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Foto: Comunicação Imetame

Em clima de alegria, gratidão e comprometimento a equipe Imetame já está a postos e preparada
para este novo desafio, segundo informou o diretor Gilson Pereira Junior.
q PÁGINA 13

imetame assume
operação do polo
lagoa parda
Ontem, 01 de outubro, a Imetame Energia assumiu
a operação dos campos terrestres de petróleo e gás
natural do Polo Lagoa Parda, em Linhares. O
processo de aquisição, iniciado em outubro do ano
passado, foi concluído com sucesso. A Imetame
realizou a compra com o financiamento feito por um
consórcio formado pelo Bandes e Banestes,
no valor de R$ 40 milhões.

portocel apoia evento de
desenvolvimento das jovens
lideranças empresariais
Ajudar a desenvolver lideranças que,
com suas ideias e
atuação, possam
contribuir com o
desenvolvimento da
região, do Estado e
do país. Motivado
por esse propósito,
o Portocel apoiou
a realização do “1º
Fórum Liberdade
e Liderança”, em
Aracruz.
Em formato
virtual, o evento foi
organizado pelos
institutos Aliança
Jovem (Linhares),
Líderes do Futuro
(Colatina), Mais
Líderes (Cachoeiro
de Itapemirim) e
o Instituto Jovens
Líderes (Aracruz),
além da Associação
Movimento Empresarial Aracruz e
Região (Amear).
A Amear busca
articular ações que
contribuam para o
desenvolvimento
sustentável dos
municípios de sua
área de abrangência, promovendo a
participação ativa
do empresariado e
o acompanhamen-

to das ações dos
Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. O objetivo
foi compartilhar
temas que fazem
parte do dia a dia
da formação de
jovens lideranças
empresariais, contribuir na formação
desses novos líderes
e compartilhar e
difundir experiências e iniciativas de
sucesso.
O Fórum Liberdade e Liderança
contou com painéis
temáticos para
debater assuntos
como “Filosofia e
Comportamento”,
“Economia e Mercado”, “Formação de
Lideranças e Políticas” e “Agenda de
Longo Prazo para o
Brasil”, com debatedores do cenário local e nacional, entre
os quais o industrial
Jorge Gerdau, do
Movimento Brasil
Competitivo, e a
presidente da Federação das Indústrias
do Espírito Santo
(Findes), Cris Samorini.

eleiÇÕes 2020

a lista dos candidatos
a prefeitos e
vereadores na região
q 04, 06, 09, 10, 11 e 12
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Contribuintes podem
ser inscritos na
Dívida Ativa
Mais de 700 contribuintes
do Espírito Santo podem
ter os parcelamentos de
débitos rescindidos e
serem inscritos da Dívida
Ativa do Estado a partir
do dia 02 de outubro.
Isso ocorre porque está
chegando ao fim o prazo
dado pelo Governo
Estadual que sobrestou
as rescisões dos contratos
por conta da pandemia.
No dia 4 de abril, para
reduzir os impactos econômicos do novo coronavírus no Espírito Santo,
o Governo do Estado
publicou o Decreto Nº
4623-R que sobrestou as
rescisões de contratos de
parcelamento motivados
por inadimplência do
contribuinte até o dia 1º
de julho. Posteriormente,
esse prazo foi prorrogado
até o dia 1º de outubro.
O secretário de Estado
da Fazenda, Rogelio
Pegoretti, destaca a
importância da manutenção do pagamento
das parcelas. Caso o
devedor tenha seu
contrato rescindido e
seja inscrito na Dívida
Ativa ele não consegue
emitir certidão negativa,
podendo ser executado
judicialmente e até protestado pela Procuradoria Geral do Estado.
“Isso para uma empresa
é muito ruim, porque
ela fica impedida de
participar de licitações
e realizar contratações
com o poder público”.

Mesmo com a prorrogação, um grande
número de devedores
permaneceu inadimplente. “Atualmente,
1.512 contratos podem
ser rescindidos, pois já
apresentam um atraso
superior a 60 dias em
alguma das parcelas.
Isso representa cerca de
30% dos atuais contratos de parcelamento
de débito”, destaca o
gerente de Arrecadação
e Cadastro da secretaria
da Fazenda, auditor
fiscal Leandro Kuster.
A situação pode ser
ainda pior para uma
parcela desses devedores
que faz parte do Refis.
“Se o contribuinte que
faz parte tiver o parcelamento do débito rescindido, o saldo não adimplido retorna ao seu valor
original, ou seja, sem o
benefício concedido”,
explica Kuster.
O contribuinte que está
com débitos em atraso
pode regularizar a sua
situação por meio da
Agência Virtual, no site
da secretaria da Fazenda,
emitindo um Documento
Único de Arrecadação
(DUA) ou mesmo fazendo uma transferência
bancária da conta que
está vinculada ao débito.
Dúvidas também
podem ser tiradas pelo
Fale Conosco, no endereço https://internet.
sefaz.es.gov.br/faleconosco/duvida.php

OPINIÃO

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

JUSTIÇA E SORTE
Dia desses fiquei
a meditar sobre um
interessante adágio
que ouvi certa vez
nos EUA: “Justiça é o
que o juiz comeu no
desjejum matinal”. Eis
aí uma forma leve de
retratar um problema grave, qual o da
influência de fatores
humanos em decisões
judiciais.
Comecemos pela
própria personalidade do
juiz. Um estudo
norte-americano
realizado sobre
140 mil processos ao longo
de 13 anos,
em 30 cidades,
comprovou que,
para um mesmo
crime e idênticas
circunstâncias, as
penas variaram
em até 63%.
Em Israel
foram examinadas
mil sentenças proferidas ao longo de
2009 por oito juízes.
A conclusão: quando
eles estão descansados e bem nutridos
a chance de serem
mais complacentes
chega a ser seis
vezes maior. Como
são maiores as penas
impostas aos três
últimos condenados
do dia. A idênticos
resultados chegou
um estudo realizado
na Universidade de

COmUnICADO
A Empório Oriundi Ltda. torna público que requereu à
SEMAM/ARACRUZ,
através
do processo nº 10507/2012,
Licença Municipal de Regularização - LAR, para Atividade
de Comércio de Gêneros Alimentícios, Comércio Lojista,
Cinema e Salas Comerciais, na
Av. Florestal, 555 – Segatto –
Aracruz - ES. Cep: 29.192-154
Município de Aracruz/ES

Columbia (EUA).
Não nos esqueçamos do futebol. Após
analisarem sentenças
proferidas entre 1996
e 2012 pesquisadores
norte-americanos
descobriram que
nos dias seguintes a
alguma derrota do
time local as penas
aplicadas eram sensivelmente maiores.
Há também a ques-

tão da aparência dos
envolvidos. Uma séria
pesquisa realizada
no Laboratório de
Neurociência Integrativa da Universidade
de Buenos Aires, na
Argentina, comprovou que os vereditos
podem variar – e
bastante – em função
da face da vítima e
do acusado.
Tudo isto pode
ser pitoresco e até
justificável sob o
pensamento de que
‘estamos a falar da
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justiça humana e
suas imperfeições’ –
bela reflexão, desde
que não seja sua vida
ou liberdade sujeita a
tais incertezas.
Não há, admitamos,
justificativa para a
permanência de um
quadro destes! Já
passou da hora de
reconhecermos que a
figura do juiz, como a
conhecemos, retrata
uma experiência
razoavelmente
recente na história da humanidade – e que deu
errado.
Por conta
deste fracasso,
e para proteger
as partes destas
falhas tão humanas, criou-se
um monstruoso
sistema processual – que está
a inviabilizar o
próprio mundo das
leis. A tornar a justiça
uma “avis rara”.
A verdade é que,
neste início de
milênio, deveríamos
começar a conceber
um novo modelo de
sistema judicial. Um
que fosse mais baseado em colegiados e
pudesse comportar
regras processuais
mais simples e eficientes. Que estivesse, enfim, à altura
das necessidades do
momento histórico.

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

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

Jornal fundado em 18/04/1993 por Danilo S. Salvadeo
ARACRUZ - ES
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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Aracruz reabre Biblioteca Pública e Praça da Paz
Decreto proíbe comícios
e passeatas em Aracruz

E
As atividades de lazer retornaram à Praça Heraldo Barbosa Musso

Fechadas em razão da pandemia do
novo
coronavírus
desde o último dia
19 de março, a Biblioteca Pública Eugênio Antônio Bitti
e a Praça Heraldo
Barbosa Musso (Praça da Paz), em Aracruz, serão reabertas
nesta sexta-feira 02,
de acordo o Decreto
Municipal n° 38.580,
publicado no dia 29.
No ano passado,
cerca de 10 mil leitores passaram pela biblioteca, cujo acervo
é composto por mais
de 25 mil obras de
diferentes gêneros e
estilos. A Praça He-

raldo Musso, por sua
vez, é o principal espaço público voltado
para a prática de atividades esportivas
no município. Vale
lembrar que ainda
não há tratamento
ou vacina eficaz contra a covid-19. Por
isso, a atenção em relação ao risco de contrair ou transmitir
o novo coronavírus
deve permanecer.
As agências do
SINE da sede e Barra do Riacho, os
museus de Guaraná e Santa Cruz, os
parques municipais
e o Teatro Municipal
permanecem

fechados. Também
seguem suspensas
as aulas em todas as
unidades de ensino,
as atividades de boates, casas de shows e
cinemas; as visitas a
unidades de conservação e as excursões
turísticas em qualquer tipo de transporte coletivo.

Vale lembrar
que ainda não
há tratamento
ou vacina
eficaz contra
a covid-19.

A Biblioteca Pública Eugênio Antônio Bitti, em Aracruz, também será
reabertaa nesta sexta-feira 02, de acordo o Decreto Municipal n° 38.580,
publicado no dia 29

m Aracruz, os candidatos a prefeito e vereadores não poderão realizar comícios, passeatas
e outros eventos com
a presença de público
enquanto durar o estado de
emergência em saúde pública
em decorrência da pandemia
do novo coronavírus. É o que
determina o Decreto Municipal n° 38.580, publicado pela
prefeitura na terça-feira 29.
“Fica suspensa a realização
de eventos e atividades com a
presença de público, tais como
shows, feiras, comícios, passeatas e afins, enquanto durar o estado de emergência em
saúde pública em decorrência

da pandemia do novo coronavírus (covid-19), ainda que
previamente autorizadas, independente do quantitativo de
pessoas, excetuando as hipóteses contidas no Decreto Estadual n.º 4736-R, de 19 de setembro de 2020, regulado pela
Portaria SESA n.º 186, de 19 de
setembro de 2020”, diz o artigo
12, parágrafo 1°, do Decreto.
Ao contrário do modelo tradicional, a maneira de se fazer
campanha este ano desafia os
candidatos. Aqueles que planejavam atos públicos como os
das convenções partidárias recém-realizadas, terão que pensar em outras estratégias para
se aproximar dos eleitores.

Banestes anuncia
gratuidade para todos os
clientes nas transações via Pix

N

a
próx i m a
segunda-feira 05
terá início
em
todo o Brasil o processo de cadastro das
chaves Pix, o serviço
de transferências e
pagamentos instantâneos desenvolvido
pelo Banco Central.
No Banestes, todos os clientes terão
100% de gratuidade
em todas as transações via Pix, tanto
clientes pessoas físicas quanto jurídicas.
Para cadastrar, o
cliente deverá acessar um dos canais
digitais do Banestes:
Aplicativo Banestes
ou Aplicativo Banestes Cartões. Ao
acessar, um banner
informativo será automaticamente exi-

bido, com o convite
para o cadastro e
direcionamento para
mais informações.
Em breve, o serviço
de cadastro também
estará disponível no
Banestes
Internet
Banking.
Além disso, o cliente Banestes poderá
clicar
diretamente
no botão Pix, que,
em breve, estará disponível nos canais
eletrônicos citados.
Ao clicar, irá encontrar a opção “cadastrar chave”.
O processo é realizado em poucos
minutos ou, até mesmo, em apenas alguns segundos.
Como medida de
segurança, haverá
uma etapa de confirmação de cadastro,
por meio do e-mail
ou telefone cadastra-

do, com informação
de código verificador.
Clientes Pessoa Física poderão cadastrar até cinco chaves
e clientes Pessoa
Jurídica poderão cadastrar até 20 chaves
por conta.
Após a etapa de cadastro das chaves, o
Pix estará disponível
a partir de novembro
para todos os clientes do Banestes, sem
cobrança de tarifa.
As transações são
realizadas em até 10
segundos, com serviço disponível 24 horas durante os sete
dias da semana.
As transferências
Pix caem direto na
conta do recebedor
com poucos cliques,
de forma rápida e
com toda a segurança do Banestes.
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Fundão tem três candidatos a prefeito e 92
a vereadores
O administrador
Carlos Magno Barbosa
Fracalossi
(PSDB), o vereador Eleazar Ferreira Lopes (Podemos) e o advogado
e ex-prefeito Gilmar de Souza Borges, o Gil (PSB)
são os candidatos
à sucessão de Pretinho Nunes em
Fundão, que desistiu de tentar a
reeleição. O município tem 14.041
eleitores (6.972 homens, 7.049 mulheres e 20 não declarados).
Carlos
Magno
compôs chapa pu-

ro-sangue com o
aposentado Carlos
Augusto Souto Pimentel
(PSDB),
Eleazar Lopes terá
como vice o servidor público Leonardo de Lima
Oliveira (Solidariedade) e Gil formou chapa com o
empresário
José
Murilo Coutinho
(Cidadania).
As 11 vagas da
Câmara Municipal
serão disputadas
por 92 candidatos
(34 mulheres e 58
homens),
média
de 8,4 postulantes
por vaga. Dos atuais vereadores, um

é candidato a prefeito e nove vão
tentar a reeleição:
Ângela Coutinho
(PDT), Ataídes Silva (PDT), Eloízio
Tadeu (PSB), Flávio Alberto (Patriota), Janilton De
Carli (PSB), Ronaldo
Scaquetti
(PODE),
Sandro
Lima (PSD), Sônia
Steins (Patriota) e
Vilcimar
Correa
(PDT).
Somente o nome
de Elielton Rocha
Nascimento não
aparece na lista de
candidaturas registradas na Justiça Eleitoral.

Fotos: divulgação / Facebook

CANDIDATOS A PREFEITO E VICE
Carlos Magno (PSDB) – vice: Pimentel (PSDB)
Eleazar Lopes (Podemos) – vice: Leonardo Oliveira (Solidariedade)
Gil (PSB) – vice: Murilo (Cidadania)

CANDIDATOS A VEREADORES
Aelcio Peixoto (PODE)
Agente Federal Robson (PODE)
Alemão Fontana (PSD)
Amanda Salles (Patriota)
Ana Professora (Republicanos)
André Morcegão (PODE)
Ângela Coutinho (PDT)
Arlete Calmon (PSDB)
Ataídes (PDT)
Bento Pimentel (PSD)
Bete Pedretti (PSD)
Bira (PSD)
Brunela Guerreira (PODE)
Carla Gomes (PDT)
Clóvis Coutinho (PSDB)
Cris do Posto (PSDB)
Dadá (PODE)
Daniel Piranema (Cidadania)
Dona Penha (Cidadania)
Dr. Léo (Republicanos)
Dudu do Esporte (PODE)
Edinho do Açougue (Patriota)
Elaine (Republicanos)

Eliani Peroni (Cidadania)
Elizabeth Miranda (PSD)
Eschiley Zortea (PODE)
Ester (PSD)
Euridice (PSD)
Everaldo (PODE)
Fábio Samora (PSB)
Félix (Republicanos)
Fernanda Renon (PSB)
Fonseca (PSB)
Giliard (PSD)
Goretti (PSB)
Humberto Donato (PSD)
Irani da Silva (PODE)
Jancy (Republicanos)
Janderson (PODE)
Jane Mara (Republicanos)
Janilton (PSB)
Jardeu dos Humildes (Republicanos)
João Barbeiro (Patriota)
Jorginho Xavier (Republicanos)
Josias da Construção Civil (Patriota)
Juliana Gomes (Cidadania)

Júnior Severiano (Republicanos)
Léo Carretel (PSD)
Léo dos Teclados (PODE)
Lindomar (Republicanos)
Lucineia dos Santos (Patriota)
Lulea Matos (PSDB)
Luzia da Saúde (Republicanos)
Márcio de Piranem (Republicanos)
Margarete do Hospital (PDT)
Mariano Policial (PDT)
Marizão (Republicanos)
Natieli Moura (PSB)
Negão do Bloco (Republicanos)
Netthy Urbano (PODE)
Niniu (Cidadania)
Pastora Rita (PODE)
Paulinho Colé (Cidadania)
Paulo Diniz (PSB)
Paulo Lima (PSDB)
Pial (PDT)
Piana (Republicanos)
Primo (PSDB)
Professor Flávio (Patriota)

Raimundo (Republicanos)
Regiani Mandelli (Patriota)
Richarlison (PSD)
Rita De Carle (PSDB)
Rita Pimentel (PSDB)
Rodrigo Rocha (Patriota)
Romenique (Cidadania)
Ronaldo Scaquetti (PODE)
Sandro (PSDB)
Sandro Lima (PSD)
Sávio Broetto (Patriota)
Sônia Damasceno (PSB)
Sônia Professora (Patriota)
Tadeu (PSB)
Tenente Pereira (PSB)
Thor (PDT)
Valter Filho Meu (Republicanos)
Vilcimar (PDT)
Wagner Fracalossi (PSDB)
Werlem Chaveiro (PSB)
William Moreira (PSDB)
Xandoca (PODE)
Zé Maria (Cidadania)
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Desenvolve Rio Doce expande
atendimento para Barra do Riacho

Pequenos e microempreendedores de Barra do Riacho,
em Aracruz, podem ter acesso ao crédito para capital de
giro do Fundo Desenvolve
Rio Doce. O Fundo é uma
parceria entre a Fundação Re-

nova, o Bandes e o Banco de
Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), para oferecer crédito produtivo a micro
e pequenos empreendedores de municípios mineiros
e capixabas impactados pelo

rompimento da barragem de
Fundão, em Mariana (MG).
O crédito apoia negócios
locais com valores que vão
de R$ 10 mil até R$ 200 mil,
com taxa de juros a partir de
0,45% ao mês.
O empreendedor que optar
pela linha de crédito pode ter
carência de até seis meses,
com parcelas fixas no período de amortização. Além dos
empreendedores de Colatina, Baixo Guandu, Linhares e
Marilândia, pequenos negócios em Barra do Riacho, interessados em obter o apoio
financeiro, devem acessar o
site do banco para conhecer a
documentação e os contatos.
O gerente de Negócios do
Bandes, Arthur Souza, destaca a importância da ampliação da área de atendimento do programa e seu
papel para o fortalecimento

da economia local. “A região
terá oportunidade de ter um
produto específico para micro e pequenas empresas,
com regras mais flexíveis e
condições favoráveis para
que elas consigam acesso ao
capital de giro. Isso também
se aplica às outras regiões
atendidas pelo produto, que
precisam aproveitar essa
oportunidade em relação aos
demais municípios que não
têm um produto similar”,
afirma o gerente.
Apesar de a foz do rio Doce
ser em Linhares, a região vizinha, em Barra do Riacho –
rica em atividades turísticas
e econômicas –, também sofreu impactos socioeconômicos.
A disponibilidade de recursos do Desenvolve Rio Doce
é uma ação compensatória
para os moradores locais.
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Os nomes pitorescos na eleição para vereadores
Em toda a eleição para
vereadores, o folclore
político toma conta do
imaginário popular com
a infinidade de nomes
pitorescos que são registrados na Justiça Eleitoral, como forma de fixar
o nome do candidato na

memória do eleitor, que
depois, se quiser votar,
terá que memorizar os
cinco números.
Em Aracruz, dois candidatos têm o mesmo nome
raro, e outro, bem semelhante: Aislah de Paula
(PT), Aislan Fabre (PC do

B) e Aislan Fiuza (Patriota), que terão que batalhar para a memorização
dos números, evitando
que alguém vote em um
pensado estar votando no
outro.
Na disputa em Aracruz, Ibiraçu, Fundão e

João Neiva tem de tudo
um pouco: candidatos
do gás, taxistas, do milho
verde, cantoras, farmácia,
barriga lisa, amigo das
UPAs, pescadora, do ônibus, dos idosos, marreta,
maçarico, índio, morcegão, do açougue, da cons-

trução civil, do hospital,
filho meu, do salão, da
prefeitura, da mercearia,
Zé Canjica, da ótica, do
churrasquinho, da igreja, do bar, pit-bull, piaba
etc. Divirtam-se com os
nomes de quem quer ser
vereador, ou que já são:

ARACRUZ
Adeir do Gás (Republicanos)
Adevalter Índio (PT)
Aislah de Paula (PT)
Aislan Fabre (PC do B)
Aislan Fiuza (Patriota)
Alda de Laginha (PC do B)
Aldeir da Agricultura (PODE)
Bete Cobradora (PC do B)
Cantora Ilma Duarte (Solidariedade)
Cantora Juliana Paranhos (PSL)
Carlão Barriga Lisa (PT)
Célio Amigo das Upas (PT)
Celson da Farmácia (Republicanos)
Cida Cinderela (PSL)
Daniel da Towner (DEM)
Dany Colmatec (Solidariedade)
Darley do Milho Verde (PSB)
Dedel do Itaputera (REDE)
Demô Lopes (PSL)

Detinha Pescadora (REDE)
Dionério Montador (REDE)
Domingão Barbosa (Cidadania)
Dudu da Mercearia (DEM)
Eduardo Coyote (PC do B)
Escurinho (PSD)
Fifiu do Ônibus (PSB)
Filhos da Terra Tupinikim (PC do B)
Gedilson Carreteiro (PSL)
Helcio Despachante (PODE)
Ítalo Cadeirante (Republicanos)
Jamaica do Gás (PT)
Jó (PMN)
João de Jesus (Cidadania)
Joelson Cantor (PODE)
Jonathan Taekwondo (PSL)
Jorge do Morro (PSB)
Kapitão (Republicanos)
Kely Segurança (PSL)

Lula (DC)
Madruga (PP)
Malaquias do Milho (REDE)
Marcelo Onça (PC do B)
Marcelo Taxista (REDE)
Márcia do Sindicato (PT)
Marisa dos Idosos (PC do B)
Marreta (PSD)
Massarico (PP)
Mazinho Cantor (Cidadania)
Mazinho da Grama (PT)
Messias da Vila (DC)
Moacyr do Irajá (DC)
Morobá (PT)
Nenzim do Forró Muá (PC do B)
Nivaldo Caminhoneiro (PSB)
Nivaldo Vigilante (REDE)
Osania da Saúde (PDT)
Oto Carioca (PSD)

Patrícia das Obras (PT)
Paulão Vendedor (PTC)
Paulinho da Latinha (PMN)
Pelé (PC do B)
Piaba (PTC)
Pit Bull (PSD)
Pororó (PODE)
Rodrigo Guarani (REDE)
Tia Dulce (Patriota)
Tião da Van (DC)
Tio Sam (Solidariedade)
Valdirene da Dengue (PMN)
Vanessa do Artesanato (PSB)
Vilson Jaguareté (PT)
Waldir da Portelinha (Solidariedade)
Wander Sat (PODE)
Zé Prego (Patriota)
Zezão (DC)
Zezinho Ferramenta (Cidadania)

IBIRAÇU
Alemoa (PV)
Ana Paula da Ascomçu (Cidadania)
Antônio Mussum (PV)
Aurélio da Escelsa (MDB)
Beto do Salão (PSB)
Breno do Salão (Cidadania)
Cabo César (PMN)
Caboquinho (PDT)

Carlinhos Café (Cidadania)
César da Prefeitura (PV)
Clóvis do Táxi (Cidadania)
Democrata (Cidadania)
Dona Lúcia da Delegacia (MDB)
Fabinho da Pestalozzi (PSB)
Fernando do Gás (Cidadania)
Gaúcha (PDT)

Helbert do Salão (PSC)
Ilza do Califórnia (PSB)
Juninho Amaral Estilos (PV)
Luciana do Luiz (PMN)
Moacir do Banco (PSB)
Professora Emília Madeira (PDT)
Professora Flávia (Cidadania)
Professor Cesar Serejo (PDT)

Professor Maurício (Cidadania)
Rogério Lambão (PV)
Tião Giro (PMN)
Zé Canjica (MDB)
Zé Pintor (PP)

JOÃO NEIVA
Alef do Taxi (Republicanos)
Américo Táxi (PP)
Anailton do Táxi (PSD)
Buiú (Cidadania)
Cabeça Bergamini (PSDB)
Cida Cabelereira (PSDB)
Cida do Hospital (PV)
Dalva da Ótica (PSB)
Dete da Saúde (Cidadania)

Leonam do Churrasquinho (PSDB)
Loro (PV)
Mazinho do Esporte (PSDB)
Menelli do Táxi (Avante)
Napinho (Cidadania)
Odilia da Igreja (Avante)
Professor Cesar Pessoa (Avante)
Professor Eliel (PP)
Sargento Mota (PSL)

Enfermeiro Antônio Firme
(PSDB)
Evandro Bocalisa (PSDB)
Fabíola do Tião (PV)
Ferrugem (PV)
Gaúcho (PL)
Gilberto Operador (DEM)
Jô do Transporte Escolar
(Republicanos)

Simone Dentista (PP)
Tatu (Cidadania)
Tiquinho (DEM)
Valdinei Cowboy (DEM)
Valéria da Saúde (PSDB)
Vavá do Bar (Avante)

FUNDÃO
Agente Federal Robson (PODE)
Alemão Fontana (PSD)
Ana Professora (Republicanos)
André Morcegão (PODE)
Cris do Posto (PSDB)
Dadá (PODE)
Daniel Piranema (Cidadania)

Dudu do Esporte (PODE)
Edinho do Açougue (Patriota)
Jardeu dos Humildes (Republicanos)
João Barbeiro (Patriota)
Josias da Construção Civil (Patriota)
Léo Carretel (PSD)

Léo dos Teclados (PODE)
Luzia da Saúde (Republicanos)
Márcio de Piranema (Republicanos)
Margarete do Hospital (PDT)
Mariano Policial (PDT)
Marizão (Republicanos)
Negão do Bloco (Republicanos)

Netthy Urbano (PODE)
Niniu (Cidadania)
Pial (PDT)
Sônia Professora (Patriota)
Thor (PDT)
Valter Filho Meu (Republicanos)
Xandoca (PODE)
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DESAFIOS PARA O NOVO PREFEITO DE ARACRUZ

SUCESSOR HERDARÁ POUCAS
OBRAS NÃO CONCLUÍDAS

O

prefeito de
Aracruz a
ser eleito
em 15 de
novembro, e que
administrará
o
município a partir de 2021 a 2024,
inicia o mandato
tendo que finalizar poucas obras
não
concluídas
pela atual gestão,
mas que estão em
andamento, além
de providenciar as
assinaturas de ordens de serviços de
outras obras para a
população. Foram
obras
importantes iniciadas e não
finalizadas neste
mandato, com as
quais o eleito, que
assumirá o cargo
em 1º de janeiro de
2021, poupará investimentos.

Obra no CMEI Cinderela, no bairro Guanabara...

...E na EMEF Eurípides Nunes Loureiro, no Itaputera

Obras em andamento
• Construção da EMEF Eurípedes Nunes Loureiro – Itaputera –
Sede (Estágio 65%)
• Construção do CMEI Cinderela – Guanabara – Sede (Estágio
60%)
• Construção do Centro Associativo Reviver CEAR – Guaraná
(Estágio 40%)
• Construção do Centro de Triagem de produtos da agricultura
familiar de Aracruz – Parque de Exposições – São Marcos (Estágio 45%)

• Construção do edifício de apoio do Parque Aroeiras do Riacho
(Estágio 30%)
• Infraestrutura urbana do Bairro Santa Rita, em Jacupemba
(Estágio 20%)
• Adequação da UPA de Barra do Riacho para Hospital de Pequeno Porte (Estágio 90%)
• Extensão de redes de iluminação pública (Estágio 40%)
• Construção de nova Unidade de Saúde em Vila do Riacho
(iniciada)

Obras já licitadas e aguardando
ordens de serviços

O jornal FOLHA DO LITORAL traz nesta
edição a segunda reportagem sobre os
desafios ao futuro prefeito de Aracruz,
como forma de contribuir para uma
administração transparente e de agrado dos
moradores. Serão publicados mais desafios
nas próximas edições.

• Infraestrutura urbana do Centro Empresarial da Sede – 1ª
Etapa
• Infraestrutura urbana da avenida Primo Bitti – Itaparica
• Infraestrutura urbana em segmentos de ruas em Jacupemba
• Conclusão/reforma e complementação do Centro de Especialidades Médicas de Aracruz, localizada na Rua Lúcia Bitti Devens, bairro Jequitibá

Eleitor poderá justificar falta pelo celular
As lojas de aplicativo de celular
(app) disponibilizaram uma nova
versão do e-Título com mais funcionalidades. O recurso eletrônico possibilitará a justificativa de
ausência nas votações de 15 de
novembro (1º turno) e 29 de novembro (2º turno), até 60 dias após
cada pleito, por meio dos celulares
e tablets.
Até as eleições, o e-Título estará
atualizado para que as justificativas possam ser apresentadas a
partir do dia da votação por quem
não compareceu – por estar fora
do domicílio eleitoral ou impedido
de ir à zona eleitoral. O e-Título,
desenvolvido pelo Tribunal Supe-

rior Eleitoral (TSE),
também
permite ao
cidadão
gerar certidões de
quitação
eleitoral
e de nada
consta de
crimes eleitorais, além de fazer a autenticação
de documentos da Justiça Eleitoral.
O acesso ao aplicativo é gratuito e funciona em sistemas operacionais Android e iOs . Conforme

nota
da
Justiça
Eleitoral,
para baixar
o aplicativo, basta
procurá-lo
na loja do
seu
dispositivo
móvel ou
acessar o
hotsite do título de eleitor no Portal do TSE. Nas eleições de 2018,
29,9 milhões de pessoas no primeiro turno e 31,3 milhões de pessoas no segundo turno deixaram de
votar. Quem até hoje não justificou

deve emitir o boleto para quitação
de multas nos sites do TSE ou dos
tribunais regionais eleitorais. A
justificativa é obrigatória.
O pagamento deve ser feito pela
Guia de Recolhimento da União
(GRU) no Banco do Brasil. Depois
de fazer o pagamento, o cidadão
deve aguardar a identificação do
recolhimento da multa pela Justiça
Eleitoral e o registro na inscrição
pela zona eleitoral. Essas informações estarão disponíveis pelo
e-Título. Conforme a Justiça Eleitoral, o cidadão que não votar por
três pleitos, nem justificar ausência
ou pagar as multas devidas terá o
título cancelado.
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SAÚDE

Médicos e dentistas que
oferecem o melhor para
sua saúde

A página Saúde em Aracruz
também está em nosso site.

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

Aracruz imuniza 1.475 animais Bolsonaro sanciona lei que
em 15 dias de vacinação aumenta pena para maustratos a cães e gatos

E

m 15 dias de Campanha de Vacinação Antirrábica, o Centro de
Controle de Zoonoses
de Aracruz (CCZ) vacinou 1.221 cães e 254
gatos. A meta é imunizar até
o dia 19 de novembro 11.479
cães e 2.870 gatos em todo o
município, atingindo a sede,
zona rural, orla e aldeias indígenas.
A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que ataca
cães e gatos. O contágio ocor-

Foto: Divulgação

re, principalmente, através
de mordedura, arranhadura
ou pela saliva de animais infectados. A vacinação anual é
eficaz na prevenção da raiva
nesses animais e, consequentemente, da raiva humana.
Paralelamente à campanha
de vacinação contra a raiva,
que segue até o dia 19 de novembro, o CCZ disponibiliza a vacinação antirrábica
de rotina para quem quiser
levar o pet ao local, de 8h às
16h30, na rodovia projetada
Aracruz – Guaraná, no bairro
Vila Nova.
De acordo com o cronograma, quando houver vacinação nos bairros aos finais de
semana, uma equipe atenderá também aos sábados e
domingos na sede do CCZ.
Mais informações pelo telefone 3270-7480. Para facilitar
o trabalho de imunização, a
equipe pede ao cuidador que
prenda o animal em casa antes da chegada do vacinador.

Foto: Divulgação

Quando se tratar de cão ou gato, a pena será de dois a cinco anos de
reclusão, multa e proibição da guarda

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na terça-feira 29 a lei que
aumenta a punição para os crimes
de maus-tratos contra cães e gatos.
Quando o projeto foi aprovado no
Senado, ele questionou o aumento
de pena e chegou a dizer que abriria enquete em suas redes sociais
para saber a opinião dos usuários.
O projeto contou com lobby da
primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para que fosse sancionado. Na
época em que foi aprovado, Michelle usou as redes sociais para
pedir apoio à proposta. Ela publi-

cou uma foto do presidente com
um cachorro e defendeu a sanção
da lei.
Pela legislação atual, é prevista a
detenção de três meses a um ano
e multa para maus-tratos contra
animais. Caso a agressão resulte
em morte, a punição é aumentada
de um sexto a um terço.
De acordo com o projeto aprovado no início de setembro no Congresso, quando se tratar de cão ou
gato, a pena será de dois a cinco
anos de reclusão, multa e proibição da guarda.
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Ibiraçu tem quatro candidatos
a prefeito e 87 a vereadores
As nove vagas
da Câmara Municipal de Ibiraçu serão disputadas por
87 candidatos (31
mulheres e 56 homens), média de
9,7 postulantes por
vagas. Dos atuais
vereadores, dois são
candidatos a prefeito – José Hervan
Pignaton (MDB) e
Weverton
Ferreira Tonon, o Vertinho (Cidadania) – e
cinco irão tentar
a reeleição: Aloir
Piol (PMN), Maxsuel Sena (Cidadania), Otávio Maioli
(PDT),
Vanderlei
Alves da Silva (PSC)
e José Geraldo Rossi
(PP). Cleber Rodrigues e Paulo Rodrigues Quaresma não
aparecem na lista
de candidaturas registradas na Justiça
Eleitoral.
Além de Vertinho
Tonon e Zé Pignaton, o ex-vice-prefeito Diego Krentz

(PP) e o ex-prefeito
Sebastião
Mattiuzzi, o Tião (PSDB),
são os candidatos à
sucessão do prefeito
Duda Marozzi, que
cumpre o segundo
mandato consecutivo. Os candidatos
disputarão os votos de 9.532 eleitores (4.585 homens e
4.947 mulheres).
O
atual
vice-prefeito José Luiz
Torres
Teixeira
Júnior, o Zé Luiz
Dentista (PSB), será
candidato ao mesmo cargo na chapa liderada por Zé
Pignaton. Vertinho
terá como vice o ex-vereador Roberto
Carlos Ramalho, o
Beto (PMN); Diego
Krentz compôs chapa com a servidora
pública Sônia Maria
Guzzo Romanha, a
Soninha (PP); e Tião
Matiuzzi
contará
com o vigilante Leonardo Bitti Barbosa
(PSDB) como vice.

Fotos: divulgação / Facebook

CANDIDATOS A PREFEITO E VICE
Diego Krentz (PP) – vice: Soninha (PP)
Tião Matiuzzi (PSDB) – vice: Leonardo Bitti (PSDB)
Vertinho Tonon (Cidadania) – vice: Beto Ramalho (PMN)
Zé Pignaton (MDB) – vice: Zé Luiz Dentista (PSB)

CANDIDATOS A VEREADORES
Alemoa (PV)
Alessandra Ignácio (Cidadania)
Aloir Piol (PMN)
Ana Paula da Ascomçu (Cidadania)
Ana Pignaton Recla (PSC)
Anginho (PP)
Antônio Mussum (PV)
Antônio Pacheco (PSC)
Antônio Pedro (PMN)
Aurélio da Escelsa (MDB)
Belino Pereira (MDB)
Bete Malbar (PV)
Beto do Salão (PSB)
Breno do Salão (Cidadania)
Cabo César (PMN)
Caboquinho (PDT)
Carlinhos Café (Cidadania)
Cenira Venâncio (PDT)
César da Prefeitura (PV)
Chirley Casagrande (MDB)
Cicio Braga (MDB)
Cláudia (PP)

Cláudia Gratz (MDB)
Clóvis do Táxi (Cidadania)
Deloci (PSD)
Democrata (Cidadania)
Domingos Gasparini (PV)
Dona Lúcia da Delegacia (MDB)
Erlon (PSD)
Eunice Félix Vieira (MDB)
Fabinho da Pestalozzi (PSB)
Fernando do Gás (Cidadania)
Gaúcha (PDT)
Geslanne Rocha Pereira (MDB)
Giovania da Celeste (PMN)
Gobbi (PSD)
Helbert do Salão (PSC)
Ilza do Califórnia (PSB)
Jairo (PSD)
Jaqueline (PSD)
Jeane Kelly (PMN)
João Paulo Lombardi (PSB)
João Ramos (PSB)
Joelma da Silva (PV)

Jorge Mattiuzzi (PSB)
Jose Carlos Favaro Pananã (Cidadania)
José Nelson (PSC)
Juninho Amaral Estilos (PV)
Karla Ignácio (PP)
Laurindo Pasolini (PMN)
Linete Matos (PMN)
Lorian Guzzo Acerbe (PDT)
Luciana do Luiz (PMN)
Macário (Cidadania)
Manara (PP)
Maria do Carmo Souza Coelho (PSC)
Marica (Cidadania)
Marlene Braz (PV)
Marquinhos Furieri (MDB)
Maurin (MDB)
Maxsuel Sena (Cidadania)
Moacir do Banco (PSB)
Nena (Cidadania)
Neném Cordeiro (PSC)
Neuza Costa Peluchi (PP)
Orlando Casotto (PV)

Otávio Maioli (PDT)
Pastor Guilherme (PDT)
Pr. Luís Flávio (PSC)
Professora Emília Madeira (PDT)
Professora Flávia (Cidadania)
Professor Cesar Serejo (PDT)
Professor Maurício (Cidadania)
Rafael Lopes (PP)
Renato Ramalho (PP)
Rogério Lambão (PV)
Rosa (PSC)
Rosemary Moura (PSB)
Ruberval (PSD)
Siley Moreno (PDT)
Sinval Aguiar (PMN)
Thiago Pagung (PV)
Tião Giro (PMN)
Valéria Rosalém (PSB)
Vanderlei Alves da Silva (PSC)
Zé Canjica (MDB)
Zé Pintor (PP)
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João Neiva tem quatro candidatos
a prefeito e 121 a vereadores
Fotos: divulgação / Facebook

Além de Dr. Otávio Abreu Xavier (PP), que
tentará a reeleição, são candidatos a prefeito de
João Neiva o policial civil Laércio Campostrini
de Souza (Cidadania), o vereador Laerte Alves
Liesner (DEM) e o ex-vereador Paulo Sérgio De
Nardi, o Micula (Republicanos). São 12.650 eleitores (6.153 homens e 6.497 mulheres) no município.
O vice-prefeito de Dr. Otávio é o vereador Mário Henrique Marim Reali (PSB); Laerte Liesner
compôs chapa puro-sangue com Osvaldo Rampinelli, o Vadin (DEM); Laércio Campostrini formou chapa com o vereador Waldemar José de
Barros (PV) e Micula terá como vice o vereador
Renan Rossoni Pattuzzo (PSDB).
Em relação à disputa pelas 11 vagas da Câmara Municipal, são 121 candidatos registrados (39
mulheres e 82 homens), média de 11 postulantes
por vaga.
Dos atuais vereadores, quatro compõem chapas majoritárias e seis vão tentar a reeleição:
Ademir Costa (PP), Júnior Deambrósio (PL),
Glauber Tonon (Republicanos), Geraldo Fávaro
(PSD), Kaká (PV) e Marcelo Campostrini (Republicanos).
Somente o nome de Matheus Moraes não aparece na lista de candidaturas registradas na Justiça Eleitoral.

CANDIDATOS A PREFEITO E VICE
Dr. Otávio (PP) – vice: Mário Reali (PSB)
Laércio Campostrini (Cidadania) – vice: Waldemar Barros (PV)
Laerte Liesner (DEM) – vice: Vadin (DEM)
Micula (Republicanos) – vice: Renan Pattuzzo (PSDB)

CANDIDATOS A VEREADORES
Adão Garcia (Avante)
Ademir Costa (PP)
Ademir Pandolfi (PSD)
Alef do Tax (Republicanos)
Allan Fonseka (PP)
Aluysio Stefano Testa (PSDB)
Alysson Palmeira (DEM)
Américo Táxi (PP)
Anailton do Táxi (PSD)
Ângela Rúdio (Cidadania)
Antônio Cruz (Republicanos)
Antônio Reali (PSL)
Augusto (PSB)
Branca Rezende (DEM)
Buiú (Cidadania)
Cabeça Bergamini (PSDB)
Celso Guzzo (PSD)
Cida Cabelereira (PSDB)
Cida Cisquini (DEM)
Cida do Hospital (PV)
Cintia Cyrillo (PSL)
Cláudio Tecvix (PODE)
Crislaine Júlio (PSL)
Dalva da Ótica (PSB)
Daniela (PL)
Dete da Saúde (Cidadania)
Douglas Garcia (PSL)
Dr. Wilen de Barros (PV)
Edmilson Gama (PV)
Enfermeiro Antônio Firme (PSDB)
Eraldo Poleze (PV)

Ernandes de Jesus (PSD)
Eva Carolina Soares Araújo (PODE)
Evaldo Pedreiro (DEM)
Evandro Bocalisa (PSDB)
Fabíola do Tião (PV)
Fábio Martins (PSL)
Farah Oliveira (PODE)
Ferrugem (PV)
Gabriel Casotti (PP)
Gaúcho (PL)
Geraldo Favaro (PSD)
Gilberto Operador (DEM)
Gilsinho (PL)
Glauber Tonon (Republicanos)
Glorinha Belo (PSD)
Graça Damazio (DEM)
Gustavo Pandolfi (PP)
Hygor Schaeffer (PSL)
Isabela Sirtoli (DEM)
Ivanete Recla (PSD)
Izabel Cristina (PSL)
Jair Pereira (PSL)
Jandelei Polezeli (PSD)
Janete Bijú (Cidadania)
Jessica (Republicanos)
Jô do Transporte Escolar (Republicanos)
Josildo Santana (PSD)
Juci (PL)
Junior Deambrosio (PL)
Kaká (PV)
Kelly Cristina (PV)

Lenita Ferreira (PP)
Leonam do Churrasquinho (PSDB)
Lorival Casoti (PODE)
Loro (PV)
Lucas Recla (PSL)
Luciana Cuzzuol (PV)
Luís Carlos Assis Miranda (PSL)
Luís Cuzzuol (PV)
Luquinhas Seleguini (PL)
Luzinete De Nardi (PL)
Madalena Gasparini (PODE)
Marcelo Campostrini (Republicanos)
Marciano Vescovi Sacani (Cidadania)
Marcos Campagnaro (DEM)
Marcos Pandolfi (PSD)
Marcos Ribeiro (Republicanos)
Mateus Erailton Tonon (PODE)
Maurício Frigini (PSD)
Mauro Brasil (DEM)
Mauro Vicente (DEM)
Mazinho do Esporte (PSDB)
Menelli do Táxi (Avante)
Napinho (Cidadania)
Nena (PSL)
Nete Sfalsin (Avante)
Neusimar Braga (DEM)
Odilia da Igreja (Avante)
Patrícia Cao (Republicanos)
Paulo Pignaton (PL)
Paulo Stefanelli (PSL)
Pedrinho (PSB)

Pedro Recla Neto (Republicanos)
Professor Cesar Pessoa (Avante)
Professor Eliel (PP)
Raissander (PSB)
Raquel (PSB)
Raulino Pinto (PODE)
Roberto Balestrero Tozinho (PODE)
Rodineri (PSDB)
Rogério Faria (PV)
Rosi (PSB)
Sargento Mota (PSL)
Sebastião Tonon (PL)
Simone Dentista (PP)
Tatu (Cidadania)
Tavinho (PSD)
Teka Gripa (PSD)
Teresinha Perovano (PSDB)
Tianinho (PV)
Tiquinho (DEM)
Toninho Del Pupo (PP)
Tuca (DEM)
Valdemar (PODE)
Valdinei Cowboy (DEM)
Valéria da Saúde (PSDB)
Vavá do Bar (Avante)
Vivi (PP)
Wslana Bertelli (PSL)
Zé Adão (PODE)
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Campanha começa em Aracruz
com sete candidatos a prefeito
e 299 a vereadores
No Estado são 373 caNdidatos a prEfEitos E 11. 525 a vErEadorEs

A

caça aos votos
dos 69.769 eleitores de Aracruz
(34.354
homens,
35.349 mulheres e 66 com
sexo não declarado) começou acirrada em Aracruz, com
‘santinhos’ explodindo nas redes sociais,
corpo a corpo e críticas aos adversários,
pelos sete candidatos
a prefeito e 299 a vereadores, aumento de
13,7% no comparativo
com as eleições de
2016, quando 263 nomes concorreram a
uma das 17 vagas no
Legislativo Municipal.
Além de Jones Cavaglieri (Solidariedade), que disputará a
reeleição, os candidatos a prefeito de Aracruz que registraram
suas candidaturas e
aparecem na plataforma DivulgaCand são:
o servidor público
Adilson Simão Mendes (PT), o vereador
Alcântaro Victor Lazzarini Campos (PSD),
o médico e ex-vereador Dr. Luiz Carlos
Coutinho
(Cidadania), o empresário Evilasio Oliveira Costa
(PDT), o vereador
Paulo Neres (PSC) e o
major da reserva da
PM Wallace Ribeiro
Vieira (PRTB).
Adilson Simão, Major Wallace Vieira e
Paulo Neres compuseram chapa puro-sangue, respectivamente,
com o motorista Romildo Miranda Patrocínio (PT), o agricultor

Fotos: divulgação / Facebook

Francisco de Assis Cavalheri
Selvatici
(PRTB) e a cabelereira
Sheila Leoni dos Santos (PSC). O vice de
Alcântaro é o também
vereador
Romildo
Broetto (Republicanos). Dr. Coutinho
tem o ex-vereador
Carlos Alberto Loureiro Vieira (PP) como
vice. O ex-vereador
Valdeci Covre, o Kiko
(PSB), é o vice de Evilasio Costa. Já Jones
Cavaglieri tem como
vice o pastor e psicólogo Manoel Messias
Lopes Souza (DC).
Se nada mudar, uma
vez que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o
registro das candidaturas após a aprovação de documentos,
certidões e declarações apresentados por
cada candidato, pode
haver desistências.
Será uma espécie de
processo seletivo bem
disputado, com a média de 17,6 postulantes por vaga, entre os
203 candidatos homens e 96 mulheres.
A atual Câmara de
Vereadores conta com
apenas duas mulheres
– Dileuza Del Caro e
Mônica Cordeiro –
que são candidatas à
reeleição.
O aumento de candidatos está ligado às
novas regras para a
eleição de vereadores.
Uma das principais
mudanças é a proibição de coligações para
o cargo, o que aumentava a chance de obter
mais vagas no Legislativo.

Adilson Simão, Alcântaro Filho, Dr. Luiz Coutinho, Evilasio Costa, Jones Cavaglieri, major
Wallace Vieira e Paulo Neres são os candidatos

Agora, os partidos
terão de concorrer
cada um por si, com
cada postulante precisando atingir uma votação mínima para garantir uma vaga.
Dos atuais 17 vereadores, 13 vão tentar a
reeleição: Adeir do
Gás (Republicanos),
Alexandre Manhães
(Republicanos), Bibi
Rossato (PSL), Carlinhos do Josiel (PP),
Carlito Candin (Solidariedade), Celson da
Farmácia (Republicanos), Dileuza Del Caro
(PSB), Fábio Netto (PC
do B), Lula (DC), Marcelo Nena (PSD), Mônica Cordeiro (PP),
Paulo Flávio (Republicanos) e Ronivaldo
Cravo (Republicanos).
Alcântaro
Filho
(PSD) e Romildo Bro-

etto (Republicanos)
formaram chapa majoritária para a disputa pela prefeitura.
Já Beto Negreiro e
Toni Loureiro não
aparecem na lista de

candidaturas registradas na Justiça Eleitoral.
Entre os outros 286
candidatos à Câmara
Municipal, cinco são
ex-vereadores: Fábio

Machado (PC do B),
Irmão Agnaldo (Solidariedade), Paim (Republicanos), Renato
Pereira Sobrinho (DC)
e Rosane Machado
(PSB).

”As mulheres são maioria no eleitorado
de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Fundão”

aracrUZ
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE
Adilson Simão (PT) – Vice: Romildo PB (PT)
Alcântaro (PSD) – Vice: Romildo Broetto (Republicanos)
Dr. Coutinho (Cidadania) – Vice: Beto Vieira (PP)
Evilasio Costa (PDT) – Vice: Kiko Covre (PSB)
Jones (Solidariedade) – Vice: Manoel Messias (DC)
Major Wallace Vieira (PRTB) – Vice: Francisco Selvatici (PRTB)
Paulo Neres (PSC) – Vice: Sheila Leoni (PSC)
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Candidatos a vereadores em Aracruz
Adeir do Gás (Republicanos)
Adelson Alexandre (Republicanos)
Adevalter Índio (PT)
Adriana (PTC)
Adriana Bonfá (PSB)
Adriana Guimarães (Republicanos)
Adriano Amorim Cabidelli (Solidariedade)
Agostinho Antunes (PC do B)
Aislah de Paula (PT)
Aislan Fabre (PC do B)
Aislan Fiuza (Patriota)
Alda de Laginha (PC do B)
Aldeir da Agricultura (PODE)
Alexandra Tomaz (PMN)
Alexandre Manhães (Republicanos)
Amariles Aguilar (REDE)
Ana Lídia (Patriota)
Ana Paula Demétrio (PRTB)
André Coutinho (PTC)
André Rui (PSB)
André Silva (PTC)
Andréia Bueno (DC)
Andrezinho Carlesso (PP)
Antônio Pires (PTC)
Artemio Rossoni (PSB)
Aurélia Grasiele (REDE)
Bete Cobradora (PC do B)
Bete Zatta (PSB)
Betinho (Solidariedade)
Bibi Rossato (PSL)
Bruno Casotto (PSDB)
Camila (PODE)
Cantora Ilma Duarte (Solidariedade)
Cantora Juliana Paranhos (PSL)
Carlão Barriga Lisa (PT)
Carlinho Dambroz (PRTB)
Carlinhos do Josiel (PP)
Carlinhos Mathias (PTC)
Carlito Candin (Solidariedade)
Carlos André (PSD)
Cecéu (PTC)
Célio Amigo das Upas (PT)
Celso de Barros (PRTB)
Celso Wandelkookem (Patriota)
Celson da Farmácia (Republicanos)
Cézar Barbosa (PTC)
Chico Rico (Cidadania)
Cida Cinderela (PSL)
Clácio de Souza (REDE)
Clevi Testa (DC)
Cristiano Só Alegria (REDE)
Daiane Bragatto (PODE)
Dalva Honorato (PT)
Daniel da Towner (DEM)
Dany Colmatec (Solidariedade)
Dário Coutinho (PRTB)
Darley do Milho Verde (PSB)
Dedel do Itaputera (REDE)
Demô Lopes (PSL)
Detinha Pescadora (REDE)
Dileuza (PSB)
Dimario Candido Franco (Solidariedade)
Dimitria Mandelli (PSDB)
Dinho (Solidariedade)
Dionério Montador (REDE)
Domingão Barbosa (Cidadania)
Dr. Alan Jabbur (DEM)
Dr. Carlos (Republicanos)
Dr. Geanderson Godoi (PP)
Dr. Victor Milanez (PODE)
Dudu da Mercearia (DEM)
Dulce Quintas (Cidadania)
Edilson Spinassé (DEM)

Edimar Castiglioni (PRTB)
Edimar Poltronieri (Cidadania)
Edmilson Guimarães (Patriota)
Edmilta Cabidelli (PSL)
Edson Castiglioni (Patriota)
Eduardo Baldi (PRTB)
Eduardo Coyote (PC do B)
Elessandra Telles (PMN)
Eliane Souza (Cidadania)
Eliézer Minchio (DEM)
Elizeu Costa (REDE)
Eraci Fraga (PTC)
Erika Laender (PRTB)
Escurinho (PSD)
Estanislau Matoso (PTC)
Etienne Coutinho Musso (Cidadania)
Eva Lélis (PRTB)
Fabio Machado (PC do B)
Fábio Netto (PC do B)
Fabíola Kelly (PSD)
Fifiu do Ônibus (PSB)
Filhos da Terra Tupinikim (PC do B)
Flávia (PTC)
Flávio Bahia (PSD)
Flávio Nascimento (Patriota)
Flayner (DEM)
Franz Carlos (PSDB)
Gabriel Pereira (PSL)
Gadioli (PODE)
Gedilson Carreteiro (PSL)
Genésio Pinto (Patriota)
Gilda Nunes (DC)
Gilmar Castoldi (PSD)
Gina (Solidariedade)
Graça (PSDB)
Gustavo Rossoni (PSL)
Halyston Durães (Solidariedade)
Helcio Despachante (PODE)
Igor Sena (DC)
Ilza Borges (DC)
Índia Sales (PTC)
Ingrid Dutra (PP)
Iracema (Republicanos)
Iracema Milagres (PSD)
Irlene Borges (PRTB)
Irmão Agnaldo (Solidariedade)
Israel Azeredo (PTC)
Ítalo Cadeirante (Republicanos)
Ivone (Patriota)
Jaciara Ferreira (PRTB)
Jair Bento (Patriota)
Jair Nacimento (DC)
Jamaica do Gás (PT)
Jean Pedrini (Cidadania)
Jó (PMN)
João de Jesus (Cidadania)
João Paulo (Patriota)
João Pedro Rampinelli (PDT)
Jobinho da Silveira (PT)
Jocimar Machado (PC do B)
Joelson Cantor (PODE)
Johnson (Cidadania)
Jonathan Taekwondo (PSL)
Jorge do Morro (PSB)
Jorge Pereira (Patriota)
Jorginho Benfica (Cidadania)
José Lazaro (PODE)
José Luiz Borges (PRTB)
Jucelino Fernandes (Cidadania)
Juliano Pimentel (PRTB)
Júnior Soeiro (DC)
Kapitão (Republicanos)
Kely Segurança (PSL)

Laiane Teixeira (PSDB)
Larissa Braga (DC)
Lauderico Zuccolotto (Cidadania)
Lázaro (PSD)
Léia Gama (PTC)
Leidiane Gonçalves (REDE)
Lenne Leão (PC do B)
Léo Pereira (DEM)
Lorrane Santana (PP)
Lourenço Moura (DC)
Lu Ribeiro (REDE)
Lua Hippi (DC)
Luan Moro (PSD)
Luana Tomaz (PSD)
Luciane Cândida (DEM)
Lúcio Filho (PSL)
Luizinho (PMN)
Lula (DC)
Madruga (PP)
Magno Fernandes (PTC)
Magno MCZ (REDE)
Malaquias do Milho (REDE)
Mara Loureiro (Cidadania)
Marcelo Capucho (PDT)
Marcelo Nena (PSD)
Marcelo Onça (PC do B)
Marcelo Pajehú (PRTB)
Marcelo Taxista (REDE)
Márcia do Sindicato (PT)
Marcilene Neto (PMN)
Marcinha Figueiredo (DEM)
Márcio Jhonatan (PT)
Marcos Vinícius (PC do B)
Margareth Frigini (Solidariedade)
Maria Montibeller (PTC)
Mariana Silva (PC do B)
Marileda (PSD)
Marilene Oliveira (Cidadania)
Marilza Nunes (Patriota)
Marinete (PSD)
Marisa dos Idosos (PC do B)
Marreta (PSD)
Massarico (PP)
Maurielem Cyrillo (Solidariedade)
Mauro Rocha (REDE)
Mauro Sirtoli Xuxa (PSD)
Mazé Riguete (REDE)
Mazinho Cantor (Cidadania)
Mazinho da Grama (PT)
Messias da Vila (DC)
Moacyr do Irajá (DC)
Mônica Cordeiro (PP)
Morobá (PT)
Naldinho (PT)
Natalio Costa (PP)
Nattan Preisigke (Cidadania)
Neno (PSD)
Nenzim do Forró Muá (PC do B)
Neta Fahning (DEM)
Neto (PODE)
Neuzinha Andrade (PSL)
Nivaldo Caminhoneiro (PSB)
Nivaldo Vigilante (REDE)
Odete Matos (PSD)
Omar (PSL)
Osania da Saúde (PDT)
Oto Carioca (PSD)
Pablo (Solidariedade)
Paim (Republicanos)
Pastor Pedro Lacerda (DC)
Pastor William Mendonça (REDE)
Patrícia (PODE), N° 19999;
Patrícia das Obras (PT)

Paulão Vendedor (PTC)
Zé Luiz (PSL)
Paulinho da Latinha (PMN)
Zé Prego (Patriota)
Paulo Alves (PT)
Zé Renato Vidigal (PDT)
Paulo Flavio (Republicanos) Zeni Braga (Cidadania)
Paulo Mergel (PTC)
Zezão (DC)
Pelé (PC do B)
Zezinho Ferramenta
Piaba (PTC)
(Cidadania)
Pit Bull (PSD)
Zezinho Santi (PSL)
Pororó (PODE)
Pr. Arildo (PP)
Pr. Enan (PP)
Pr. Marilene Souza (PMN)
Pr. Silas Estevam (PRTB)
Prof. Serjão (DEM)
Professor Bastos (PMN)
Professor Edhalley (PSB)
Professor Evair (PC do B)
Professor Henrique Selim (PC do B)
Professor Jorginho (PSB)
Professor Sérgio Pozzatti (PDT)
Professor Yedo (REDE)
Rafael Guasti (PTC)
Renato (DC)
Renato Reis (PMN)
Renato Ribeiro (DEM)
Rhayrane (PC do B)
Roberto Rangel (PODE)
Robinho (Solidariedade)
Rodney Louback (PRTB)
Rodrigo Guarani (REDE)
Rogério Patrício (PSL)
Ronaldo Lemos (PODE)
Ronielly Monfardini (PMN)
Ronivaldo Cravo (Republicanos)
Rosane Machado (PSB)
Rose (PC do B)
Rose Pignaton (Republicanos)
Rosiane (DEM)
Rosiane Coser (PTC)
Rosilene (PODE)
Rute Machado (DC)
Sheyla Simões (PSB)
Silvio José Rodrigues (PRTB)
Sônia (PODE)
Tatiane Queiroz (DEM)
Thaty Andrade (REDE)
Tia Dulce (Patriota)
Tiago da Silva (PC do B)
Tiago José (REDE)
Tião Barbosa (PDT)
Tião Cornélio (Republicanos)
Tião da Van (DC)
Tião Soares (PSL)
Tio Sam (Solidariedade)
Toninho Moura (PSD)
Toninho Valfré (PRTB)
Torezani (PDT)
Valdinei Tavares (REDE)
Valdiney Viana (PSB)
Valdir da Silva (PTC)
Valdirene da Dengue (PMN)
Valdivo Pratis (PT)
Valéria Braga (PSL)
Valquíria Seleguini (PRTB)
Vanessa do Artesanato (PSB)
Venicius Mattos (DC)
Victor Bermudes (DEM)
Vilson Jaguareté (PT)
Vinícius Batista (PRTB)
Waldir da Portelinha (Solidariedade)
Wander Sat (PODE)
Wanderson de Paula (Cidadania)
Zé Carlos (DEM)
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Imetame Energia assume
polo petrolífero de Lagoa Parda
Foto: Divulgação

Lagoa Parda fica a
35 km de Linhares

Sancionada lei que
reforça segurança
em visitas técnicas
Foto: Divulgação

O

ntem, 01 de outubro, a
Imetame Energia assumiu
a operação dos campos
terrestres de petróleo e gás
natural do Polo Lagoa Parda, em Linhares. O processo de aquisição, iniciado
em outubro do ano passado, foi
concluído com sucesso. A Imetame realizou a compra com o
financiamento feito por um consórcio formado pelo Bandes e Banestes, no valor de R$ 40 milhões.
Lagoa Parda era um dos ativos
da Petrobras em desinvestimento
no Espírito Santo. O Polo compreende três campos terrestres
em produção – Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Piabinha, com
produção média de aproximadamente 113,4 barris de petróleo
por dia e 1,7 mil metros cúbicos
diários de gás natural registrada
entre janeiro e agosto deste ano.
O complexo petrolífero foi
comprado da Petrobras em outubro do ano passado por US$
9.441.586,10 (cerca de R$ 49 milhões no câmbio atual). O valor
recebido no fechamento se soma
ao montante de US$ 1.405.869,90
pagos à estatal na assinatura do
contrato de venda.
“Há um ano estamos nos preparando para esse processo, e a
nossa equipe estava na expectativa para este dia, que é um novo
desafio para nós e a realização
de um sonho. Somos uma empresa capixaba que ainda não tinha
campos em produção no Espírito
Santo, e agora este sonho se con-

solidou. Somos gratos a Deus e a
todos que contribuíram ao longo
desta jornada”, disse o diretor
Gilson Pereira Junior.
As reservas adquiridas somam
cerca de 2,51 milhões de barris
de petróleo e 55 milhões de m³
de gás natural, com a garantia de
venda da produção para a própria Petrobras. Ao longo do projeto, segundo estimativa da Imetame, serão gerados mais de R$
100 milhões em arrecadação de
impostos e royalties do petróleo.
O campo está localizado a 34
km de Linhares. Sua descoberta foi em 28 de junho de 1981
pelo poço exploratório 1-LPS01-ES, tendo sua produção efetiva iniciada no mesmo ano da
descoberta. Os limites do campo correspondem a uma área
de aproximadamente 1,73 km²,
onde foram perfurados cinco poços, dos quais apenas dois foram
classificados como produtores.
A venda dos campos é parte da
política da estatal de melhorar
sua alocação de capital e de investir mais os recursos em ativos
de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas. Segundo a Petrobras, o valor foi pago
em duas parcelas, a primeira, de
US$ 1,4 milhão, na assinatura
do contrato, e o restante no fechamento da transação, que foi
aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) e pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Por Márcia Tourinho (Ales)

O governador Renato Casagrande sancionou a Lei
11.178/2020, que aperfeiçoa
normas de segurança para visitas técnicas realizadas por
prestadoras de serviços em residências e endereços comerciais do Espírito Santo. A lei, de
autoria do deputado Delegado
Lorenzo Pazolini, foi publicada
no Diário Oficial de terça-feira
29 e entra em vigor em 45 dias.
A iniciativa de Pazolini altera
a Lei 10.690/2017, que obriga
as empresas prestadoras de
serviços a disponibilizar informações sobre os técnicos habilitados a realizarem serviços
no Estado. Uma das alterações
é a inclusão do inciso IV ao
parágrafo único do artigo 1º,
exigindo do profissional uma
senha de identificação do atendimento.
Já o artigo 2º especifica as
empresas consideradas prestadoras de serviços e incluídas
na medida, como empresas de

telefonia e internet; empresas
de televisão a cabo, satélite,
digital e afins; empresas especializadas em reparos elétricos
e eletrônicos; autorizadas de
empresas de aparelhos de utilidades domésticas; concessionárias de água e energia elétrica; empresas fornecedoras
de gás encanado para fins residenciais e empresas de seguro.
A lei sancionada também
traz mais rigor às penalidades
previstas em caso de descumprimento das medidas. A legislação original, que tem como
base Valores de Referência do
Tesouro Estadual (VRTEs), prevê multa de pouco mais de R$
7 mil. Na lei de Pazolini esse
valor pode chegar a quase R$
18 mil, que pode ser dobrado
em caso de reincidência. A Lei
11.178 ainda inclui a possibilidade de suspensão de fornecimento de produtos ou serviço.
Os recursos arrecadados com a
aplicação da multa serão revertidos para o Fundo Estadual de
Defesa do Consumidor.
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