço da
tarifa.
“Não estamos em uma situação de paralisação de obras devido à pandemia. Sobre a queda da receita, é um caso que
deverá ser avaliado dentro da
cláusula contratual de eventos
de força maior. É uma queda de
tráfego e de receita que tem de
ser observada e vamos avaliar
no momento correto”, finalizou
Alcides.
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BR-101 tem aumento de 200 mil
veículos pagantes em maio

M

esmo com os efeitos da pandemia da
covid-19, a Concessionária ECO101
registrou um aumento de 204.591
veículos nas sete praças de pedágio
da rodovia BR-101, de maio para
abril. Foram 1.357.537 veículos pagantes em abril e 1.562.128 veículos
em maio, um acréscimo de 87% no
volume de tráfego pago no período.
Se forem mesmo verídicos os dados divulgados no site da Concessionária, não há
motivo para comemorar, porque os números
do tráfego pago estão estáveis desde o início da cobrança, em 18 de maio de 2014, na
média de menos de 70 mil veículos diversos
pagando a tarifa, por dia. De janeiro a maio
de 2020 (151 dias) foram 10.594.839 pagantes (2.118.968 por mês, ou 70.632 por dia, ou
2.943 por hora ou 49 por minuto).
De 18 de maio de 2014 a 31 de maio de 2020
(seis anos), 153.062.674 veículos diversos pagaram pedágio nas sete praças da rodovia
BR-101 no Estado. Os dados divulgados no
site da Concessionária ECO101 não se alteram, ano a ano, mês a mês. Nos 2.204 dias de
cobrança, a média é de 69.448 veículos por
dia, 2.894 por hora ou 48 por minuto.
Os números do tráfego pago estão estáveis,
praticamente, desde o início da cobrança, em
18 de maio de 2014, dados que já provocaram dúvidas nos deputados estaduais e federais de que exista manipulação de dados
para não duplicar trechos com alto índice de
veículos, acionando o “gatilho” previsto em
contrato, que prevê a duplicação imediata de

trechos com alto índice de tráfego, como entre Fundão e Serra, São Mateus e Linhares e
Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.
Mesmo com 153 milhões de veículos pagando pedágio nos seis anos de concessão,
somente 22,3 dos 475,9 quilômetros entre o
trevo de acesso a Mucuri, no Sul da Bahia,
e a divisa com o Rio de Janeiro foram duplicados: 1,8 km em Anchieta, 2,2 km em João
Neiva, 4,5 km em Ibiraçu, 7,8 km em Iconha
(contorno) e 6 km em Viana, além da cons-

trução de viadutos. Pelo contrato assinado
em 2013 com a ANTT, metade da rodovia já
deveria ter sido duplicada.
A FOLHA DO LITORAL é o único jornal
que divulga mês a mês as tabelas de estatísticas do tráfego pago na BR-101. A ECO101
prometeu, e não cumpriu, entregar mais 30
quilômetros de pistas duplicadas entre Viana, no km 305, e Guarapari, no km 335, o que
totalizaria 52,3 km de rodovia até o final de
2019.

BR-101 entre as três rodovias que concentram 36% dos
acidentes com caminhões
As rodovias federais BRs 116, registrados em 2019.

A rodovia BR-101 registrou 2.348 acidentes em 2019, no país

101 e 381 concentraram 36% dos
acidentes registrados com caminhoneiros em 2019. Os dados
apurados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que esses acidentes estão
diretamente relacionados a problemas como baixo investimento
e falta de segurança.
Em 2019 as rodovias federais
registraram 16.802 acidentes com
veículos de cargas, o que representa 25% de todos os acidentes
registrados na malha federal,
segundo o levantamento, que se
baseia em informações da Polícia
Rodoviária Federal. As ocorrências com caminhões, normalmente mais graves do que com veículos leves, resultaram em 1.822
mortes, o que corresponde a 34%
de todos os óbitos em acidentes

A BR-116 concentrou 2.591
acidentes no ano passado, enquanto a BR-101 registrou 2.348
acidentes e a BR-381 outros 1.059
acidentes. Essas ocorrências totalizaram 506 mortes, 28% do total.
Essas três rodovias concentram
36% das colisões com veículos de
carga. Ao todo, 103 rodovias federais registraram acidentes com
caminhões.
A CNI chama a atenção para
o problema crônico da falta de
recursos para a alta incidência e
concentração de acidentes. No
ano passado, os investimentos
do Ministério da Infraestrutura
em rodovias totalizaram R$ 6,6
bilhões, o menor montante em
mais de dez anos e 61% a menor
que o pico de R$ 17,1 bilhões registrado em 2011.
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Aracruz inaugura primeiro Ecoponto
para recolhimento de entulhos
Foto: PMA divulgação

Farmácia Cidadã atende 40
pessoas por dia em Aracruz
Foto: PMA divulgação

Entrada do Ecoponto 1 no bairro Itaputera

A Prefeitura de
Aracruz entregou o
primeiro ecoponto
para recolhimento
de entulhos, que
fica na fábrica de
manilhas no bairro
Itaputera. O objetivo é diminuir
a incidência de
material descartado nas ruas e cada
pessoa pode levar
até 12 sacos de ráfia ou 12 carrinhos
de mão por dia
para depósito no
local.
O primeiro ecoponto foi criado
para substituir as
caixas que foram
retiradas do novo
contrato de recolhimento de lixo
com a empresa
SA Ambiental.

De acordo com o
contrato emergencial antigo, quando
o morador gerava
restos de obra ou
cortava árvores ou
vegetação em excesso, deveria ligar
para a prefeitura
e solicitar a caixa
coletora.
Agora, por lei
federal, este tipo
de resíduo deve
ser custeado pelo
próprio gerador.
Os pontos gratuitos de recebimento
de entulho serão
oferecidos para as
pessoas que não
têm condições de
contratar o serviço
da caixa coletora particular ou
que ainda não se
adaptaram a esse

momento.
Os ecopontos ficarão em locais estratégicos da sede
e dos distritos e o
recolhimento será
de 7h30 às 16h30,
de segunda a sexta-feira. O cidadão
não poderá depositar lixo doméstico, hospitalares
ou de serviços de
saúde e lixo industrial. A Associação
de Reciclagem
(Recicle Aracruz),
no Centro Empresarial Guilherme
Devens, no bairro
Bela Vista, recebe
papel, plástico, vidro e metal. Existe
ainda o ponto de
logística reversa,
que recebe óleo
vegetal usado.

A Farmácia Cidadã atende em média de 30 a 40 pessoas por dia,
ofertando mais de 350 tipos de medicamentos padronizados
Com informações da Secom/PMA

A

tendendo cerca de 30 a 40
pessoas por dia e ofertando
mais de 350 tipos de medicamentos padronizados, a Farmácia Cidadã Estadual de
Aracruz já beneficiou 3.486
pacientes até o final de maio. Foram 1.625 pacientes do município
e 1.815 de Fundão, Santa Teresa,
Ibiraçu e João Neiva.
No período foram disponibilizados 5.131 medicamentos, sendo
2.506 para Aracruz e 2.625 para
pacientes das outras quatro cidades. Existem ainda outros 1.480
processos de abertura de solicitação de medicamentos. Com um
orçamento anual estimado em R$
38 milhões, Aracruz é a 11ª cidade
do Estado a ter o programa.
Marlene dos Santos agradeceu
pelos serviços ofertados: “Sou
moradora da Praia do Sauê e pra
mim foi muito bom e de grande

valia ter esse serviço em nossa cidade. Antes dela ser inaugurada,
tinha que comprar esses remédios,
e como eu ganho um salário mínimo, não tinha condições de conseguir tudo que precisava”.
Dirceu Laporti lembrou da dificuldade que tinha ao ir para outras cidades atrás dos remédios.
“Era um grande problema. Eu tinha que me deslocar para Vitória
e mesmo assim nem sempre conseguia esses medicamentos. Agora,
com a Farmácia Cidadã aqui em
Aracruz, eu só levo a receita e os
remédios estão na mão”, disse.
Os medicamentos padronizados
são usados no tratamento prolongado de várias doenças crônicas:
Mal de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, artrite reumatoide,
hipertensão pulmonar, glaucoma
etc. A Farmácia Cidadã também
disponibiliza fórmulas nutricionais e insumos para tratamento de
outras doenças graves.

