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Br-101 - seis anos de pedágio e volume
de tráfego permanece o mesmo
Foto: Danilo Salvadeo (17-03-2020)

O volume de carros trafegando na BR-101 permanece o mesmo desde o início da cobrança, em 18 de maio de 2014, até o último dia 31, segundo
os dados divulgados no site da Concessionária Eco101, contendo as estatísticas de tráfego pago. Nesse período, somente 22,3 km dos 475,9 km
foram duplicados. O Trecho Norte, entre Serra e a Bahia, sequer possui licenciamento ambiental, após o ICMBio decretar que os 25 km do entorno
da reserva de Sooretama não poderão ter obras. Há projetos de contorno de cidades para iniciar após 2026, entre eles o de Linhares, onde a atual
pista, que forma a avenida Samuel Batista Cruz, não ter condições técnicas de duplicação sem comprometer as vias laterais.
q 09

pOlÍtica

aracruz e linhares

iBiraÇu

psd e pOdemOs
unidos para a disputa
eleitoral em aracruz

associação vidas
promove sorteio de
hilux no dia 24/10

a história da
capelinha no alto da
montanha

q 10

q 03

q 07

02 - FOLHA DO LITORAL - ARACRUZ (ES) - 21 A 27 dE AgoSto dE 2020

Projeto de Lei (PL 3602/2020)
em tramitação na Câmara dos
Deputados prevê a proibição de
comícios e eventos que promovam aglomerações durante as
eleições municipais deste ano.
Segundo a proposta, esses eventos ficam impedidos de ocorrer
enquanto durar o estado de calamidade pública decretado por
conta da pandemia do novo coronavírus, que se encerra em 31
de dezembro deste ano. A proposta é de autoria do deputado
federal Túlio Gadêlha (PDT-PE).
De acordo com o projeto, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
editar um regulamento com medidas que garantam a segurança
sanitária de mesários e eleitores
durante a votação, o que inclui
ações que estabeleçam o distanciamento social. O regulamento
deverá ser divulgado pelo menos
30 dias antes do primeiro turno.
Eduardo Stranz, consultor da
Confederação Nacional de Municípios (CNM), diz que a proposta

se adequa à realidade vivida no
país, mas afirma que candidatos
de municípios pequenos, onde os
comícios é a principal plataforma
de campanha, poderão ser prejudicados. “No interior do Brasil, a
eleição ainda ocorre com visitas
de porta em porta, com a realização de comícios, através do contato físico com o eleitor”, disse.
Na justificativa de apresentação do projeto de lei, Gadêlha
alega que há unanimidade entre
especialistas de saúde em relação a medidas de isolamento
social para evitar o contágio da
covid-19. Além disso, o parlamentar cita que, mesmo com um
eventual controle da pandemia, é
preciso garantir que novos surtos
não aconteçam. “Precisamos ter
a consciência de que, tão importante quanto conter o atual surto, é essencial evitar que surjam
novos. Mesmo que nos próximos
meses o surto mais grave seja
controlado, apenas a manutenção de medidas sanitárias corretas garantirá a preservação da
nossa saúde”, defende.

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

Via TriumPhaliS

S

egundo os
historiadores,
havia em Roma
uma certa “Via
Triumphalis”,
utilizada comumente durante os
“triunfos” – cerimônias nas quais
eram exaltadas
as glórias dos
“triumphatores”,
identificados como
“quase divinos”.
Li, certa vez, que
Calígula desejava
desfilar com suas
tropas por esta via
após a campanha
militar que empreendera na Britânia
e na Germânia.
Havia, porém, um
problema: nada
fora conquistado!
Como enganar-se
o povo? A solução
foi simples: pessoas com aparência de
germânicos ou bretões
foram contratadas e
desfilaram fantasiadas
de escravos, legitimando a mentira oficial de
que conquistas haviam
sido obtidas.
Mas, deixemos
Roma para lá! Afinal,
trata-se de assunto
antigo! Ultrapassado!
Tratemos dos nossos
tempos – é mais sábio. Tempos bicudos,
aliás! Nos EUA, 25%
das crianças abaixo de
12 anos passam fome.
No Reino Unido, uma
a cada dez crianças

vive na miséria. Na
França, 8% dos menores de 18 anos estão
entregues à pobreza
– mal que afeta uma
a cada sete crianças
alemãs. E no tão rico

Brasil – ali, do outro
lado da rua – um exército de 50 mil crianças
perambula à cata de
esmolas. Fazem parte
de uma massa de 23
milhões de jovens
indigentes.
Segundo a OMS, um
terço da humanidade
não consegue água
tratada sequer para
beber. Dois bilhões de
seres humanos não
têm acesso a saneamento básico nem
em visita a centros
de saúde. Estimou-se
que a cada dia vinte
brasileirinhos morrem

FOLHA DO
LITORAL

em função de doenças
causadas pela falta
deste tão primário
serviço público.
Enquanto isso, um
terço da população
urbana do mundo
vive em favelas. E
55% dos nossos
semelhantes não
contam com proteção
social na infância,
na maternidade,
na invalidez ou na
velhice – vale dizer,
estão rigorosamente
largados por aí.
Paradoxalmente,
porém, nunca se
gastou tanto em publicidade oficial pelo
planeta afora! São
fortunas incalculáveis. Li que nos EUA,
em apenas cinco
meses, a administração pública destinou
US$ 135 milhões a
uma única rede social
para este fim – e fico
a pensar no cálculo
global.
No Brasil, há alguns
anos, apurou-se que
apenas a administração federal direta
gastava anualmente
R$ 455 milhões e a indireta, através de empresas estatais, nada
menos que R$ 724
milhões. Acrescente-se
a isso o que se gasta
em nível estadual e
municipal.
Via Triumphalis…
onde fica mesmo este
endereço?

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

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

ANOS

Comícios e eventos
com aglomerações
podem ser proibidos
na eleição

OPINIÃO
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EXPEDIENTE

Jornal fundado em 18/04/1993 por Danilo S. Salvadeo
ARACRUZ - ES
Tel.: (27) 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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ASSOCIAÇÃO VIDAS REALIZA SORTEIO SOLIDÁRIO
PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS NOS HOSPITAIS
SÃO CAMILO E RIO DOCE
O “Sorteio Vidas”
acontecerá no dia 24
de outubro e terá como
prêmio ao bilhete
contemplado, uma Hilux
0 KM

realizarão o “SORTEIO
VIDAS”, que acontecerá no dia 24 de outubro
de 2020. O sorteio será
realizado na praça de
alimentação do Shopping Oriundi, em Aracruz, e será transmitido
ao vivo pelas redes sociais das instituições, a
partir de 20h.

A

Associação
Vidas de Aracruz e Linhares,
desde
2015, tem realizado ações
em prol da transformação dos hospitais São
Camilo, em Aracruz; e
Rio Doce, em Linhares,
além de apoiar diversas
outras instituições nos
dois municípios.
Neste ano, devido à
pandemia do novo coronavírus, os eventos

ALA DR. SIXTO,
EM CONSTRUÇÃO
que estavam programados não puderam
ser realizados, fato que
impactou sobremaneira a arrecadação financeira das instituições
em Aracruz e Linhares,

comprometendo os respectivos repasses aos
hospitais. Mesmo diante dos desafios, as ações
de ampliação e melhorias não pararam e precisam continuar.

Para mitigar ao menos em parte o déficit
orçamentário deste ano
e continuar as obras,
a Associação Vidas de
Aracruz, junto à Associação Vidas Linhares,

É importante
dizer que, ao
adquirir o bilhete
do sorteio, a pessoa
estará contribuindo
para Salvar
Vidas!

As transformações no Hospital São Camilo continuam acontecendo
Este ano, a Associação Vidas
contribui com o hospital e entregou à população de Aracruz
e Região uma grande conquista: o Novo Setor de Imagem
equipado com raio X, mamógrafo e tomógrafo.
Também foram iniciadas as
obras do PA SUS e da Ala Dr.
Sixto, que não pararam com a
pandemia e com o adiamento
dos eventos.
Além dessas obras que já faziam parte do projeto, foram
viabilizados, em tempo recor-

de, 20 leitos provisórios de
UTI, os quais estão sendo de
fundamental importância para
o enfrentamento da pandemia
da covid 19 e ajudando a cumprir a missão de Salvar Vidas!
Também estão em fase de finalização mais 10 leitos fixos
de UTI, que ficarão prontos em
menos de 30 dias.
“Continuamos desenvolvendo ações em prol do Hospital
São Camilo e gostaríamos de
continuar contando com a solidariedade da população e

dos voluntários que sempre
apoiaram nossas ações”, enfatiza o presidente da Associação Vidas de Aracruz, Etore
Selvatici Cavallieri.
Em Linhares não é diferente.
A Associação Vidas realizou
no Hospital Rio Doce a ampliação de 748 m², contemplando:
pronto atendimento infantil,
consultório obstétrico e pediátrico, sala de repouso infantil,
sala de pequenas cirurgias e
fraldário, além da implementação de 6 novos leitos de UTI.

Também foi adquirido parte
do mobiliário para equipar as
novas instalações, além de investimentos na área de informática.
O hospital também recebeu
doações de eletrocardiógrafos
e mais 10 camas para novos
leitos.
“Esses resultados são fruto
da união e da solidariedade
de todos. E nós queremos fazer
mais”, conclui o presidente da
Associação Vidas de Linhares,
Rubens Vieira Ribeiro.

SORTEIO VIDAS
Data: 24 de outubro de 2020
Início do sorteio: 20h
Valor do bilhete: R$ 500,00 (pode
ser parcelado no cartão em até 5x)
PA SUS EM CONSTRUÇÃO
- HOSPITAL SÃO CAMILO ARACRUZ

ESPAÇO QUE IRÁ RECEBER AS
NOVAS CAMAS - HOSPITAL RIO
DOCE - LINHARES

Pontos de vendas: Supermercado
Oriundi em Aracruz e em Linhares
e voluntários

O sorteio será transmitido
pelas redes sociais da
Associação Vidas
Informações:
MAMÓGRAFO DIGITAL - VIA
EMENDA PARLAMENTAR

SETOR DE IMAGEM - HOSPITAL
SÃO CAMILO - ARACRUZ

NOVA UTI HOSPITAL SÃO CAMILO
- ARACRUZ - 10 LEITOS

(27) 3302-7565 / (27) 9 9583-2656
www.associacaovidas.org
Facebook/Instagram: @associacaovidas
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Projeto Tamar abre loja virtual de
confecções
Tendo como principal plataforma de
negócios sustentáveis os centros de
visitação e educação ambiental, que
recebiam mais de
1,5 milhão de visitantes, e as lojas
que funcionavam
dentro desses espaços, o Projeto Tamar
teve que se reinventar e abriu uma loja
virtual em Regência, no litoral de Linhares.
As confecções do
Tamar são um projeto de inclusão socioprodutiva, com o
objetivo de geração
de trabalho e renda.
Além de Linhares o
Tamar abriu outra
loja na base de Pirambu, em Sergipe.

As duas lojas físicas
geravam 60 postos
de trabalho e tiveram suas produções
comprometidas,
correndo o risco de
fechar, após 30 anos
de atividades.
Assim
também
ocorreu com os grupos socioprodutivos de artesanatos,
que são fomentados
e apoiados pelo Tamar nas comunidades litorâneas onde
atua. Com o fechamento dos centros
de visitação e das
lojas físicas, a alternativa foi abrir uma
loja virtual: www.
lojatamar.org.br;
criada há três meses.
Outra alternativa encontrada pelo

Com as lojas físicas fechadas, o Projeto Tamar abriu a loja virtual e a Confecção Pro Tamar
passa a produzir camisas, máscaras e uniformes

Projeto Tamar para
manter as confecções funcionando
foi passar a produzir máscaras para
vender às empresas
na região e buscar
parceiros de negócios colaborativos
para a confecção de
roupas e acessórios,

mas não está sendo fácil encontrar.
Os contatos podem
ser feitos com Tuta
(gerente da loja virtual e confecções) 9
9981-0033, ou Denise (gerente do
centro de visitantes
de Vitória) 9 99485011.

Hospital São Camilo recebe diretoria da
Federação dos Hospitais Filantrópicos

U

ma das 36 unidades
de saúde filantrópicas do Estado, o
Hospital São Camilo, de Aracruz,
recebeu no dia 13
a visita do presidente da
Federação dos Hospitais
Filantrópicos do Estado
(Fehofes), Fabrício Gaeede, com o objetivo de conhecer as instalações atuais e as novas edificações
em obras.
Gaeede visitou as obras
da nova maternidade e
conheceu os projetos de
ampliação, subsolo (áreas
administrativas) e térreo
(maternidade), além do
primeiro e segundo andar
(enfermarias SUS e Convênios) da nova maternidade. Na expectativa do
médico Eduardo Soares,
superintendente do hospital, o andar térreo, que

será a maternidade, será
entregue em fevereiro de
2021.
Também houve a visita às obras do Pronto Socorro, que terá sua
capacidade ampliada e
previsão de entrega para
2021. Fabrício Gaeede
destacou o complexo de
saúde do hospital como
um dos maiores do Estado, elevando a qualidade
nos cuidados de saúde da
população de Aracruz e
região.
O setor de imagem do
hospital, novo e ampliado, foi um dos pontos que
o superintendente enfatizou: “temos um tomógrafo
de 16 canais, um mamógrafo
digital e outras especialidades de imagem que se somam
às muitas especialidades de
saúde que o Hospital São
Camilo oferece à sociedade”.

Foto de Ramon Campagnaro

Resultado da 2ª Live
Solidária em prol do
@hospitalsãocamilo
realizada no dia
31/07/2020

Aroldo Rampinelli, presidente da
Fundação Hospital Maternidade São
Camilo; Eduardo Soares, superintendente do hospital; Claudio Amorim,
coordenador comercial do hospital;
e Fabrício Gaeede, presidente da
FEHOFES

Agradece aos artistas Amanda Cantora, Larissa & Emanuel e Paula Cassaro pela dedicação na realização da
live solidária, a diretoria do Hospital
São Camilo destacou que todas as
doações já estão sendo utilizadas em
prol do atendimento dos protocolos
de segurança em benefício dos pacientes, seus acompanhantes e colaboradores, a fim de gerar maior segurança a todos. O resultado financeiro,
em dinheiro, foi de R$ 20.796,00; em
EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), R$ 170.442,58; totalizando
R$ 191.238,58.
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SAÚDE

RESERVADO PARA VOCÊ

A página Saúde em Aracruz
também está em nosso site.

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

VENDO

VENDO
Capacete,
calça e
jaqueta de
couro para
motociclista
e capacete
para ciclista

Se interessar, favor ligar para (27) 98856-9765,
no horário comercial de 8h às 11h e 13h às 17h.

Bicicleta Caloi 500 M
aro 26, 21 marchas na
cor Verde
Para pedaladas confortáveis
em parques, asfalto e areia.
Sua suspensão absorve
impactos deixando a
pedalada mais leve.

Se interessar, favor ligar para (27) 98856-9765,
no horário comercial de 8h às 11h e 13h às 17h.
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Proposta de Erick Musso inclui
Jerônimo Monteiro no Caparaó

A

tualmente integrando a Região Centro
Sul, o município de
Jerônimo Monteiro,
porta de entrada da
região turística do
Caparaó, pode passar a
integrar aquele importante polo turístico do
Estado. A iniciativa do
governo estadual atende
indicação feita pelo deputado Erick Musso, presidente da Assembleia.
Jerônimo Monteiro, que
faz parte da Microrregião Central Sul, poderá
integrar a Microrregião
do Caparaó, de acordo
com o Projeto de Lei (PL)
442/2020, de iniciativa
do governo do Estado. O
argumento para tal mudança é que o município
é a porta de entrada da
região para aqueles que
chegam da Grande Vitória ou litoral Sul.
A proposição visa formalizar o entendimen-

Praça com igreja no município de Jerônimo Monteiro

to da população dos
municípios vizinhos de
que Jerônimo Monteiro
constitui parte, de fato,
daquela região turística.
O PL 442/2020 atende à

indicação 870/2018, de
autoria do presidente da
Assembleia Legislativa,
deputado Erick Musso
(Republicanos).
O autor justifica que o

município é a primeira cidade, ou seja, a porta de
entrada da Região do Caparaó capixaba. “O município criou o Circuito
Turístico da Laranja e do

Esporte de Aventura, destacando vários locais para
visitação e prática de esportes, sendo de interesse
regional e turístico”, explicou Musso.
O Espírito Santo está
dividido em dez microrregiões
administrativas, de acordo com a Lei
9.768, de 26 de dezembro
de 2011: (1) Metropolitana, (2) Central Serrana,
(3) Sudoeste Serrana, (4)
Litoral Sul, (5) Central
Sul, (6) Caparaó, (7) Rio
Doce, (8) Centro-Oeste,
(9) Nordeste e (10) Noroeste. Com a alteração
proposta, a Microrregião
do Caparaó passa a ser
composta por 12 municípios: Alegre, Bom Jesus
do Norte, Divino de São
Lourenço, Dores do Rio
Preto, Guaçuí, Ibatiba,
Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz
Freire e São José do Calçado.

Suzano registra geração de caixa
operacional de R$ 3,4 bilhões
A Suzano divulgou
os resultados do segundo trimestre de
2020 (2T20). O período foi marcado pelo
forte volume de vendas de celulose, pelo
câmbio favorável e
pelo ótimo desempenho em custos. Esses
fatores
permitiram
que a indústria encerrasse o período com
uma geração de caixa operacional de R$
3,4 bilhões, o maior
resultado trimestral
desde a fusão da companhia, concluída no
início de 2019. O EBITDA ajustado atingiu
R$ 4,2 bilhões, tam-

bém no melhor patamar desde janeiro do
ano passado.
As vendas de celulose totalizaram 2,8 milhões de toneladas no
trimestre, contribuindo para uma redução
de aproximadamente
200 mil toneladas no
nível de estoques da
companhia.
Foram
comercializadas também 235 mil toneladas de papel no período. O forte ritmo das
vendas de celulose,
associado ao câmbio
favorável à exportação, resultou em uma
receita líquida de R$
8,0 bilhões entre abril

e junho.
Outro destaque positivo do trimestre foi
o custo caixa de celulose, considerado o
principal indicador de
competitividade de
produção do setor. O
resultado de R$ 599,00
por tonelada, excluindo o efeito de paradas
programadas, foi 14%
inferior ao registrado
no segundo trimestre
de 2019 (2T19).
Com a forte geração
de caixa operacional,
o nível de alavancagem da empresa no
trimestre caiu para
4,7 vezes em dólar. A
variação cambial, que

por um lado contribui para a elevação
da receita líquida e,

por outro, impacta o
resultado financeiro,
ocasionou um resul-

tado líquido negativo
de R$ 2,1 bilhões no
trimestre.

Número foi impulsionado por vendas de celulose, câmbio e controle
de custos
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IBIRAÇU

U

ma pequena
capela de cor
branca, erguida no alto de
uma montanha, desperta
a atenção de quem passa pelo quilômetro 216
da rodovia BR-101, em
Ibiraçu. É a igrejinha de
Santo Antônio, ocupando uma área de somente
6 m², mas que tem como
motivo da construção
uma triste história.
A pequena igreja foi
inaugurada em 05 de
junho de 1998. Em seu
interior está a imagem
de Santo Antônio, com
apenas 60 centímetros
de altura e adquirida em
São Paulo, que inspira o
tom cerimonioso exigido pelo ambiente, mas
as atenções se voltam,
principalmente,
para
uma foto emoldurada
que ocupa um discreto

espaço sobre o altar.
Na foto, a imagem de
Diógenes
Modenese,
que morreu no dia 07
de março de 1998, aos
36 anos, vítima de afogamento nas águas da
praia de Barra do Sahy,
em Aracruz, após sofrer
um infarto enquanto
nadava. A mãe de Diógenes, Santa Franco Vescovi Modenese, devota
de Santo Antônio, conta
que o filho lutou por 10
anos contra um câncer
no pulmão e foi considerado curado poucos
meses antes do acidente
fatal na praia. Ela conta que a construção da
capela foi iniciativa do
próprio filho e a obra foi
continuada pela família,
sendo agora uma boa
lembrança dele.
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Retomada do turismo no Espírito Santo
Por Itamar Gurgel

Com expectativas muito
negativas para o setor empresarial de forma geral, a
pandemia da covid19 vai
forçar grandes mudanças
de comportamento jamais
vistas e nem imaginadas
no mundo dos negócios, e
muitos profissionais do
turismo (setor que envolve diversas atividades da
economia) estão alarmados com a quebradeira de
empresas e a perda do
emprego. Muito se comenta que poderá levar
anos para que as coisas
voltem ao Novo Normal.
O turismo poderá ser o
primeiro ou um dos primeiros setores a superar a
crise e puxar a retomada
da economia, na minha visão, e tenho falado isso
desde que a crise se instalou em nosso país. As empresas e profissionais que
superarem este momento,
poderão viver um crescimento que jamais imaginava.

HotElarIa CapIxaba puxa a rEtomaDa Da EConomIa
Isso mesmo, o setor hoteleiro
vem tendo uma procura tão grande
(em especial por pessoas que não
tinham o costume de viajar) que já
estão enchendo os hotéis nos finais
de semana na região de montanhas. Quem tiver a oportunidade
de circular por estas cidades, observará o que estou analisando.
Dias atrás tive a oportunidade de
me hospedar no SESC de Domingos

Martins e comprovar o que já tenho
visto em hotéis das montanhas e
esta tendência aumentará na medida em que os protocolos impostos
pelas autoridades, de restrição e
distanciamento, forem relaxando.
O SESC de Domingos Martins é
um equipamento novo que atende
muito bem aos seus visitantes, desde sua localização privilegiada em
meio à natureza, com trilhas para

contemplar o meio ambiente (recomendo a todos que não deixe de
conhecer), suas instalações de hospedagens, apartamentos amplos
(todos com varandas) e equipamentos que atendem as necessidades da família, lazer com piscina
térmica e um maravilhoso café da
manhã que não pode faltar num
hotel de primeira linha como é o
SESC.

Trem de passageiros volta a circular
em setembro

U

ma boa notícia para
os usuários
do trem de
passageiros
em
Fundão, Ibiraçu e João Neiva. As composições voltam a circular em
setembro, entre Vitória e
Belo Horizonte (MG), já
que as viagens estão suspensas desde o dia 24 de
março, em função da
pandemia do novo coronavírus.
De acordo com a Vale,
as viagens serão retomadas no dia 1º de setembro, seguindo os protocolos determinados pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS) para prevenção à covid-19. Ainda segundo a Vale, para
contribuir com a proteção de passageiros e em-

pregados, novos procedimentos serão adotados
durante a compra de
passagens, o embarque e
a viagem.
Entre as mudanças estão a redução na oferta
dos assentos, garantindo
o espaçamento adequado entre os passageiros;
priorização da venda de
bilhetes pela internet, no
endereço
www.vale.
com/tremdepassageiros;
redução do prazo de
compra antecipada da
passagem; aferição de
temperatura antes do
embarque; obrigatoriedade do uso de máscara
e intensificação da limpeza de áreas comuns.
Em caso de dúvidas, o
passageiro pode entrar
em contato com o canal
de atendimento Alô Ferrovias (0800 285 7000).

As viagens na ferrovia
estão suspensas desde o
dia 24 de março, devido à
pandemia do novo
coronavírus. O retorno das
operações seguirá o
protocolo de prevenção
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Tráfego pago na rodovia BR-101
permanece o mesmo há seis anos
Foto: Danilo Salvadeo / 2019

2.265 dias de cobrança (18/05/2014 a 31/07/2020)
2014 (227 dias): 16.684.170 veículos
2015 (365 dias): 25.960.951 veículos
2016 (366 dias): 24.301.869 veículos
2017 (365 dias): 24.527.340 veículos
2018 (365 dias): 25.101.761 veículos
2019 (365 dias): 25.891.744 veículos
2020 (212 dias): 14.158.655 veículos

Total em 2.265 dias: 156.626.490 veículos
69.251 veículos/dia
2.881 veículos/hora
48 veículos/minuto
Fonte: site da Eco101

Aviso de pedágio na divisa da Bahia com o Espírito Santo

Cerca de 70 mil
veículos pagantes
por dia nas sete
praças de pedágio da rodovia
BR-101 no Estado. O volume de
carros trafegando permanece
o mesmo desde
o início da cobrança, em 18
de maio de 2014,
até o último dia
31, segundo os
dados divulgados no site da
Concessionária
Eco101, contendo
as estatísticas de
tráfego pago.
Os números
continuam levantando dúvidas
entre os deputados integrantes
da Comissão
de Fiscalização da rodovia
na Assembleia
Legislativa, que
suspeitam de
informações inverídicas para que
o ‘gatilho’ previsto no contrato
com a ANTT
seja acionado e
os trechos com
intenso volume

de veículos sejam
imediatamente
duplicados.
De 18 de maio
de 2014 a 31 de
julho de 2020
(seis anos e dois
meses – 2.265
dias), 156.626.490
veículos diversos
pagaram pedágio na BR-101,
média de 69.251
veículos/dia, ou
2.881 veículos/
hora ou 48 veículos/minuto. De
janeiro a julho de
2020 (212 dias)
foram 14.158.655
veículos pagantes. Os números
estão estáveis,
praticamente,
desde o início
da cobrança. A
BR-101 necessita
de duplicação
imediata nos
trechos com alto
índice de tráfego
(Fundão e Serra),
São Mateus e Linhares e (Vitória
e Cachoeiro de
Itapemirim).
Mesmo com
quase 157 milhões de veículos
pagando pedágio

nos seis anos e
dois meses 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 construção de
viadutos.
Pelo contrato
assinado em 2013
com a ANTT, metade da rodovia
já deveria ter sido
duplicada, mas as
obras estão lentas
no Trecho Sul
e sequer existe
licenciamento
ambiental para o
Trecho Norte.
A FOLHA DO
LITORAL é o
único jornal capixaba que divulga
mês a mês as
tabelas de estatísticas do tráfego
pago na BR-101.

Governo do Estado destina R$ 385 mil
para instituições científicas atingidas
pelas enchentes de 2020

As intensas chuvas que atingiram o
Espírito Santo em janeiro deste ano provocaram enchentes e deslizamentos de
terra de Norte a Sul do Estado, causando a destruição de ruas, pontes, estradas
e construções, além de deixar mortos e
milhares de pessoas desabrigadas. O
Governo do Estado promoveu muitas
atividades para amenizar o impacto nos
locais afetados, lançando um olhar especial também às instituições de ensino e
pesquisa e aos locais de desenvolvimento de experimentos científicos.
Uma das ações emergenciais partiu da
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes) – autarquia da secretaria
da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, por meio da Resolução 263/2020, que destinou auxílio financeiro de R$ 385 mil para 12 projetos de

recuperação de danos causados.
Os recursos são direcionados para a
aquisição de equipamentos e insumos
utilizados na execução dos projetos afetados. Entre as instituições de ensino e
pesquisa que sofreram com as chuvas
de janeiro estão a Ufes e o Ifes. Também
foram registrados danos em laboratórios
do Incaper no Norte do Estado.
A inundação na área de experimento
de sistema alternativo do cultivo de cacau, em Linhares (foto), destruiu todas
as plantas de cacaueiro em estudo.
O conjunto de equipamentos de irrigação foi comprometido pela lama, além
de ter tido partes carregadas pela água.
Houve empobrecimento do solo com o
arrastamento de matéria orgânica e de
todo nutriente aplicado no experimento.

12 - FOLHA DO LITORAL - ARACRUZ (ES) - 21
10
19 A 25
27 dE JUNHO
AgOStOdE
dE2020
2020

PSD e PODEMOS unidos
em Aracruz

ESPECIAL
CIDADES

Comissão de
Proteção à Criança
tem atuação destacada
na Assembleia

Vieira vê em Alcântaro um novo tempo para Aracruz

Com a desistência
do empresário Hélio
Vieira Fraga de ser
pré-candidato a prefeito de Aracruz, seu
partido, o Podemos,
se uniu ao PSD para
apoiar a pré-candidatura do vereador Alcântaro Filho.
Com Carlos Conti,
do PMDB, desistindo
da da disputa, agora
são 11 pré-candidatos
à sucessão de Jones
Cavaglieri, que tentará a reeleição.
O acordo foi selado
na quinta-feira 20, em
iniciativa de Helinho
Vieira, presidente do
Podemos em Aracruz. A aliança tem o
apoio do senador
Marcos do Val, Gilson Daniel (prefeito

de Viana e presidente
do partido e da Amunes), e do deputado
estadual
Marcelo
Santos,
vice-presidente da Assembleia.
Helinho justificou a
decisão, afirmando
que “não tenho vaidade e por isso retirei
meu nome como pré-candidato, e declaro
apoio a Alcântaro Filho, acreditando ser
tempo de união, pois
quero o melhor para
Aracruz”.
O empresário disputou uma vaga de
deputado estadual,
sem sucesso, em 2018,
enquanto Alcântaro
tentou ser deputado
federal e prefeito, e
depois eleito vereador.

Se não houver mais
desistências de pré-candidatos, a sucessão do prefeito Jones
Cavaglieri promete
ser acirrada. Atualmente, são 11 pré-candidatos declarados para a disputa.
Além do próprio
Cavaglieri, os nomes
em evidência são os
do empresário Evilasio Oliveira Costa,
pastor Manuel Messias, vereadores Alcântaro Filho, Paulo
Neres e Dileuza Del
Caro, ex-vereador e
ex-vice-prefeito Anderson Ghidetti, ex-vereador Dr. Luiz
Coutinho, Adilson Simões, servidor público Gúbio Heringer e
o major PM Wallace.

A antiga Comissão de Política sobre Drogas, na Assembleia Legislativa, começou a abranger questões
relativas à proteção da criança e
do adolescente em 13 de fevereiro
de 2019 e desde então passou a se
chamar Comissão de Proteção à
Criança e ao Adolescente e de Políticas sobre Drogas. Foi um dos
primeiros atos do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (foto) no início do mandato, que apresentou
um Projeto de Resolução (PR
5/2019) modificando o Regimento
Interno da Casa. O parlamentar é
o presidente do Colegiado.
Com uma nova competência, o
Colegiado passou a acompanhar
políticas e programas de proteção
e garantia dos direitos da criança e
do adolescente; a atender denúncias de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade,
opressão ou quaisquer violações
de direito, seguindo a execução
das medidas necessárias à sua
apuração e eliminação.
Sujeitando-se ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), todas as denúncias recebidas pela Comissão são mantidas
em total sigilo e discrição, oferecendo um ambiente acolhedor e
familiar aos requerentes.
Desde a sua atual formação, a
Comissão de Proteção à Criança e
ao Adolescente e de Políticas sobre
Drogas já recebeu 141 denúncias
narrando violações de direitos, formalizou 456 ofícios, realizou 18
reuniões ordinárias e 13 reuniões
extraordinárias, 7 audiências públicas e 5 visitas técnicas aos hospitais infantis do Estado.

Fake News
O deputado Lorenzo Pazolini foi
vítima de Fake News na tarde desta quarta-feira 19. O ataque ocorreu em uma rede social e os autores já estão sendo investigados. A
notícia falsa dizia que o parlamentar estaria sendo investigado pelo
vazamento do nome da criança de
dez anos, covardemente estuprada
em São Mateus. A notícia foi desmentida por meio de certidão emitida pelo Ministério Público do Espírito Santo.
Como o parlamentar é presidente da Comissão de Proteção à
Criança e ao Adolescente na As-

sembleia Legislativa e foi titular
por muitos anos da Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente, o objetivo da Fake News seria
de alguma forma tentar manchar a
sua imagem e reputação.
Ao saber dos fatos, imediatamente Lorenzo Pazolini acionou a
Promotoria da Criança e do Adolescente de São Mateus para denunciar o ataque e obteve uma
certidão do órgão ministerial de
que não existe nenhuma suspeita
quanto à participação do parlamentar no suposto vazamento de
dados da menina.

