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A plataforma P-68 foi entregue à Petrobras em 2019

construção de navio-plataforma aumenta
repasse do icms de aracruz em 56,42%
“A atividade do setor naval e petrolífero fez com que o Índice de Participação do Município (IPM) de
Aracruz apresentasse alta de 56,42%, o que influencia diretamente no valor a ser transferido pelo governo
do Estado. A previsão é que a receita com o IPM chegue a R$ 100 milhões em 2021 e 2022” - Pág 09

escOlas municipais de aracruz
entre as melhOres dO estadO nO ideb
No ranking capixaba das redes municipais de ensino no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) de 2019, Aracruz ocupa a 2ª colocação nos anos iniciais e a 5ª posição nos anos finais do Ensino
Fundamental. Na região Norte do Estado, o município é o 1° colocado de 1° ao 5° ano e de 6° ao 9° ano
q 08
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Circulação de veículos pesados
cresce 13.98% em agosto

OPINIÃO

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

A ESCuriDão

Dados do Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder no
mercado de pagamentos automáticos no Brasil, mostram crescimento de 9,73% na circulação
de veículos pesados nas rodovias do Espirito Santo em agosto, no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Outro
dado regional é sobre o tráfego
geral de veículos, que registrou
aumento, mesmo que tímido, de
3,81%, superando o mesmo período.
Esta é a primeira vez que o
Estado apresenta um crescimento desde o início da pandemia
do coronavírus, em março. Os
números mostram ainda que o
tráfego de veículos pesados nas

rodovias brasileiras seguiu uma
taxa de crescimento positiva em
relação ao ano passado. O setor
fechou agosto com aumento de
1,1%. Porém, quando analisados
os dados gerais, ainda se observa uma queda de 13,8% na movimentação das rodovias.
Atualmente o Sem Parar conta com mais de 5,5 milhões de
clientes ativos em sua base,
tanto no segmento B2C quanto
em B2B e está presente em toda
a malha pedagiada do Brasil,
além de oferecer a opção de pagamento automático e mais seguro em estabelecimentos como
estacionamentos, postos de
combustível, drive-thrus e lava-rápidos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE ARACRUZ - ES
Convoco, nos termos do Estatuto Social em vigor, no que dispõe o capitulo IV, artigos
38 a 48, os sócios da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracruz para votarem nas eleições
da Diretoria que deverá reger a entidade no triênio 2021/2023, a serem realizadas no dia
24 (vinte e quatro) de Novembro de 2020, no horário de 8:00 às 17:00 horas, no auditório
da CDL Aracruz, à Rua José Alves da Costa, 56 – Ed. Ravenna - Salas 301, 302 e 303 –
Centro – Aracruz-ES, ficando aberto, de 15 ao dia 30 de outubro de 2020, às 17:00 horas,
o prazo para inscrição das chapas para concorrerem ao pleito, na Secretaria da entidade,
devendo as mesmas serem compostas, exclusivamente, de sócios, não sendo permitida a
inscrição de mais de um sócio por empresa na mesma chapa, devendo o requerimento de
inscrição da mesma ter a aquiescência de todos os concorrentes.
Todas as informações sobre o pleito, inclusive modelo de requerimento de registro de
chapa e folha de associados com direito a voto, poderão ser obtidas na sede da Câmara,
junto à Secretária Executiva – Solange D’Agostini.
Aracruz, 25 de setembro de 2020.

Aderjânio Pedroni
Presidente

país, percorrido
diuturnamente por
caminhões mil.
O Brasil é um
grande produtor e
exportador de petróleo – mas soube que
importa combustíveis até da Bélgica,
que não produz um
único barril do “ouro
negro”. Dizem que
a culpa é das características do nosso
parque de refino.
Nosso país ocu-

pa 8.516.000 km².
Venta muito nele.
Isto resulta em um
potencial de energia
eólica estimado em
500 GW – suficiente
para alcançar o triplo
da matriz atual. Com
tanto espaço, o Brasil
recebe, além de
vento, muita luz solar.
Calculou-se serem
mais de 2.200 horas
anuais de insolação,
equivalentes a 15
trilhões de MW. Só os
telhados das casas
brasileiras, sem usar
sequer 1 m² a mais
de área, poderiam

FOLHA DO
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gerar 164 GW –
quase equivalente à
capacidade atualmente instalada, de 170
GW!
Há também aquele
espaço ocupado pelos
lagos de hidrelétricas.
Se aproveitado com
sistemas de painéis
solares flutuantes
poderia gerar 4,4 TW.
Calculou-se, enfim,
que o potencial solar
brasileiro como um
todo poderia atender
a demanda
de energia
elétrica de
170 países
semelhantes
ao nosso!
Enquanto
isso li, dia
desses, que
o Brasil ainda
importa energia elétrica
e caminha para ter
a tarifa mais cara do
planeta – ocupamos,
hoje, o segundo
lugar. Pense nos prejuízos que daí decorre
para a economia
como um todo.
Enfim, em um
quadro tão confuso,
sirva-nos de paroxismo o caso da capital
brasileira banhada
pelo rio Amazonas
– o maior do mundo
em volume de água
– cuja população,
pelos jornais, reclama
constantemente de…
falta de água!

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

www.folhalitoral.com.br
Facebook/Instagram: @folhadolitoral
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Dados do Sem Parar também mostram que o tráfego geral de veículos
nas rodovias do Estado teve um aumento de 3.81%, em relação ao
mesmo período em 2019. Os números representam as passagens em
vias de pagamento automático das praças de pedágio

O Brasil é um país
de contrastes! Aos
seus 7.491 km de
litoral, por exemplo, corresponde
uma indústria naval
ainda modesta. Pode
explorar mais de 3,6
milhões de km² de
oceano, sem falar nos
tantos rios que o cortam, porém importa
um terço do pescado
consumido.
Li que há uns 150
anos é o maior produtor mundial de café,
produto
que paradoxalmente
importa – a
peso de
ouro – de
países que
não dispõem de
um único pé
deste vegetal! Somos
um dos maiores produtores de cacau do
planeta (até onde li
o 5º maior), mas importamos caríssimos
chocolates de países
que não contam com
sequer um pé do dito
cujo.
Descobri que somos
o segundo maior
produtor de minério
de ferro do mundo –
e importamos trilhos
para nossas poucas
ferrovias que, por
sua vez, contrastam
com as dimensões
continentais do nosso
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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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Hospital São Camilo recebe doações
Recebemos
qualqueR
doação.
Dúvidas, fale
com o setor
comercial:

Rotary doou R$ 7,5 mil em álcool e máscaras de
proteção

(27)
3256-9721

A empresa Norsul doou R$ 30 mil em
luvas, equipamentos de proteção, álcool e
máscaras

IFES doou R$ 8,5 mil em álcool, protetores faciais e sabonete
líquido

ou e-mail:
claudio.
amorim@
hospital
saocamilo.
org.br
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Aracruz é o sexto município
no ranking do ICMS 2021

A

participação
de Aracruz
no Índice de
Participação
dos Municípios
(IPM)
Definitivo
para
2021, na arrecadação do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), aumentou pela terceira vez desde
2018, com o município passando da
sétima para a sexta
posição
do
ranking.
O IPM que o governo estadual repassará para a prefeitura
aumenta
para 5,237%, a ser
administrado pelo
novo prefeito eleito em 15 de novembro. Em 2019 o
IPM era de 3,288%
e em 2020 de
3,348%.
Aracruz só fica
atrás de Vitória,
Serra,
Cariacica,
Linhares e Vila Velha, e à frente de
municípios
de
maior população:
Cachoeiro de Itapemirim, Colatina
e Guarapari.
Os três menores
índices são os de
Piúma
(0,161%),
Jerônimo Monteiro
(0,174%) e Bom Jesus
do
Norte
(0,180%).
Na região Poli-

norte, João Neiva
permaneceu com o
IPM estável em
0,435%, enquanto
Ibiraçu aumentou
de 0,258% para
0,284% e Fundão
caiu de 0,354%
para 0,341%.
Nesta
divisão
provisória, o município de Vitória
segue com o maior
repasse: 15,649%.
Na sequência aparecem
Serra
(13,291%), Cariacica (6,572%), Linhares (5,807%) e Vila
Velha (5,579%).
De acordo com o
gerente de Arrecadação e Cadastro
da secretaria da
Fazenda, Leandro
Kuster, o IPM dos
municípios é composto por uma série de fatores.
“Leva-se em conta o Valor Adicionado Fiscal (VAF)
que as empresas
geraram em cada
localidade, participando com 75%
do cálculo. Também é levado em
conta a quantidade de propriedades
rurais em cada cidade, a comercialização de produtos
agrícolas realizados por produtores
rurais dos municípios e a área geográfica da cidade”,
explica Kuster.

Meio por cento é
dividido de forma
direta (igual para
todos) entre os 10
municípios
com
maiores VAFs.
Tiveram os maiores VAFs em 2019 e
participaram deste
rateio Vitória, Serra, Cariacica, Vila
Velha, Aracruz, Linhares, Cachoeiro
de Itapemirim, Itapemirim, Anchieta
e Viana. Outros
6,50% são divididos entre os 68
municípios
que
não tiveram os
maiores VAFs e estão vinculados a
investimentos
e
parcerias em saúde
e saneamento.
O Estado divide
entre os 78 municípios 25% de todo
ICMS arrecadado.
Um cálculo estabelece o percentual
que cada cidade
receberá de ICMS.
O resultado leva
em consideração
como principal variável o Valor
Agregado Fiscal
(VAF), que é a diferença entre o total
de vendas de mercadorias e as respectivas compras
por empresas localizadas em cada cidade, bem como os
serviços prestados
que são tributados
pelo ICMS.

Os 10 maiores IPMs (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vitória: 15,311 – subiu para 15,649
Serra: 14.130 – caiu para 13,291
Cariacica: 5,991 – subiu para 6,572
Linhares: 6,163 – caiu para 5,807
Vila Velha: 6,055 – caiu para 5,579
Aracruz: 3,348 – subiu para 5,237
Cachoeiro: 3,375 – caiu para 3,136
Itapemirim: 2,598 – subiu para 2,794
Anchieta: 2,653 – subiu para 2,687

10 – Viana: 2,008 – subiu para 2,274

Região Polinorte
56 – João Neiva: 0,435 – ficou estável em 0,435
59 – Fundão: 0,354 – caiu para 0,341
72 – Ibiraçu: 0,258 – subiu para 0,284

Aracruz tem no Estaleiro Jurong um
dos maiores potenciais geradores de
ICMS. Só a montagem do navio-plataforma P-68 para a Petrobras, entregue
em setembro do ano passado, elevou
o IPM do município em 56,42%, o que
influenciou diretamente no valor a ser
transferido pelo Governo do Estado. A
previsão é que a receita com o IPM
chegue a R$ 100 milhões em 2021 e
2022
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O adeus de João Neiva ao padre que jogou futebol
Morreu no domingo 20, na
Paraíba, o padre comboniano Carlos Bascaran Collante,
aos 79 anos, vitimado pela
covid-19. Ele ficou famoso no
futebol capixaba ao defender
a Ferroviária de João Neiva
nos campeonatos estaduais,
cidade na qual foi pároco
nos anos 70 e 80. O missionário ficou conhecido no Brasil
após uma matéria no programa Fantástico, da Rede Globo, em que aparece rezando
missa e jogando futebol.
Seu corpo foi sepultado na
tarde de terça-feira 21, no
Cemitério Vale da Saudade,
em Santa Rita, na Paraíba.
Ele morreu após passar 20
dias internado, segundo informou a Arquidiocese da
Paraíba. Natural da Espanha,
o padre estava a 50 anos se
dedicando à vida religiosa. O
missionário atuava na Paróquia Santo Antônio, em Santa Rita, na Grande João Pessoa, na Paraíba, desde 2010.
Padre Carlos vestiu a camisa da Ferroviária de João

Neiva, disputando campeonatos estaduais. Em 1974 ele
marcou o gol de honra do
time na derrota de 3 a 1 para
a Desportiva Ferroviária, no
Estádio dos Eucaliptos, na cidade, e este gol foi destaque
no programa Fantástico, da
Rede Globo.
De 1974 a 1977 o padre Carlos trabalhou nas paróquias
de João Neiva e Nova Venécia, onde se tornou famoso
por ser também jogador de
futebol profissional. A fama
de padre-jogador levou Carlos a ser capa da revista Placar e tema de reportagem no
Fantástico, da Rede Globo.
Pertencente à Congregação
dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus
(MCCJ), ele chegou à Arquidiocese da Paraíba em março
de 2010. Em nota, a Arquidiocese declarou que “une-se
em oração por este irmão que
agora se encontra na Pátria
Celeste, para que o Senhor o
acolha e o dê o descanso eterno”.

Em 1963, com 22 anos, Carlos deixou a Universidade
de Química e o futebol para
ser missionário, entrando na
Congregação Comboniana.
Em 1966 foi para Portugal
estudar Teologia e, em 1970,
aos 30 anos, foi ordenado padre na cidade do Porto.
Conforme o jornalista esportivo Oscar Rocha Junior,
que acompanhou algumas
partidas de padre Carlos, ele
era muito hábil, forte e não
entrava em divididas para
perder. “Os adversários reclamavam, inclusive, que ele
tinha canela dura demais.
Era o craque do time e até os
evangélicos gritavam o nome
dele quando entrava em campo”, brinca Oscar.
Padre Carlos ficou conhecido
no Brasil após uma matéria
no Fantástico em que aparece
rezando suas missas e jogando futebol. Na foto acima elçe
disputa a bola com Dirman, do
Rio Branco
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Rotary Club de Aracruz inicia campanha
para estruturar padaria no Projeto Betânia

C

om intuito de
adquirir
equipamentos e mobiliários
para
estruturar uma
padaria no Projeto Betânia, o Rotary
Clube de Aracruz iniciou uma campanha
na plataforma de financiamento coletivo
Kickante. A meta de
arrecadação da ‘va-

quinha’ solidária é de
R$ 70 mil. O valor mínimo de doação é de
R$ 10,00.
O Projeto Betânia é
um serviço social de
atenção integral em
regime residencial e
transitório, em comunidade
terapêutica,
promovendo
ações
voltadas para 45 homens maiores de 18

anos (capacidade máxima), dependentes
de substâncias psicoativas dentro do
quadro biopsicossocial leve e moderado.
A fabricação de
pães, bolos, biscoitos
e afins, além de manter os residentes ocupados em uma atividade produtiva, pode
ajudá-los no processo

de reinserção no mercado de trabalho ao
proporcionar o conhecimento de um
novo ofício.
Luciana Favalessa
De Marchi, presidente do Rotary Club de
Aracruz, reforça que
“o objetivo da campanha é montar uma
padaria com equipamentos profissionais
para promover a laborterapia, a capacitação profissional
e ainda gerar recursos para manutenção
do Projeto Betânia e
ajudar no custeio de
profissionais da área
da saúde que atuam
no local”.
Para colaborar com
a causa, basta acessar
o site www.kickante.
com.br e buscar por
‘Padaria Projeto Betânia’. As doações também podem ser feitas
por meio do aplicativo
PicPay (é necessário
selecionar a conta em

Luciana Favalessa De
Marchi
Presidente do Rotary
Club Aracruz. 2020/2021

nome do Rotary Club
Aracruz, escolher o
valor e confirmar a
doação) ou depósito
bancário (banco Sicoob nº 756, Ag. 0001,
Conta Poupança nº
63.634.737-0). Todos
os links para doações
estão disponíveis nas
redes sociais: @RotaryClubAracruz no
Facebook ou @rotaryclubdearacruz no Instagram.

Hospital recebe celulares para ajudar no processo de intubação
O Hospital Maternidade São
Camilo, de Aracruz, assinou um
acordo de cooperação com comodato de bens móveis com a prefeitura, para o empréstimo de
seis celulares androides, por 12
meses. Os aparelhos foram apreendidos pela Alfândega no Porto
de Vitória e serão acoplados aos
aparelhos laringoscópio 3D com

a câmera para auxiliar na intubação dos pacientes de covid-19.
Os laringoscópios 3D foram
doados pelo Serviço de Anestesia
de Aracruz (SAARA).
Além desses celulares, a prefeitura também recebeu quatro celulares para serem utilizados nas
Unidades de Saúde do município.

A adaptação do videolaringoscópio 3D foi desenvolvida pelo
Ifes, em parceria com o Hospital
Universitário Cassiano Antônio
Moraes (Hucam), de Vitória. O
aparelho é formado por microcâmeras e por um celular que funciona como monitor e ajuda na
intubação de pacientes que necessitam de ventilação mecânica,

com menor risco de contaminação e melhor eficiência.
A utilização do novo aparelho
aumenta a tranquilidade e a segurança tanto do paciente quanto
do profissional de saúde durante
o processo de intubação, além de
diminuir a contaminação do profissional de saúde que, às vezes, é
infectado durante a intubação.
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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
Para anunciar: (27) 99949-5888
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Escolas municipais de
Aracruz entre as melhores
do Estado no Ideb

N

o
ranking
capixaba
das
redes
municipais
de
ensino
no Índice de
Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) de 2019,
Aracruz ocupa a
2ª colocação nos
anos iniciais e a 5ª
posição nos anos
finais do Ensino Fundamental.
Já considerando
apenas a região
Norte do Estado,
o município é o 1°
colocado tanto de
1° ao 5° ano quanto de 6° ao 9° ano.
Os
resultados
positivos decorrem do fato do
município de Aracruz, nos últimos
anos, ter investido maciçamente
na qualificação e
valorização dos
profissionais da
Educação,
bem
como propiciado
melhores condições de aprendizado e instalações
para a comunidade estudantil.
Superando
o
próprio
índice
alcançado anteriormente (Ideb
de 2017), a rede

As
EMEFs Coqueiral,
Samoel Costa e
Marechal Costa e Silva
estão entre as 10
escolas do Estado com
as médias mais altas
nos anos iniciais do
Ensino
Fundamental
municipal de ensino de Aracruz
ultrapassou
as
metas projetadas
para todo o Ensino Fundamental.
Nos anos iniciais,
o objetivo era 6.4 e
média alcançada
foi 6.9. Nos anos
finais, a meta era
5.5 e a pontuação
obtida foi 5.6.
Respectivamente com 7.8, 7.7 e 7.6
pontos, as escolas
Coqueiral, Samoel Costa e Marechal Costa e Silva
estão entre as 10
do Estado com as
médias mais altas
nos anos iniciais
do Ensino Fundamental. As três
unidades de ensino, assim como
outras 12 de 1°
ao 5° ano vinculadas à Prefeitura
de Aracruz, superaram as metas
projetadas. Cinco

escolas de 6° ao 9°
ano também conseguiram superar
os objetivos.
Os
resultados
do Ideb 2019 foram divulgados
no último dia 15
pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira
(Inep).
Na composição
do Ideb, o Ministério da Educação
considera as notas
dos estudantes na
prova do Sistema
de Avaliação da
Educação
Básica (Saeb), que foi
aplicada nos meses de outubro e
novembro do ano
passado,
além
de outros índices
como aprovação
e evasão, compilados pelo Censo
Escolar.
Não é a primeira vez que a Rede

Municipal de Ensino de Aracruz
alcança bons resultados. No Ideb
de 2017, quando
o município ocupou o 6° lugar no
ranking estadual,
10 escolas de 1°
ao 5° ano ultrapassaram a meta
estabelecida para
o município. Já
no Ideb de 2019,
foram 14 as unidades de ensino
que alcançaram o
feito.

...Considerando
apenas a Região
Norte do Estado,
o município é
o 1° colocado
tanto de 1° ao
5° ano quanto
de 6° ao 9° ano.

Juíza de Fundão
condena empresa
de telefonia
A juíza da Vara Única de Fundão
condenou uma empresa de telefonia a
indenizar uma cliente em R$ 2 mil, a
título de danos morais, após modificar
o plano contratado pela consumidora
sem o seu consentimento. No processo,
a autora da ação afirmou que já utilizava um plano “pré-pago”, que permitia ganhar bônus ao recarregar, e que
a empresa teria mudado o plano para
outro mais oneroso.
Por cautela, a requerente apresentou
diversas mensagens encaminhadas
pela própria empresa ao seu aparelho celular. Para a juíza que analisou
o caso, a empresa efetuou a mudança
no plano de forma unilateral e que tal
conduta causou prejuízos à requerente.
A magistrada destacou na sentença
que o Tribunal já tem consolidado o entendimento de que a empresa de telefonia deve comunicar a parte consumidora sobre a extinção de seu plano de
telefonia móvel e conceder-lhe prazo
suficiente para a escolha de outro.
E também que, ao alterar unilateralmente o contrato, a empresa age em
manifesta má-fé e deslealdade, abstendo-se do dever de informar, o que viola
o princípio da boa-fé das relações contratuais, e como via de consequência,
deverá devolver em dobro os valores
indevidamente cobrados.

Vacinação contra
sarampo vai até o
dia 31 de outubro
A campanha de
vacinação contra o
sarampo está sendo realizada em
todas as unidades
de saúde de Aracruz, de 8h às 18h,
até o dia 31 de outubro.
O objetivo é intensificar a imunização da população de 1 a 29 anos
de idade que ainda não recebeu a
dose de rotina ou
está com a vacinação atrasada.
A população de
30 a 49 anos também faz parte do

público-alvo
da
campanha e deverá receber uma
dose adicional da
vacina,
mesmo
que esteja com a
vacinação em dia.
É importante levar
o cartão para avaliação, principalmente o de quando era criança.
Os que não possuírem cartão de
vacina receberão a
dose tríplice viral
e também poderão receber outras
vacinas preconizadas de acordo com
a idade.
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DESAFIOS PARA O NOVO PREFEITO DE ARACRUZ

Construção de navio-plataforma
aumenta repasse do ICMS de
Aracruz em 2021 e 2022
Foto: divulgação Petrobras

“Atividade do setor naval e petrolífero
fez com que o Índice de Participação do
Município (IPM) de Aracruz apresentasse
alta de 56,42%, o que influencia
diretamente no valor a ser transferido pelo
Governo do Estado. A previsão é que a
receita com o IPM chegue a R$ 100 milhões
em 2021 e 2022”

A

reforma do navio-plataforma
P-68 no Estaleiro
Jurong Aracruz
(EJA) representou um
aporte financeiro muito
grande na economia do
município, fazendo com
que as atividades nos
setores naval e petrolífero incidissem em um
aumento
significativo
no repasse do Índice de
Participação do Município (IPM), representando
uma alta de 56,42% nos
valores que serão transferidos pelo governo estadual para a prefeitura,
em 20121 e 2022, podendo
chegar a R$ 100 milhões
no período.
O índice aumentou pela
terceira vez desde 2018,
com o município passando da sétima para a sexta
posição do ranking., passando de 3,348% em 2020
para 5,237% em 2021, e
com um novo e substancial aumento em 2022,

segundo os dados provisórios divulgados pela
secretaria estadual da Fazenda.
O aumento na arrecadação do IPM é resultado
da construção e finalização da plataforma P-68,
entregue à Petrobras em
setembro do ano passado. A adaptação do navio
em Aracruz teve grande
valor agregado no Valor
Adicionado Fiscal (VAF),
que contabiliza o movimento econômico efetuado no município.
Aracruz terá uma maior
participação na distribuição do IPM em 2021
e 2022, quando o cálculo
do IPM irá considerar o
VAF de 2019 e 2020, respectivamente, quando os
dados ligados à plataforma de petróleo serão contabilizados. A previsão é
que o novo prefeito a ser
eleito em 15 de novembro
trabalhe com uma receita
anual, neste quesito, de

Um alerta ao futuro prefeito aracruzense, feito pelo diretor da revista Finanças dos
Municípios Capixabas, Alberto Borges, é “que o valor a entrar no caixa da prefeitura
em 2021 e 2022 é significativo, e a não ser que outra plataforma seja montada no Estaleiro Jurong, o IPM de Aracruz deve retornar ao patamar anterior. Por isso, é importante que o novo prefeito tome cuidado para não comprometer um recurso financeiro
que já se sabe que mais adiante não vai existir”

R$ 40 milhões a R$ 50 milhões, segundo cálculos
da revista Finanças dos
Municípios
Capixabas,
considerando o valor médio anual arrecadado pela
prefeitura no biênio 20182019, de R$ 85 milhões.
De acordo com o diretor da revista, Alberto
Borges, em informação
ao jornal A Gazeta (Coluna de Beatriz Seixas), se
não ocorrer uma grande

queda na receita, possivelmente a Prefeitura de
Aracruz terá um crescimento no IPM em R$ 45
milhões. “Isso representa
duas vezes o valor que o
município investiu nos
últimos anos. Em 2018 e
2019 o investimento médio anual da prefeitura
foi de R$ 22,6 milhões”,
segundo Borges.
O diretor, no entanto, alerta que “o valor a

entrar no caixa da prefeitura em 2021 e 2022 é
significativo, e a não ser
que outra plataforma
seja montada no Jurong,
o IPM de Aracruz deve
retornar ao patamar anterior. Por isso, é importante que o novo prefeito
tome cuidado para não
comprometer um recurso
financeiro que já se sabe
que mais adiante não vai
existir”.

BOm DiA pRA vOCê, qUE já AmAnhECE ACOmpAnhAnDO AS nOTíCiAS COm
O jORnAl mAiS liDO DE ARACRUZ E REGiãO.
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Suplentes que podem assumir vagas
na Assembleia e na Câmara Federal
Onze dos 30 deputados estaduais do
Espírito Santo (37%)
são candidatos a prefeitos em seus municípios, escolhidos em
convenções, sendo
três em Serra, três em
Vitória e os demais
em Vila Velha, Barra de São Francisco,
Linhares, Cariacica e
Guarapari.
São eles: Enivaldo dos Anjos (PSD)
– Barra de São Francisco;
Alexandre
Xambinho
(Rede)
– Serra, Vandinho
Leite (PSDB) – Serra,
Bruno Lamas (PSB)
– Serra; Lorenzo Pazolini
(Republicanos) – Vitória (eleito
pelo PRP), Fabrício
Gandini
(Cidadania) – Vitória (eleito
pelo PPS), Capitão
Assumção (Patriotas)
– Vitória (eleito pelo
PSL); Hudson Leal
(Republicanos) – Vila
Velha (eleito pelo
PRB); Marcos Garcia (PV) – Linhares;
Euclério Sampaio –
Cariacica (eleito pelo
DC) e Carlos Von

(Avante) – Guarapari.
Os analistas políticos acreditam que
pelo menos cinco deles podem obter sucesso nas urnas: Pazolini ou Gandini em
Vitória, Carlos Von
em Guarapari, Enivaldo dos Anjos em
Barra de São Francisco, Hudson Leal em
Vila Velha e Euclério
Sampaio em Cariacica. Eles entendem serem difíceis as derrotas de Sérgio Vidigal
em Serra e Guerino
Zanon em Linhares,
o que reduz as chances de Xambinho,
Vandinho, Lamas e
Marcos Garcia.
Se a previsão for
confirmada nas urnas (Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra
podem ter dois turnos), cinco suplentes
de deputados estaduais, no mínimo,
podem assumir vagas na Assembleia
em 1º de janeiro do
ano que vem, para
cumprir mandato de
dois anos. Aí podem

entrar Luiz Durão
(PDT) na vaga de
Enivaldo; o ex-deputado estadual Eustáquio de Freitas (PSB)
na de Euclério ou Lamas; Marcos Miranda Madureira (PRP)
na vaga de Pazolini;
a ex-deputada Eliana
Dadalto (PTC) e Joel
da Costa (PPS) nas
vagas de Carlos Von
e Fabrício Gandini
e Devanir Ferreira
(PRB) na de Hudson
Leal.
Ficam ainda na
torcida os suplentes
Neuzinha de Oliveira (PSDB), de Vandinho Leite; Devanir
Ferreira (PRB) e a
ex-deputada
estadual Cláudia Lemos
(PRB) nos lugares de
Hudson Leal e Capitão Assumção; Gedson Queiroz Merízio
(PSB) na de Bruno
Lamas ou Euclério
Sampaio; Claudete
Vasconcelos (SDD)
na de Marcos Garcia
e Ederson Jorge de
Lima (Podemos) na
de Alexandre Xambinho.

OS 11 SUPLENTES NA ASSEMBLEIA
COLIGAÇÃO PDT / DEM / PPL / PSD

Enivaldo dos Anjos (PSD)

1 – Luiz Durão (PDT): 17.820 votos
COLIGAÇÃO PR / PRB / PSL

Hudson Leal e Capitão Assumção

1 – Devanir Ferreira (PRB): 19.195 votos
2 – Cláudia Lemos (PRB): 9.157 votos
COLIGAÇÃO PPS / AVANTE / PTC

Fabrício Gandini (PPS) e Carlos Von (Avante)
1 – Eliana Dadalto (PTC): 13.568 votos
2 – Joel da Costa (PPS): 9.984 votos
COLIGAÇÃO PSB / DC

Euclério Sampaio (DC) e Bruno Lamas (PSB)

1 – Freitas (PSB): 15.320 votos
2 – Gedson Queiroz Merízio (PSB): 13.570 votos
COLIGAÇÃO PV / SDD / PHS

Marcos Antonio Garcia (PV)

1 – Claudete Vasconcelos (SDD): 10.311 votos
COLIGAÇÃO PRP / PC do B

Lorenzo Pazolini (PRP)

1 – Marcos Miranda Madureira (PRP): 13.222 votos
COLIGAÇÃO PSDB / PSC

Vandinho Leite (PSDB)

1 – Neuzinha de Oliveira (PSDB): 8.735 votos
COLIGAÇÃO PRTB / PMN / Patriota / Rede

Alexandre Xambinho (Rede)

1 – Ederson Jorge de Lima (Podemos): 10.486 votos
Câmara Federal
A Bancada Federal só pode ter dois
novos nomes no ano que vem:
Neucimar Fraga (SD), ex-deputado e ex-prefeito de Vila Velha,
que conseguiu 53.787 votos pela
Coligação PDT, DEM, PSD, PSDB
e SDD, sendo o primeiro suplente
de Sergio Vidigal (PDT), candidato a prefeito em Serra; e também
de Norma Ayub (DEM), candidata
em Itapemirim; e o médico de São

Mateus, Jorge Silva (Solidariedade), que foi deputado federal por
duas legislaturas, obtendo na última 43.390 votos, que é o segundo
suplente de Vidigal e Norma. Caso
Neucimar se eleja prefeito de Vila
Velha, sobra mais uma vaga de suplente para o terceiro colocado da
Coligação, o ex-deputado estadual
e ex-vice-governador César Colnago (PSDB). Os demais deputados
federais não se candidataram às
prefeituras.

OS 3 SUPLENTES NA CÂMARA FEDERAL
COLIGAÇÃO PDT / DEM / PSD / PSDB / SDD
1 – Neucimar Fraga (SD): 53.787 votos
2 – Dr. Jorge Silva (SDD): 43.390 votos
3 – César Colnago (PSDB): 34.187 votos

Deputados estaduais candidatos a prefeitos
1. Enivaldo dos Anjos (PSD) – Barra de São Francisco
2. Alexandre Xambinho (Rede) – Serra
3. Vandinho Leite (PSDB) – Serra
4. Bruno Lamas (PSB) – Serra
5. Lorenzo Pazolini (Republicanos) – Vitória (eleito pelo PRP)
6. Fabrício Gandini (Cidadania) – Vitória (eleito pelo PPS)
7. Capitão Assumção (Patriotas) – Vitória (eleito pelo PSL)
8. Hudson Leal (Republicanos) – Vila Velha (eleito pelo PRB)
9. Marcos Garcia (PV) – Linhares
10. Euclério Sampaio – Cariacica (eleito pelo DC)
11. Carlos Von (Avante) – Guarapari
Coligações dos 11 deputados candidatos
1. Avante: Carlos Von (Coligação PPS / AVANTE / PTC)
2. DC: Euclério Sampaio (Coligação PSD / DC)
3. PPS: Fabrício Gandini (Coligação PPS / AVANTE / PTC)
4. PRB: Hudson Leal (Coligação PR / PRB / PSL)
5. PRP: Delegado Lorenzo Pazolini (Coligação PRP / PC do B)
6. PSB: Bruno Lamas (Coligação PSB / DC)
7. PSD: Enivaldo dos Anjos (Coligação PDT / DEM / PPL / PSD)
8. PSDB: Vandinho Leite (Coligação PSDB / PSC)
9. PSL: Capitão Assumção (Coligação PR / PRB / PSL)
10. PV: Marcos Garcia (Coligação PV / SOLIDARIEDADE / PHS)
11. Rede: Alexandre Xambinho (Coligação PODEMOS / PRTB / PMN / Patriota/ Rede)
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Aracruzense é representante brasileiro
no Mundial de Enduro 2020
Bruno Crivilin é o primeiro brasileiro a vencer uma especial (trecho cronometrado) e subir ao pódio na competição que
reúne os melhores do mundo na modalidade
Foto: Janjão Santiago

O

piloto aracruzense Bruno Crivilin disputa neste
final de semana,
em Spoleto, na
Itália, a segunda etapa do Mundial
de Enduro. No último
domingo 20, na primeira etapa, em Réquista,
na França, ele venceu
uma especial (trecho
cronometrado) e subiu
ao pódio com o terceiro lugar na categoria J1
(Júnior 1). É o melhor
resultado do Brasil na
competição que reúne
os melhores do mundo
na modalidade.
“Estou muito feliz e
satisfeito. É o meu primeiro pódio no Mundial, minha primeira
grande conquista nessa
competição. O troféu
não é só meu e sim de
todos que estão torcendo por mim no Brasil e
em outros países. Essa
energia que estou sentindo agora é incrível,
assim como levar a

O piloto aracruzense terminou a etapa na terceira colocação na classe para participantes até 23 anos e com
motos até 250cc

bandeira do Brasil ao
pódio da maior competição do mundo da
modalidade. Obrigado
a todos”, comemorou

Crivilin, que é atual bicampeão brasileiro de
Enduro FIM nas categorias Enduro GP (geral) e E1.

O Lions Clube de Aracruz realizou na última quarta-feira 23, a entrega de 700 máscaras ao Hospital São Camilo e outras 600 ao Recanto do Ancião. As peças foram confeccionadas pelos detentos do Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).

Na França, foram
dois dias intensos de
provas, com três voltas
cada um, divididas em
três especiais: um Cross
Teste, um Enduro Teste
e um Extreme Teste. No
sábado 19, Crivilin finalizou o dia em sétimo
lugar na categoria J1 e
em 15º no consolidado
da Júnior. Já no segundo dia, o aracruzense
foi o mais rápido na
quinta especial, ou seja,

a segunda passagem
no Extreme Teste. Com
a motocicleta Honda
CRF 250RX, ele cravou
o tempo de 3min59s94
e ficou à frente de pilotos da classe que utilizam modelos acima de
250cc. Além da terceira
posição na J1, ele finalizou o dia em oitavo na
geral da Júnior.
Um dos principais
nomes do motociclismo
do país, Crivilin tem 23
anos e é o representante
brasileiro no Mundial
de Enduro 2020. Piloto
da Honda, ele integra a
equipe S2 Motorsport,
ao lado do italiano Alex
Salvini, campeão mundial da modalidade,
que disputa a classe E2
da competição.
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