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ARACRUZ PASSA A SER O 10º MUNICÍPIO
capiXaBa de maiOr pOpulaÇÃO
Aracruz passou a ser o 10º município capixaba com o maior número de habitantes, com 103.101 moradores,
de acordo com as estimativas da população residente em todos os municípios brasileiros, com data de
referência em 1° de julho de 2020, divulgadas ontem 27 pelo IBGE
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prefeituras da bacia
do rio doce desenvolvem
projetos de saneamento

aracruz

contrato de utis no
hospital são camilo
será renovado
q 09
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RODOVIA BR-101

a interminável novela
do licenciamento do
trecho norte
q 06
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O rio Doce, com o rompimento da barragem de Fundão, recebeu em seu leito mais de 40
milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, afetando os municípios capixabas de
Baixo Guandu, Colatina (foto) e Linhares. Para recuperar a bacia do manancial, a Fundação
Renova está investindo R$ 600 milhões em cidades mineiras e capixabas.
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aprovada urgência para
projeto que protege
vítimas de violência
q 04
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Desembargador e presidente da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do ES

O “DEEP STaTE”

T
Como um vereador é
eleito? Entenda tudo agora
Você sabe como um vereador é
eleito? Sabia que não é a maioria de
votos que conta? Entenda de uma
vez o processo. A eleição para as
câmaras municipais sempre geram
dúvidas e escrevemos esse texto
para explicar todos os detalhes para
você. O ponto de interrogação vem
associado à quantidade de votos.
Nem sempre o eleito é o candidato
mais votado nas urnas, isso porque
a vaga é conquistada pelo total de
votos de todos os candidatos do partido. Pareceu confuso? Vamos explicar tudo e você não terá nenhuma
dúvida mais.
Como um vereador é eleito? O
cálculo é feito com uma regra chamada quociente eleitoral, ou seja, o
número de votos necessários para
cada uma das vagas disponíveis na
disputa. De forma hipotética, vamos
imaginar que uma cidade contabilizou 10.010 votos válidos e que conta com nove vagas para o cargo de
vereador.
Para descobrir quantos votos são
necessários para garantir uma destas vagas, basta dividir 10.010 por 9.
Com esse cálculo, descobrimos que
o quociente eleitoral é de 1.112 vo-

tos. Agora, vem outra dúvida. Então,
para ser eleito um único candidato
precisa ter essa quantidade de votos? Não é bem assim. Quem precisa somar esses votos é o partido, ou
seja, todos os candidatos da sigla.
Outra regra importante é a que
define o número de candidatos que
cada partido pode apresentar. Com a
aprovação da Emenda Constitucional
nº 97, de 04 de outubro de 2017, e o
fim das coligações nas eleições proporcionais a partir das eleições deste
ano, cada partido pode apresentar
até 150% do número de vagas na
câmara de vereadores. Sendo assim,
se o município tem nove vagas, basta fazer a conta: (9 x 150% = 13,5
candidatos).
Vamos supor que se os 13 candidatos do partido tiverem 1,3 mil votos, e o mais votado da sigla obteve
510 votos. Se ele fosse candidato
único não seria eleito, mas com a
ajuda dos demais candidatos, conseguiu ser eleito pelo quociente eleitoral. Na prática, isso significa que o
partido conquistou uma vaga e caso
o mais votado não possa assumir, o
segundo mais votado ficará com a
vaga e assim por diante.

este “Deep State”:
“é uma estrutura
global de poder
responsável pelas
decisões
econômicas, que rouba
nossa classe trabalhadora, despe
nosso país de sua
riqueza e transfere o dinheiro para
os bolsos de um
seleto grupo de
grandes corporações e entidades
políticas”.

Disse, então, ser
este grupo “responsável
pelos
desastrosos resultados da Bolsa de
Valores, massiva
imigração
ilegal
e políticas externas que sangram
nosso país até
que não haja mais
nada”. Questionou,
finalmente, “se somos
realmente
uma nação livre ou
vivemos sob uma
ilusão de democracia sendo, na
verdade, controlados por seleto gru-

FOLHA DO
LITORAL

po que corrompe
o sistema. Basicamente todo mundo sabe disso”.
Concluiu
lançando
grave
advertência:
“a única coisa que
pode parar esta
máquina corrupta
é você”.
Eis aí um quadro
digno de reflexão,
porquanto resistente ao tempo. Somos
uma
humanidade
perplexa, a padecer
de males os mais absurdos em um planeta riquíssimo. Muito
pouco da rotina dos
povos faz algum sentido, se a olharmos
com olhos de ver.
Vivemos a desmoralização do escândalo,
indo de uma crise a
outra como se vai à
padaria comprar pão.
Começamos a perder – se é que já não
perdemos – o que de
mais importante um
povo pode ter: condições de pensar com
serenidade sobre o
que se passa e a partir daí definir juízos
e ações. Vemos as
gerações passando
e os mesmos debates sobre os mesmos
problemas se repetindo, iludindo os
jovens e desiludindo
os velhos. Será que
haveria, afinal, muita
lógica em toda esta
loucura?

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

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

ANOS

Fonte: Fotos e vídeos antigos de Aracruz. A Praça Monsenhor Guilherme Schmitz na década de 50, feita por Jovino Moro, com arte de Francisco Hilário Moro. É um resgate histórico da nossa cidade. Cada casa numerada tem
o nome da família que nela habitava. A 10, por exemplo, é
hoje o prédio da antiga Boutique Sinal Verde

heodore Roosevelt foi o
26ª presidente dos Estados Unidos da
América. Governou aquele país
de 1901 a 1909 – e
legou-nos uma acusação terrível: “por
detrás do Governo
ostensivo acha-se
um Governo invisível, que não deve
fidelidade nem reconhece qualquer
responsabilidade
perante o povo.
Destruir este Governo
invisível,
dissolver esta maligna aliança entre negócios corruptos e política
corrupta, há que
ser a primeira tarefa de Estado.
Este país pertence ao povo. Seus
recursos, seus negócios, suas leis,
suas instituições,
deveriam ser utilizadas, mantidas
ou alteradas somente da maneira
que melhor atendesse o interesse
coletivo”.
Mais de um século
se passou. Adentramos um novo milênio.
E ouço, pela voz do
atual presidente norte-americano, Donald
Trump, as seguintes
– e igualmente amargas – palavras sobre
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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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Prefeituras da bacia do rio Doce desenvolvem
projetos de saneamento com apoio da Renova

A

Fundação
Renova está
destinando recursos
para projetos de construção
e
melhoria da
coleta e do
tratamento de esgoto
e disposição adequada de resíduos sólidos de 39 municípios
da bacia do rio Doce.
O programa prevê
o investimento de R$
600 milhões, sendo
R$ 453 milhões para
35 cidades de Minas
Gerais e R$ 147 milhões para quatro do
Espírito Santo, atingidas pelo rompimento da barragem
de Fundão, em Mariana (MG).
Os recursos vão

atender cerca de 1,5
milhão de pessoas.
Até o junho último
foram
repassados
R$ 10,5 milhões a 11
municípios de Minas
Gerais e do Espírito
Santo, além do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do
Vale do Piranga (Cimvalpi).
Para 2020, estão
previstos cerca de
R$ 30 milhões em repasses. O recurso vai
contribuir com um
dos principais desafios da reparação,
que é a revitalização
do rio Doce e dar
apoio aos municípios
para que alcancem as
metas estabelecidas
no Novo Marco Legal do Saneamento
Básico.

Atualmente, 80%
de todo o esgoto gerado pelos municípios atingidos pelo
rompimento de Fundão é despejado no
rio Doce, segundo
o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio
Doce (CBHDoce).
“O rio Doce sofreu dois desastres:
o rompimento da
barragem de Fundão,
onde foram mais de
40 milhões de metros
cúbicos de rejeito de
mineração para o
rio, e o desastre histórico, que inclui o
desmatamento
da
sua bacia e a questão do esgoto, que é
muito grave”, diz o
diretor-presidente
da Fundação Renova, André de Freitas.

O rio Doce sofreu dois desastres: o rompimento
da barragem de Fundão, onde foram mais de 40
milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração para o rio; e o desastre histórico, que inclui o
desmatamento da sua bacia e a questão do esgoto, que é muito grave
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Assembleia aprova urgência
Aracruz
para projeto que protege
registrou 299
vítimas de violência
casos de dengue
neste ano

Por Gleyson Tete, com informações de Marcos Bonn

O

s deputados estaduais aprovaram o requerimento de urgência para o Projeto de Lei (PL) 807/2019, que estabelece
medidas para a proteção de vítimas e
testemunhas nos procedimentos de inquérito policial e boletim de ocorrência.
O projeto é de autoria do deputado Delegado
Lorenzo Pazolini.
Segundo a iniciativa, as autoridades policiais deverão limitar a divulgação de dados
pessoais de vítimas e testemunhas em casos
de risco à segurança e integridade física dessas. Entretanto, está preservado o acesso às
informações a advogados, membros do Ministério Público e autoridades judiciárias.
Pazolini, inclusive, apresentou emenda à
proposta estabelecendo multa que hoje seria
de R$ 70,00 a 700,00 para quem dolosamente
divulgar dados pessoais de vítimas e testemunhas. Esse recurso deve ser destinado ao
Fundo para Infância e a Adolescência (FIA),
instituído pela Lei Estadual 4.653/1992.

Projeto de Pazolini preserva acesso a advogados, membros do Ministério Público e autoridades judiciárias

Antes da votação, Pazolini destacou que já
havia decisão favorável a esse tipo de iniciativa no Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu apoio dos colegas. “Vai balizar para que
futuros casos, como o que ocorreu aqui, não
venham a acontecer, penalizando vítimas,
mulheres e todos aqueles que sofrem as consequências de um crime”, argumentou.

Deputados aprovam teste
de qualidade em combustível
As
notícias
de fraudes em
c o m b u s t í ve i s
comercializados no Brasil
são frequentes,
o que deixa boa
parte dos motoristas insegura
na hora de escolher o posto
para abastecer.
Dar mais segurança a esses
consumidores
é o objetivo do
Projeto de Lei
(PL) 611/2019,
de autoria do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que
teve parecer pela constitucionalidade da Comissão de
Justiça da Assembleia Legislativa.
A iniciativa de Pazolini
obriga os postos de combustíveis a realizar o teste de
qualidade no combustível

líquido antes ou depois do
abastecimento do veículo,
quando o consumidor solicitar.
O projeto também prevê
que em cada bomba seja afixada a seguinte mensagem:
“todo revendedor varejista
de combustível automotivo
é obrigado a realizar o teste
de qualidade de combustível

líquido, antes ou
depois do abastecimento do veículo, dependendo
da sua solicitação”.
Na justificativa
do projeto, Pazolini explica que
“muitas pessoas
já
constataram
que, ao abastecer
o veículo em um
posto de combustível, logo após
a sua saída o automóvel começa a demonstrar
problemas que não possuía
antes e um expressivo aumento no consumo do combustível. Isso deixa claro que
o combustível utilizado não
está de acordo com as normas técnicas expedidas pela
Agência Reguladora Federal
ANP (Agência Nacional do
Petróleo)”.

O mosquito Aedes aegypti é o responsável
por transmitir doenças como a dengue

N

este ano, Aracruz registrou
305 casos confirmados de
doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti.
São, de acordo com dados da
secretaria municipal de Saúde, 299 diagnósticos de dengue, cinco de
chikungunya e um de zika. Os números são
referentes ao período entre 1° de janeiro e
26 de agosto.
Respectivamente com 45, 32 e 27 registros, Barra do Riacho, o bairro Bela Vista
e o distrito de Guaraná lideram o ranking
de localidades com o maior número de casos de dengue. Em relação aos casos de
chikungunya, os registros ocorreram nos
bairros Bela Vista (1), Nova Esperança (2)
e Santa Luzia (2). Já o registro de zika ocorreu em Barra do Riacho.
Segundo o 33° Boletim Epidemiológico
da Dengue, divulgado no último dia 20
pela secretaria de Estado da Saúde, Aracruz está com incidência baixa, o que não
pode ser motivo de descuido, uma vez que
o Aedes usa água parada para se multiplicar. Especialistas alertam que o vetor tem
uma capacidade de proliferação muito
grande. E qualquer recipiente com água,
por menor que ele seja, pode ser suficiente. Por isso, é importante que toda a população contribua eliminando os criadouros.
Ainda de acordo com a secretaria municipal de Saúde, os agentes de endemias,
mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, seguem realizando vistoria
nos terrenos baldios e nos quintais das
residências, orientando moradores quanto aos cuidados que devem ser tomados
como prevenção.
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SAÚDE

Confira aqui os médicos e
dentistas que oferecem o
melhor para sua saúde

RESERVADO PARA VOCÊ

A página Saúde em Aracruz também
está em nosso site.

www.folhalitoral.com.br

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.

Para anunciar:

(27) 99949-5888
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A longa novela do licenciamento
ambiental do Trecho Norte da BR-101
Foto: Danilo Salvadeo / 2018

Obras de
duplicação estão
difíceis de serem
iniciadas por
causa da Reserva
de Sooretama
Por Danilo Salvadeo

Difícil, mas muito difícil mesmo! Está assim
a duplicação da rodovia
BR-101 entre Mucuri, na
Bahia, e o município capixaba de Serra, o chamado Trecho Norte. A
reportagem da FOLHA
DO LITORAL analisou
a ata da quarta reunião
extraordinária da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, na
Assembleia Legislativa,
realizada em 29 de julho
deste ano, que revela o
impasse entre o Ibama e
a Concessionária Eco101
para a liberação do licenciamento ambiental, que
permitiria o início das

obras. A conclusão é uma
só: ninguém sabe quando isso ocorrerá... Seis
anos após o início da cobrança de pedágio, não
existe nenhuma licença
liberada.
Os diálogos travados
entre os deputados Fabrício Gandini, Marcos
Garcia e Alexandre Xam-

binho, integrantes da Comissão, com o Coordenador de Licenciamento
Ambiental de Transportes do Ibama, Jônatas
Souza da Trindade; e a
coordenadora de licenciamento do órgão federal, Letícia Meneghel
Fonseca, são pessimistas
para os usuários do Tre-

cho Norte da rodovia.
Jônatas Trindade prometeu para o final deste
mês – o que não ocorreu
– a conclusão da análise técnica do EIA/Rima
apresentado pela Eco101,
com toda a discussão em
relação à questão de Sooretama. Segundo ele,
“já tem um indicativo de

complementação e esclarecimento. Na fase de licenciamento prévio, em que a
gente se encontra, para a
emissão de uma possível Licença Prévia, a gente atesta
a viabilidade socioambiental do empreendimento”.
Trindade explicou que
o ponto chave de discussão é a questão do traçado. “Concluída essa etapa
de análise, a gente remete
para o empreendedor o nosso parecer e fala para ele:
apresente as complementações e esclarecimentos que
o Ibama quer, pois existem
alternativas ao traçado originalmente proposto no
estudo, mas, o Ibama não
necessariamente tem que
concordar com aquela alternativa que é colocada
no estudo. Ele vai avaliar
dentro do mérito da avaliação de impacto qual seria a
melhor diretriz de traçado
para avaliar essa viabilidade”, destaca.

Eco101 terá que apresentar SOLuçãO é O cONTORNO De SOOReTAmA,
alternativa para duplicar o mAS SeRá que A eco101 BANcA ISSO?
Letícia Meneghel Fonseca es- tou a ser contundente, afirmando
Trecho Norte
clareceu que se “a gente chegar que “a Eco101 não cumpre o conCom a decisão final do ICMBio de proibir qualquer obra de
duplicação da BR-101 na área de
25 km de abrangência da reserva
biológica de Sooretama, em Linhares, a Eco 101 terá que apresentar uma alternativa de contorno para obter do Ibama a Licença
Prévia (LP) para as obras, e isso
acarretará um custo maior ao
que foi definido na época da concessão a rodovia.
O deputado Marcos Garcia disse que a situação da duplicação
no Trecho Norte “é muito mais
grave do que estamos imaginando,
pois o Ibama criou uma expectativa
muito grande de acelerar esses processos de licenciamentos, e agora
vem com essa dificuldade. Já imaginaram se demorar mais 10, 15 anos
para duplicar essa rodovia, o caos
que vai virar essa BR-101? Não tem
outra saída a não ser essa rodovia

que passa por Sooretama, ligando a
São Mateus. Não existe outro caminho. Esse custo vai ficar muito alto,
vai inviabilizar o processo de duplicação dessa rodovia”.
O deputado Alexandre Xambinho questionou o Ibama sobre o
fracionamento do licenciamento
para obras nos demais trechos,
principalmente entre Linhares e
Serra e Jaguaré e Mucuri (BA),
“o que seria um saldo positivo até
buscar uma solução de Sooretama,
pois se for fazer uma nova rodovia
ou alguma outra coisa, a Eco101 não
vai querer fazer. Eles vão falar que o
valor é muito mais acima”.
Jônatas Trindade explicou que
“para o restante do trecho fora da
área de Sooretama, o Ibama está
avaliando se a proposta da Eco101
é compatível do ponto de vista ambiental. Se a gente entender que é, a
gente vai emitir a Licença Prévia”.

a uma proposta de contorno de
Sooretama, em que for dada viabilidade ambiental para essa proposta, sairá a LP, que é a primeira
Licença Prévia, ou seja, você conhece onde exatamente a rodovia
vai ser duplicada; e aí, a gente vai
para a fase de projeto para emitir
a LP”.
Segundo ela, “o corpo técnico
do Ibama está dedicado a essa
análise para concluir e apontar, de
fato, o que seria o contorno para
Sooretama, para finalizar a Licença Prévia. E aí, finalmente, a questão das obras. Eu acredito que vá
avançar, porque nos trechos que
não envolvem Sooretama, provavelmente a Eco101 já esteja avançando em questões de projeto. Sabidamente, não temos problema
com aqueles trechos. Então, essa
é a hipótese para o trecho Norte”.
O deputado Marcos Garcia vol-

trato. A ANTT também não pode
fazer nada porque o Ibama não
está priorizando esse processo de
licenciamento. Olha quem é que
fica prejudicado nessa situação?
Toda uma população inteira, porque está tudo travado em um órgão só. A Eco usa a desculpa que
não está conseguindo a licença;
por outro lado, a ANTT não pode
fiscalizar; por outro lado, o Ibama só tem quatro funcionários
trabalhando no Espírito Santo. E
nós aqui engessados, toda a população engessada, uma BR-101
um caos. Quando há uma batida
nessa rodovia, a gente fica três,
quatro, cinco horas. Fica difícil até
de o Corpo de Bombeiros chegar
ao local. Tudo por causa de uma
licença ambiental, por causa de
burocracia, por parte do Ibama.
Uma vergonha neste país! Não
consigo entender”.
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Secretaria estadual de Desenvolvimento
Urbano troca Vila Velha por Vitória

F

uncionando atualmente no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a
secretaria estadual
de
Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), comandada por
Marcus Vicente, será
transferida ainda neste
ano para dois andares
do Edifício Ames, no
Centro de Vitória, com
vista para o porto.
A remodelação está
em fase adiantada e a
mudança para as novas instalações na rua
Alberto Oliveira Santos
representará uma economia para o Governo
do Estado, em aluguel,
no valor anual de R$
280.635,72. “Além da redução de despesas, a mudança contribuiu com a

Os secretários de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente; e Gestão e
Recursos Humanos, Lenise Loureiro, em visita técnica
para acompanhar o andamento das obras do novo
espaço que abrigará a secretaria ainda neste ano, no
Centro de Vitória

revitalização do Centro e
aproxima a secretaria do
Palácio Anchieta e de outros órgãos e autarquias

que aqui estão”, destacou
o secretário Marcus Vicente.
Os dois andares que a

Sedurb ocupará no Edifício Ames estão passando por intervenções
como a substituição
de pisos; manutenção de
esquadrias;
adequação
de rede
elétrica,
lógica,
climatização e de
banheiros;
reparo
de
paredes e infiltrações; e instalação de divisórias.
A secretária Lenise
Loureiro parabeniza a
Sedurb e reforça a importância de realocação dos órgãos públicos
no Centro da Capital.
“Nossa intenção é fortalecer o Núcleo Administrativo do Governo do Estado

na região central de Vitória. As sedes administrativas da Agência Estadual
de Recursos Hídricos
(Agerh) e do Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal
do Espírito Santo
(Idaf) já
realizaram
suas
mudanças para
o espaço onde
funcionava a loja
C&A, no Edifício Trade
Center, situado à avenida
Jerônimo Monteiro e temos expectativa de inaugurar a Circunscrição
Regional de Trânsito (Ciretran), na rua Henrique
Novaes ainda em julho e a
Sedurb em outubro”, afirma a secretária.
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Aracruz é o 10º município capixaba
em população
Aracruz passou a ser o
10º município capixaba
com o maior número de
habitantes, com 103.101
moradores, de acordo
com as estimativas da
população
residente
em todos os municípios
brasileiros, com data de
referência em 1° de julho de 2020, divulgadas
hoje 27 pelo IBGE. Os
números representam
um aumento de 1.881
pessoas (1,86%) em relação aos dados do ano
passado.
Os dez municípios
mais populosos do Espírito Santo continuam
sendo: Serra, Vila Velha,
Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim,
Linhares, São Mateus,
Guarapari, Colatina e
Aracruz. Os dez municípios menos populosos
continuam sendo Águia

Av. Venâncio Flores, centro de Aracruz

Branca, Vila Pavão, Ibitirama, São Domingos
do Norte, Ponto Belo,
Alto Rio Novo, Apiacá,
Dores do Rio Preto, Mu-

curici e Divino de São
Lourenço.
Aracruz também é
destaque entre as dez
maiores taxas de cresci-

mento. Os demais municípios são: Fundão,
Sooretama, Serra, Venda Nova do Imigrante,
Jaguaré, Linhares, An-

chieta, Viana e Piúma.
Houve aumento de
população em 61 municípios e redução de
população em 17 municípios. Serra e Vila
Velha estão entre os 26
municípios do país (exceto capitais) com mais
de 500 mil habitantes. O
Espírito Santo passa a
ter 4.064.052 habitantes.
Na região Polinorte, Fundão tem agora 21.948 moradores,
Ibiraçu 12.591 e João
Neiva 16.722. Os municípios com mais de
200 mil habitantes são:
Serra (527.240) Vila
Velha (501.325), Cariacica (383.917), Vitória
(365.855) e Cachoeiro
de Itapemirim (210.089).
Atualmente São Mateus
(132.642)
ultrapassou
Guarapari (126.701) e
Colatina (123.400).

Suzano é reconhecida no Fundação Renova oferece
ranking de inovação aberta nove mil vagas em cursos
A Suzano, referência global na
fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está entre as 100 empresas
que mais fazem open innovation
(inovação aberta) no Brasil, conforme ranking anual realizado pela
100 Open Startups. O ranking, realizado desde 2016, avalia as empresas com mais relações de negócios
estabelecidas com startups e, consequentemente, o engajamento nas
transformações ligadas à inovação.
Nesta edição, a premiação destacou o dobro de companhias em relação ao último ano. Entre as 2.808
corporações participantes, 1.635
declararam relacionamentos válidos com startups. “Nós ficamos lisonjeados em sermos reconhecidos mais
uma vez nessa premiação. A Inovação
Aberta é uma das frentes de atuação
da Suzano em transformação digital e
nosso foco com esta frente é democratizar a inovação na empresa por meio de
startups, acelerando a geração de resultados e ao mesmo tempo fomentando o
ecossistema empreendedor”, afirma

Alexandre Cezilla, Head de Transformação Digital da Suzano.
De acordo com o executivo, o resultado é fruto da atuação da Suzano a partir de uma jornada de inovação aberta liderada pelas áreas
de Digital, Novos Negócios e Tecnologia e Inovação e por membros
de diferentes áreas da companhia,
responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos e a disseminação
de conhecimento, além de uma comunidade interna com mais de 400
membros que diariamente trocam
informações sobre Startups e Tecnologia.
Somente no primeiro semestre deste ano, a Suzano já avaliou
mais de 300 startups com o apoio
de grandes parceiros de inovação,
como a Pug & Play, AgTech Garage e Endeavor, entre outros. A 100
Open Startups é uma plataforma
de colaboração para a inovação a
partir da geração de negócios entre
grandes empresas e startups, e conta com mais de 9.400 relacionamentos de negócios validados.

Jovens da bacia do
rio Doce em Minas
Gerais e no Espírito Santo têm uma
oportunidade para
estudar e se preparar para o mercado
de trabalho. Até o
próximo dia 4 a Fundação Renova disponibiliza cursos gratuitos de iniciação
profissional, que serão ministrados pelo
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai). São
disponibilizadas
9.000 vagas, distribuídas em 13 cursos,
com duração média
de 14 horas cada um.
Como
medida
de segurança diante da pandemia do
novo coronavírus,
os cursos serão realizados no formato

on-line, para manter o distanciamento
social. Cada jovem
poderá escolher até
dois cursos das seguintes áreas: Consumo consciente de
energia, Educação
ambiental, Empreendedorismo, Fundamentos da logística,
Lógica de programação, Tecnologia da
informação e comunicação, Metrologia,
Noções básicas de
mecânica automotiva, Segurança do
trabalho,
Desvendando a indústria
4.0, Desvendando a
Blockchain, Desvendando o BIM (Building
Information
Modeling) e Lean
Manufacturing.
Para
participar,
os jovens devem ter

entre 16 e 29 anos e
solicitado cadastro
na Fundação Renova. Os interessados
devem
preencher
um formulário eletrônico, disponível
em https://forms.gle/
TAKzNXdYNtGYE6fi9. Após a inscrição, o Senai enviará
em até dez dias um
link de acesso ao
conteúdo. No final
do curso, os participantes receberão
certificados de conclusão.
Para assistir às aulas, os participantes
precisam de computador, tablet ou
celular com acesso à
internet e os navegadores Mozila Firefox
ou Internet Explorer
com Adobe Flash
Player instalados.
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Contrato de UTIs no Hospital
São Camilo será renovado

O contrato dos 20 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
exclusivos para tratamento da
covid-19 será estendido no Hospital
São Camilo, em Aracruz
Mesmo sem a confirmação
oficial de que o contrato dos 20
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) exclusivos para
tratamento da covid-19 será estendido, o Hospital São Camilo,
em Aracruz, prezando pelo bem-estar dos pacientes, tem procurado manter os serviços. Contudo, ainda há risco de paralisação
dos mesmos.
É um problema que, de acordo com o Conselho Curador do
Hospital São Camilo, poderia ser
evitado desde o último dia 10,
quando foi solicitada à administração municipal a renovação do
contrato, o que só veio a ocorrer
no último dia 25, um dia após o
encerramento do mesmo.
De acordo com a secretaria municipal de Saúde, houve solicitação da prorrogação do contrato
por mais 30 dias. Representantes
do Conselho Curador, no entanto, dizem estar preocupados,
uma vez que o período de renovação anunciado é curto para um
cenário onde a pandemia ainda

não está contida.
Sobre isso, a administração
municipal diz que a decisão por
uma nova prorrogação caberá ao
Governo do Estado, que é quem
regula os leitos, junto ao Governo Federal. Ontem 26, a taxa de
ocupação dos 20 leitos de UTI
exclusivos para tratamento da
covid-19 estava em 75%, de acordo com a secretaria de Estado da
Saúde.
Médico intensivista do Hospital São Camilo, Dr. Ricardo Sampaio Salla enfatiza que “em meio
à crise da covid-19, o Governo
do Estado aceitou ampliar nossa
rede de UTI, triplicando o número de leitos. Ficamos então com
20 leitos para atender pacientes
com covid-19 e 10 para atender
pacientes acometidos por outras
doenças. Há três meses na batalha contra a covid-19, tivemos
o prazer de dar alta para muitos pacientes, tanto de Aracruz
quanto de outros municípios.
Contando com uma equipe treinada, equipamentos e um tomó-

grafo de qualidade, nossa rede de
leitos sempre teve uma ocupação
acima de 80%. E essa ocupação
sempre privilegiou os pacientes
da região Polinorte, principalmente de Aracruz. Nossa intenção é manter o serviço prestado
à população local e do Estado
enquanto a pandemia durar”.
Nas redes sociais, muitas críticas foram feitas à Prefeitura de
Aracruz por não ter renovado
o contrato dos leitos de UTI exclusivos para tratamento da covid-19. Com o prazo de contratação encerrado, Aroldo Lopes
Rampinelli, presidente do Conselho Curador, gravou um vídeo
pedindo que a decisão da prefeitura fosse repensada. “Desde o
último dia 10 o hospital solicitou a renovação deste contrato,
mas não recebeu nenhuma resposta”, disse.
Por telefone, o prefeito Jones
Cavaglieri explicou à reportagem que a secretaria municipal
de Saúde atende a reivindicação do Conselho Curador, con-

tudo, já estava decidida quanto
à renovação do contrato com a
Fundação Hospital Maternidade
São Camilo para pagamento dos
leitos de UTI exclusivos para tratamento da covid-19.
Ele lembrou, no entanto, que
“esses leitos são regulados pela
secretaria de Estado de Saúde,
o que não garante que os mesmos estejam disponíveis apenas
para moradores do município,
que tem o Hospital Estadual Dr.
Jayme Santos Neves, na Serra,
como referência para pacientes
com covid-19”.
Ainda de acordo com o prefeito, o Hospital São Camilo reserva
outros 10 leitos de UTI geral para
cirurgias eletivas. “São leitos
fundamentais e, tendo em conta
que o município está em baixo
risco para transmissão do novo
coronavírus, nossa expectativa
é que as cirurgias eletivas logo
sejam retomadas, dando vazão a
uma fila de 500 pacientes que as
aguardam em nossa rede de saúde”, pontuou.
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Cinco mil tartarugas-verdes foram devolvidas ao mar
Denise de Borba Rieth.
Mais do que trabalhar a educação ambiental, o Projeto Tamar
tem contribuído para disseminar
informações e entregar ao público uma experiência diferenciada.
“Quando a gente fala de preser-

vação de espécie, estamos falando também da pesquisa que está
sendo desenvolvida, gerando
conhecimento, que vai se difundir e atingir públicos diversos”,
finalizou o oceanógrafo e pesquisador Rafael Kuster Gonçalves.

Todas as tartarugas capturadas e marcadas passam por estudos de
biometria, crescimento, padrões migratórios, perfil hematológico,
condição de saúde e apresentaram bom estado de saúde e nutrição,
atestando a qualidade do efluente industrial da empresa

N

os 20 anos de parceria entre
a ArcelorMittal Tubarão e o
Projeto Tamar, 4.940 tartarugas-verdes (Chelonia
mydas), espécie em extinção e protegida, foram
capturadas, marcadas e devolvidas ao mar. Localizada em Serra,
a produtora de aço abriga um
movimentado ponto de captura
e estudo da espécie. A base de
trabalhos do Tamar está instalada na área do efluente final da
empresa, onde há grande aglomeração de tartarugas. Elas
chegam atraídas, principalmente,
pela água calma e morna que
favorece a formação de um
refúgio seguro e farto de alimentação.
De acordo com estimativas,
apenas uma em cada mil tartarugas marinhas chegam à sua fase

adulta (30 anos de idade, em
média). A sobrevivência da
espécie depende, assim, da sua
capacidade de conseguir gerar
um alto número de novas crias
todos os anos. Nesses 20 anos de
parceria, um dos principais
marcos foi a instalação, em 2012,
do Projeto Tamar Vitória, na
Enseada do Suá.
Foi construído um grande
tanque de observação da tartaruga-verde, aberto para o público.
“O Centro de Visitantes representa um apoio fantástico. O
tanque, que é o maior com
visores do Espírito Santo,
permite uma aproximação das
pessoas, uma maior sensibilização na questão da educação
ambiental. Ele tornou-se um
atrativo de interação com as
tartarugas”, comentou a bióloga

Vacinação contra sarampo
termina no dia 31

Até a próxima segunda-feira
31 continua a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo para o público-alvo formado por adultos de 20 a 49
anos. A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações
e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo,

destaca ser este o público que
mais adoece por sarampo no
País.
Segundo dados do Programa,
até o último dia 24, foram 70.221
pessoas na faixa etária de 20 a 49
anos que receberam a dose extra
da vacina. A meta do Estado é
vacinar o maior número de pessoas das 1.707.734 que estão nesta faixa etária.
A coordenação do Programa
Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis informa que até o dia
31 de julho de 2020 o Espírito
Santo tinha 35 casos suspeitos
de sarampo notificados, 34 descartados, um caso em investigação e nenhum confirmado.

ARACRUZ (ES) - 28/08 A 03 DE SETEMBRO DE 2020 - FOLHA DO LITORAL - 11

CIDADES

Governo publica edital para contratação
das obras do Trevo de Carapina

O

Governo do Estado publicou o edital para contratação das obras do Trevo de
Carapina, na rodovia BR101, entre Serra e Vitória.
O anúncio foi feito pelo
governador Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, na
terça-feira 25. O investimento total nas obras será de R$
130.445.729,11.
As obras do Trevo de Carapina
são uma das prioridades do Go-

verno do Estado na área da Mobilidade e serão contratadas via
Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em que a empresa
fica responsável pela execução
dos projetos básico e executivo,
além das obras. O prazo para a
conclusão dos trabalhos é de dois
anos.
“Uma obra importante para quem
necessita fazer a ligação entre as cidades de Serra e Vitória. Um investimento de R$ 130 milhões, recurso
que está garantido desde a minha

primeira administração. No entanto,
a disputa entre as empresas pode diminuir esse valor. Esta obra vai do
viaduto de Carapina até o antigo aeroporto, que terá a reta alargada. A
empresa que vencer a licitação pode
escolher entre construir um túnel ou
um viaduto. Será uma obra importante de mobilidade para a Região
Metropolitana”, afirmou o governador Casagrande.
Entre as intervenções previstas,
o trecho da BR-101 (Reta do Aeroporto) passará a contar com

três faixas por sentido, desde o
viaduto de acesso à rodovia do
contorno até a avenida Fernando
Ferrari, além das vias marginais.
Também serão implantados novos acessos viários aos bairros de
Jardim Carapina e Eurico Salles
(avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão
hoje existente. Além disso, a região também receberá obras de
urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras
melhorias.

