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Pesquisa FOLHA DO LITORAL/BRAND: Aracruz

Empate técnico entre
Alcântaro e Dr. Coutinho
O prefeito Jones Cavaglieri (Solidariedade) vem em terceiro, com 9,3% das intenções de voto. Na quarta
posição, o major Wallace Vieira (PRTB), com 6,5% dos votos, seguido de Evilasio Costa (PDT) com 3%, Paulo
Neres (PSC) com 2,3% e Adilson Simão (PT) com 0,8%. Nas perguntas que admitiam respostas de múltipla
escolha houve inferência estatística (cálculo) sobre o número total de 400 entrevistas, sendo normal os dados
não fecharem em 100%. (Menção estimulada). q PÁGINAS 04, 05 E 06

Alcântaro Filho tem 23,3% na estimulada

Desta lista de candidatos a prefeito, em quem
jamais votaria?
*MúLTIPLA ESCOLhA
JONES (77) .................................................. 41,8%
ALCÂNTARO (55) ......................................... 14,3%
DR. COUTINHO (23) ...................................... 7,5%
PAULO NERES (20) ........................................ 7,0%
MAJOR WALLACE VIEIRA (28) ....................... 5,8%
EVILASIO COSTA (12) .................................... 5,3%
ADILSON SIMÃO (13) .................................... 4,5%
Rejeita ninguém ......................................... 24,3%
N/Sabe .......................................................... 9,0%
Rejeita TODOS .............................................. 5,3%
*ACEITA MAIS DE UMA OPÇÃO DE RESPOSTA
Pesquisa registrada no TSE sob o número ES-08862/2020

Dr. Coutinho vem em seguida, com 20,5%

Jones Cavaglieri é o terceiro, com 9,3%

Pensando ainda na eleição para PREFEITO:
sendo estes os candidatos registrados, se a
eleição fosse hoje em quem votaria?
VOTO ESTIMULADO

Em novembro teremos eleição municipal. Se
a eleição para prefeito de ARACRUZ fosse
hoje, o/a Sr/a já teria um candidato para
votar? RESPOSTA ESPONTÂNEA

ALCÂNTARO (55) ......................................... 23,3%
DR. COUTINHO (23) .................................... 20,5%
JONES (77) .................................................... 9,3%
MAJOR WALLACE VIEIRA (28) ....................... 6,5%
EVILASIO COSTA (12) .................................... 3,0%
PAULO NERES (20) ........................................ 2,3%
ADILSON SIMÃO (13) .................................... 0,8%
Indeciso/Não sabe ...................................... 18,5%
Ninguém/Branco/Nulo ............................... 13,8%
N/respondeu ................................................ 1,5%
Não vai votar ................................................ 0,5%

Alcântaro Filho ........................................... 10,3%
Dr. Coutinho ................................................. 8,5%
Jones Cavaglieri ............................................ 4,8%
Major Wallace Vieira .................................... 3,0%
Evilasio Costa ................................................ 2,0%
Adilson Simão ............................................... 0,8%
OUTRO nome................................................ 0,8%
Paulo Neres .................................................. 0,3%
N/sabe ou ainda não escolheu................. 64,8%
N/respondeu ............................................. 2,0%
Votará branco/nulo ................................... 1,8%
Não vai votar ............................................. 1,3%

Total .......................................................... 100,0%

Total .......................................................... 100,0%
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Naquela tarde azulada de outubro
Por Rodrigo Alves de Carvalho

E o vento continuava naquela tarde azulada de outubro.
O menino sentado no degrau
da porta da cozinha olhava o
Capim Gordura se deitando
ao receber rajadas violentas e
depois recobrando o equilíbrio
dançando como chamas de
fogo amareladas.
As copas das árvores ao redor de sua casinha também
chacoalhavam frenéticas e
o bambuzal próximo à bica
d’água no fundo do terreiro
quase tocavam o chão, como
varas de pescas fisgando enormes Bagres bigodudos.
Lá adiante na estradinha próximo à ponte de tábuas sobre
o ribeirão podia ver uma enorme nuvem de poeira vermelha
que subia ao ar depois se espalhava encobrindo os campos
e algumas vacas que pastavam
alheios ao vento e à poeira.
No céu nenhuma nuvem passando, a não ser um Gavião-carijó que lutava batendo
rapidamente suas asas para
conseguir vencer a barreira
que soprava sobre suas penas,
voava à esmo, ou melhor, voava à mercê do vento, não se
importando para onde ele levasse.
O menino continuava sentado na porta da cozinha e
observava as obras do vento.
Tudo parecia passar rápido,
tudo era barulhento pelo sopro
uivante e foi aí que o menino

teve uma ideia.
Correu para dentro de casa,
passou pela mãe que passava
um café no fogão de lenha,
entrou em seu quarto com o
chão de terra batido. Em baixo
da cama, o menino procurou
no meio de seus brinquedos,
bolas de meia, caminhões de
plástico, estilingue e muitos
bonequinhos de madeira, seu
papagaio azul que fizera no
início do mês, mas que poucas
vezes teve oportunidade de
empinar.
Na janela do quarto, as madeiras rangiam com as pancadas do vento. O menino saiu
para o terreiro com o papagaio azul de rabiola feita com
tiras de jornal, desenrolou um
pouco de linha da lata de óleo
vazia e correu pelo quintal em
meio aos pés de laranja e limão
cravo que foram plantados próximo à porta da cozinha.
O papagaio alçou voo e a linha era descarregada rapidamente, o vento forte levava o
papagaio cada vez mais alto,
porém, quando o menino percebeu que a linha estava prestes a acabar, segurou a lata,
e a linha deu um tranco forte
que arrebentou próximo à sua
mão.
Correu o menino tentando
agarrar a linha que subia tão
alto quanto o papagaio que
se perdia no céu com cambalhotas ao sabor do vento. O
menino voltou a sentar-se na
escada da porta segurando a
lata de óleo vazia e sem linha.
Observou novamente o Capim
Gordura, o bambuzal, a poeira, o gavião e lá adiante, bem
longe observou o papagaio sumindo entre as nuvens daquela
tarde azulada de outubro.

Rodrigo alves de Carvalho, natural de Jacutinga
(mG), é jornalista, escritor
e poeta.

OPINIÃO

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

TíTulo
á poucos dias li
H
no Jornal de Notícias, lá de Portugal,
o seguinte texto: “o
calendário marcava o dia 12 de
setembro de 1895
quando no Porto
se soltaram espantos e exclamações.
Saía para as ruas
o primeiro elétrico, veículo sobre
carris movido
a eletricidade
que permitia o
transporte de
pessoas entre
vários pontos
da cidade com
mais rapidez e
eficiência”.
Vejam só: há
muito mais de
um século os
portugueses dispõem de transporte
urbano elétrico – os
populares ‘bondes’.
Não poluem e são
silenciosos. Detalhe
adicional: prestigiam
a indústria nacional.
Faça uma experiência: estude as
maiores cidades do
planeta. Em praticamente todas o transporte urbano está
fortemente baseado
em bondes ou no
seu análogo metido
a tatu, o metrô. Na
essência, de Lisboa a
Frankfurt, de Osaka
a Londres, de Paris a
Beijing, de Cingapura
a New York, lá está

o conceito de transporte urbano baseado
preponderantemente
em trilhos e energia
elétrica.
No Brasil trilhamos
caminho oposto.
Inexplicavelmente
optamos por ônibus
caríssimos, ruidosos
e poluentes. Produzidos, em grande
parte, por empresas

transnacionais. Circulando muitas vezes
com combustível
importado de países
que não produzem
um único barril de
petróleo. Rodando
sobre pneus produzidos com borracha
importada até de
lugares onde não há
sequer um seringal!
Este deplorável
quadro repete-se em
nível nacional. Desconheço outro país com
dimensões continentais que tenha
optado por transportar a maior parte de
suas mercadorias no
lombo de milhares de
caminhões!

ComuniCaDo

FOLHA DO

EVANDRO CAO torna público que obteve da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável de João Neiva (Semades), através do processo n°
002248/2020, Licença Municipal Simplificada (LMS) N°
009/2020, com validade de
1.460 dias, para SECAGEM
MECANICA DE GRÃOS E PILAGEM DE GRÃOS, na localidade Pasto Novo, município
de João Neiva - ES.

LITORAL

Seria oportuno que
em meio a tantas
décadas de tantos
ajustes e reformas,
planos e metas,
cortes e crises, fosse
informado ao povo
brasileiro quem
ganha com isso. Qual
a razão desta opção
rodoviária. Quantos
brasileiros morrem e
morrerão por conta
dela –
talvez eu
e você.
O quanto perde
nossa
economia.
Sim, eis aí
um bom
tema para
reflexão e
investigação sérias.
Enquanto isso a
gente fica assim.
Desse jeito. Com essa
cara. Sacolejando por
aí a bordo de ônibus
lotados. Respirando
fumaça. Transformando qualquer viagem
de carro em uma
perigosa aventura.
Perdendo dinheiro.
Brasileiros gostam
de contar ‘piada
de português’. Fico
a pensar se não
deveríamos começar a contar ‘piadas
de brasileiro’. Afinal
eis aí, realmente, e
perdoem-me pela
digressão, ‘um trem
difícil de entender’…

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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CIDADES

Portocel encerra setembro
com recordes na operação
O Terminal
registrou dois
recordes no mês,
considerando o
volume de carga
embarcada nos
navios Grandis e
Robusta (foto)
O mês de setembro foi de
marcas importantes no Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho, em
Aracruz. Foram registrados
dois recordes, considerando
o volume de carga embarcada em navio, performance
celebrada pelo porto. O primeiro recorde foi no dia 26
de setembro, com o embarque de 58.300 toneladas de
celulose no navio Grandis,
e o segundo recorde do mês
foi no dia 30, com 58.800 toneladas embarcadas no navio Robusta.
Até então, a maior quantidade já embarcada em um

mesmo navio era de 57.754
toneladas, em agosto de
2019. Além da excelência na
operação, contribuíram para
o alcance dessas marcas o
fato de o porto ter operado
com navios de maior capacidade de carga, o que também se deve à eficiência do
planejamento das operações.
“O planejamento considerou
embarques com alta performance produtiva, possibilitando iniciar e concluir no
mesmo mês a operação de
dois grandes navios”, destaca Arnaldo Miranda, gerente
de Operações Portuárias do
Portocel.

As operações foram realizadas sem acidentes e incidentes, respeitando as normas de saúde, segurança e
meio ambiente e resguardando a integridade das equipes
envolvidas. Na performance
do mês, o Portocel encerrou
setembro com a movimentação de 511,2 mil toneladas de
embarques totais, acumulando no ano quase 3,6 milhões
de toneladas de cargas diversas. Mesmo com a pandemia, o porto vem mantendo
suas operações, cercando-se
dos cuidados necessários
para preservar a saúde dos
trabalhadores.

Lei protege dados de vítimas e
testemunhas
Por Gleyson Tete

Foi publicada no
Diário Oficial do Espírito Santo de quarta-feira 07, a Lei 11.195,
que impõe medidas
de restrição ao acesso
dos dados pessoais de
vítimas e testemunhas
citadas em inquéritos
policiais e boletins de
ocorrência. A nova legislação é proveniente
do Projeto de Lei (PL)
807/2019, do deputado
Delegado Lorenzo Pazolini. A nova lei entra
em vigor daqui a 90
dias.
Conforme a lei, a
autoridade
policial

deverá restringir as informações sempre que
o ato puder colocar
em risco a segurança
e integridade física ou
psíquica dos envolvidos. Fica resguardado, entretanto, o
acesso aos advogados
legalmente constituídos, ao representante
do Ministério Público
com atribuição legal e
à autoridade judiciária
competente.
Sempre que verificar qualquer situação
de risco a autoridade
policial poderá determinar sigilo das
identidades até a con-

clusão do procedimento investigatório.
No caso das situações
mencionadas anteriormente, as informações
deverão permanecer
em envelope lacrado à
disposição da Justiça.
Quem de forma dolosa divulgar dados
de vítimas e testemunhas vai estar sujeito
à multa que hoje seria de R$ 70 a R$ 700.
Esse recurso deverá
ser destinado ao Fundo para Infância e a
Adolescência (FIA),
instituído pela Lei Estadual 4.653/1992.
O projeto do deputa-

do Pazolini foi aprovado na sessão ordinária
híbrida da Assembleia
do dia 16 de setembro.
Na oportunidade, ele
disse que um dos objetivos da matéria era
evitar a exposição de
crianças e mulheres
vítimas de violência.
“Algumas delas ainda são expostas em redes sociais e na mídia,
tendo seu nome associado à família, endereço e profissão, algo
desabonador e que
não contribui para o
restabelecimento da
vítima na sua esfera
social”, frisou.

Assembleia aprova divulgação
ao consumidor sobre
velocidade de Internet
A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de
lei que trata de uma das maiores queixas dos
consumidores de planos de Internet: a transparência sobre a velocidade de dados. O Projeto nº
752/2019, do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, propõe a obrigatoriedade de as empresas
prestadoras de serviços de Internet apresentar ao
consumidor, na fatura mensal, gráficos informando a velocidade diária média de envio e recebimento de dados entregues no mês.
Também foi aprovada uma emenda aditiva,
do próprio autor, que prevê multa não inferior a
quatro mil e não superior a 15 mil valores de referência do Tesouro Estadual (VRTE’s), ou índice
equivalente que venha a substituí-lo, graduada de
acordo com a gravidade da infração.
De janeiro a agosto deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou 9.726
reclamações sobre a internet de banda larga no
Espírito Santo. Desse total de queixas, 1.083
eram sobre lentidão ou velocidade reduzida das
conexões. Dados do Procon apontam que, neste período de pandemia, com a maior parte da
população trabalhando de casa, as queixas aumentaram.

Movimento criativo quer unir
os cidadãos de Vitória
Um movimento interativo de toda uma cidade e
com a participação de todos os cidadãos. Essa é
a concepção da campanha “Paz e Igualdade”, do
candidato a prefeito de Vitória, Delegado Lorenzo
Pazolini (Republicanos). Gestos, palavras, conceitos e ideias fazem toda a diferença nessa ação
coletiva que visa ao bem da Capital do Espírito
Santo.
Em cada recurso de comunicação, a campanha
tem como missão entrar no dia a dia da população por meio de elementos que passem dinâmica
e união. Durante um momento no qual abraços
são evitados, por conta da pandemia, um gesto
une todos os cantos de Vitória: o Toque da Paz,
simbolizado por um toque com as mãos fechadas.
A importância do Toque da Paz consegue simbolizar a retomada da conexão perdida entre as
pessoas durante o período de isolamento social.
Além disso, traz o respeito e a proteção necessários para uma campanha segura e limpa.
As premissas das cores, dos designs e das artes,
de uma maneira geral, têm como base a retórica
do filósofo grego Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.),
que defende a arte de usar uma linguagem para
comunicar de forma eficaz e persuasiva. Assim,
três conceitos são fundamentais: o “ethos”, então,
trabalha no caráter, enquanto o “pathos” dialoga
com a emoção e o “logos” conclui pela lógica.
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INTENÇÃO DE VOTO - ESTIMULADA
PREFEITO DE ARACRUZ

23,3%

20,5%
9,3%

6,5%

3%

2,3

%

0,8%

Alcântaro
Filho

Dr. Luiz
Coutinho

Jones
Cavaglieri

Major Wallace
Vieira

Evilasio
Costa

Paulo
Neres

Adilson
Simão

PSD

Cidadania

Solidariedade

PRTB

PDT

PSC

PT

INTENÇÃO DE VOTO - ESPONTÂNEA
PREFEITO DE ARACRUZ

10,3%

ELEIÇÕES 2020
A primeira pesquisa FOLHA DO LITORAL/BRAND
para prefeito de Aracruz, nas
eleições municipais de 15 de
novembro próximo, indica
um empate técnico entre Alcântaro Filho (PSD) e Dr. Luiz
Coutinho (Cidadania) nas
menções estimulada e espontânea, dentro da margem de
erro de quatro pontos para
mais ou para menos. Alcântaro tem uma vantagem de
2,8% nas intenções de voto
estimulado e de 1,8% na espontânea.
Quando o eleitor é perguntado: “sendo estes os candidatos registrados, se a eleição fosse hoje, em quem
votaria?”, o vereador Alcântaro Filho tem 23,3% da preferência, vindo em seguida o
médico e ex-vereador Luiz
Carlos Coutinho (Cidadania),
com 20,5%. O prefeito Jones
Cavaglieri
(Solidariedade)
tem 9,3% das intenções de
voto.
Ainda na pesquisa estimu-

lada, o major Wallace Vieira
(PRTB) aparece em quarto,
com 6,5% dos votos, seguido
de Evilasio Costa (PDT) com
3%, Paulo Neres (PSC) com
2,3% e Adilson Simão (PT)
com 0,8%. Os eleitores que
não sabem, não responderam
e indecisos somam 20,3%. E
aqueles que disseram que
não votam em ninguém,
branco ou nulo somam 13,8%,
enquanto os que disseram
que não irão votar são de
0,5%.
Os números, no momento,
indicam uma eleição indefinida para a Prefeitura de Aracruz, pois o número de eleitores indecisos é muito alto na
menção espontânea, quando
os nomes dos candidatos não
são citados, chegando a
64,8%, que somados aos votos brancos/nulos e os de
quem não irá votar, totaliza
70,7%. Na menção estimulada, quando os nomes são citados, os indecisos somam
34,6%.

MENÇÃO ESPONTÂNEA
em terceiro com 4,8%. Em quarto
aparece o major Wallace Vieira
com 3,0%, seguido de Evilasio
Costa com 2,0%, Adilson Simão
com 0,8% e Paulo Neres com
0,3%. O percentual de quem não
sabe, não respondeu e indecisos
soma 66,8%. Os eleitores que disseram que não votam em ninguém, branco ou nulo são 3,1%.

Em novembro teremos eleição municipal. Se
a eleição para prefeito de ARACRUZ fosse
hoje, o/a Sr/a já teria um candidato para
votar? RESPOSTA ESPONTÂNEA

4,8%

3,0%

2,0% 0,8% 0,3%

Alcântaro
Filho

Dr. Luiz
Coutinho

Jones
Cavaglieri

Major Wallace
Vieira

Evilasio
Costa

Adilson
Simão

Paulo
Neres

PSD

Cidadania

Solidariedade

PRTB

PDT

PT

PSC

Pesquisa FOLHA DO LITORAL /BRAND

Empate técnico entre Alcântaro e Dr. Coutinho nas duas opções

Quando a pesquisa é espontânea, com a pergunta: “se a eleição para prefeito de Aracruz fosse hoje, o/a Sr./a já teria um
candidato para votar?”, o cenário aponta também empate técnico, com vantagem de Alcântaro
com 10,3% das intenções de voto,
Dr. Coutinho em segundo com
8,5% e o prefeito Jones Cavaglieri

8,5%
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ELEIÇÕES 2020

METODOLOGIA UTILIZADA
A pesquisa telefônica, utilizada neste estudo, representa em sua amostra
o total do eleitorado do município de Aracruz e foi realizada desta forma para
evitar o contato pessoal entre pesquisadores e respondentes, garantindo a
necessária segurança sanitária da população amostral. As entrevistas foram
aplicadas por profissionais treinados para abordagens telefônicas e as ligações feitas para aparelhos celulares, utilizados por cerca de 90% da população. Foram ouvidos 400 moradores e eleitores residentes na área urbana,
litorânea e rural, com 35 setores censitários agrupados em quatro regiões de
coleta, entre os dias 2 e 6 de outubro. A margem de erro é de 4,9 pontos
percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%.

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS
Dos 400 eleitores entrevistados pela Brand Pesquisas, 51% foram mulheres e 49% homens. Por faixa etária foram ouvidos 13,5% de 16 a 24 anos,
22,5% de 25 a 34 anos, 22,5% de 35 a 44 anos, 25% de 45 a 59 anos e
16,5% com mais de 60 anos, dos quais 25% têm o Ensino Fundamental,
42,5% o Médio, 23,3% o Superior e 6,3% com pós-graduação. Analfabetos
e alfabetizados somam 2,3%.

LOCAIS DAS ENTREVISTAS
Foram 58% de entrevistas na sede (Centro, De Carli, Morobá, Paraíso,
Polivalente, Segatto, Vila Rica, Guanabara, Guaxindiba, Limão, Planalto, São
Marcos, Vila Nova, Bela Vista, Fátima, Jequitibá, Novo Jequitibá, Primavera,
São Clemente e Sauaçu), 28,5% no Litoral (Caieiras Velha, Barra do Riacho,
Barra do Sahy, Coqueiral, Itaparica, Mar Azul, Praia Formosa, Sauê, Santa
Cruz e Vila do Riacho) e 13,5% na zona rural (Guaraná, Jacupemba, Nova
Colatina, Recanto Feliz, Santa Rosa e São José).

REGISTRO NO TSE
A pesquisa em referência encontra-se registrada no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o
número ES-08862/2020, o que permite a divulgação de seus resultados em
meios eletrônicos, digitais ou impressos a partir de 08 de outubro de 2020.
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do jornal FOLHA DO LITORAL.

Pensando ainda na eleição para PREFEITO:
sendo estes os candidatos registrados, se a
eleição fosse hoje em quem votaria?
VOTO ESTIMULADO

Alcântaro Filho ........................................... 10,3%
Dr. Coutinho ................................................. 8,5%
Jones Cavaglieri ............................................ 4,8%
Major Wallace Vieira .................................... 3,0%
Evilasio Costa ................................................ 2,0%
Adilson Simão ............................................... 0,8%
OUTRO nome................................................ 0,8%
Paulo Neres .................................................. 0,3%
N/sabe ou ainda não escolheu................. 64,8%
N/respondeu ............................................. 2,0%
Votará branco/nulo ................................... 1,8%
Não vai votar ............................................. 1,3%

ALCÂNTARO (55) ......................................... 23,3%
DR. COUTINHO (23) .................................... 20,5%
JONES (77) .................................................... 9,3%
MAJOR WALLACE VIEIRA (28) ....................... 6,5%
EVILASIO COSTA (12) .................................... 3,0%
PAULO NERES (20) ........................................ 2,3%
ADILSON SIMÃO (13) .................................... 0,8%
Indeciso/Não sabe ...................................... 18,5%
Ninguém/Branco/Nulo ............................... 13,8%
N/respondeu ................................................ 1,5%
Não vai votar ................................................ 0,5%

Total .......................................................... 100,0%

Total .......................................................... 100,0%

Desta lista de candidatos a prefeito, em quem
jamais votaria?
*MúLTIPLA ESCOLhA
JONES (77) .................................................. 41,8%
ALCÂNTARO (55) ......................................... 14,3%
DR. COUTINHO (23) ...................................... 7,5%
PAULO NERES (20) ........................................ 7,0%
MAJOR WALLACE VIEIRA (28) ....................... 5,8%
EVILASIO COSTA (12) .................................... 5,3%
ADILSON SIMÃO (13) .................................... 4,5%
Rejeita ninguém ......................................... 24,3%
N/Sabe .......................................................... 9,0%
Rejeita TODOS .............................................. 5,3%
*ACEITA MAIS DE UMA OPÇÃO DE RESPOSTA
Pesquisa registrada no TSE sob o número ES-08862/2020
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Análise técnica e comentários sobre a
pesquisa eleitoral em Aracruz
Análise da pesquisa

N

o primeiro teste eleitoral, espontâneo e sem a apresentação dos nomes que estão na
disputa, a pesquisa encontrou o seguinte cenário: o
candidato Alcântaro (PSD) lidera com 10,3% da preferência dos eleitores, seguido por Dr.
Coutinho (Cidadania) com 8,5% e
pelo atual prefeito, candidato à reeleição, Jones Cavaglieri (Solidariedade) com 4,8%; depois aparecem
Major Wallace Vieira (PRTB) com
3,0%, Evilasio Costa (PDT) com
2,0% e, fechando a lista, Adilson Simão (PT) e Paulo Neres (PSC) pontuando com 0,8% e 0,3% respectivamente. Os indecisos alcançam
64,8% do eleitorado e outros 3,1%
disseram que vão votar nulo/branco
ou não votarão em ninguém. Este
cenário revela que A maioria dos
eleitores ainda não se mostra interessada nas eleições de 15 de novembro.
Quando foi aplicada a pergunta
com estimulação, oferecendo aos
entrevistados a lista de nomes dos
sete candidatos a prefeito registrados na Justiça Eleitoral, Alcântaro se
mantém na liderança com 23,3%
das intenções de voto, seguido por
Dr. Coutinho com 20,5%; logo depois vem Jones com 9,3%, Major
Wallace Vieira com 6,5% e Evilasio
Costa com 3,0% das intenções de
voto. Os candidatos Paulo Neres e
Adilson Simão pontuam com 2,3% e
0,8%, respectivamente. Indecisos
somam 18,8%, enquanto ninguém/
branco e nulo chegam a 13,8%. Embora matematicamente à frente com
vantagem absoluta de 2,8%, Alcântaro está tecnicamente empatado

Brand Pesquisas
O Instituto tem
sede em Vitória e
atua no mercado
nacional há 14
anos, monitorando
eleições gerais e
municipais desde
2006, tendo
executado mais de
350 pesquisas de
opinião nesse
período.

com Dr. Coutinho na margem de
erro da pesquisa – que é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para
menos.
Quem mais cresce quando se estimula o eleitor são os candidatos que
lideram a disputa no momento: Alcântaro ganha 13% a mais de eleitores e Dr. Coutinho vê sua intenção
de voto crescer 12% em relação à
menção espontânea. Na avaliação
do analista-chefe da Brand, Lucas
Margotto, já se pode perceber uma
tendência de polarização entre esses
dois candidatos na disputa pela vaga
de prefeito de Aracruz.
No quesito rejeição o atual prefeito, Jones Cavaglieri, alcançou 41,8%
da menção estimulada quando a
pergunta apresentada era “Desta lista de candidatos a prefeito, em
quem jamais votaria?”, sendo que os
eleitores podiam escolher mais de
um nome. Depois dele vem Alcântaro com 14,3%, seguido por Dr. Coutinho e Paulo Neres com 7,5% e
7,0%, respectivamente. Major Wallace (5,8%) e Evilasio Costa (5,3%)
vêm na sequência, com Adilson Simão (4,5%) sendo o menos rejeitado; 24,3% dos respondentes não
rejeitam nenhum candidato, enquanto 5,3% rejeitam todos e 9%
não souberam responder à pergunta. Quase um terço dos eleitores que
rejeitam Jones pretendem votar em
Alcântaro, enquanto 25% deles escolheriam Dr. Coutinho, 10% votariam em Major Wallace Vieira e ouros 5% escolheriam Evilasio Costa.

Observação: nas perguntas que
admitiam respostas de múltipla
escolha houve inferência estatística
(cálculo) sobre o número total de
400 entrevistas.

Comentários
Lucas Margotto,
analista político
especialista em
eleições e
analista-chefe da
Brand Pesquisas
“Os resultados
desta primeira rodada
de pesquisas Brand/
FOLHA DO LITORAL, num momento
em que as campanhas começam a dar
os primeiros passos e
os eleitores ainda
estão pouco informados sobre quem são
e o que propõem os
candidatos a prefeito,
não é surpresa que
65% dos entrevistados estejam indecisos
em quem vão votar.
Se há alguma surpresa, por assim dizer, é
o fato de um ex-vereador e um vereador
em primeiro mandato
liderarem a corrida
eleitoral com uma
vantagem significativa sobre o atual
prefeito, acima da
margem de erro da
pesquisa: Alcântaro
tem 14% de intenção
de voto a mais que
Jones e Dr. Coutinho
abre 11,2% de frente
para o prefeito. A
realidade em outros
municípios mostra
prefeitos disputando
a reeleição em boa
situação, liderando as
pesquisas e com
grandes chances de

vitória. Não parece
ser o caso do incumbente em Aracruz,
pois Jones aparece
com 42% de rejeição
enquanto seus
principais concorrentes experimentam um
desgaste eleitoral
bem menor. Isso
indica uma grande
dificuldade para o
prefeito-candidato se
recuperar e virar o
jogo, faltando menos
de 40 dias para a
eleição. Vai precisar
de uma estratégia
muito assertiva.
Quando analisamos
os recortes da
pesquisa nos estratos
por região, vemos
que Alcântaro está
mais forte na Sede 2
(Bela Vista, Fátima,
Jequitibá e seu
entorno) e nos
distritos/zona rural;
Dr. Coutinho pontua
acima da sua média
no Litoral e Zona
Rural, enquanto
Jones é mais apreciado na Sede 1 (Centro, De Carli, Polivalente e seu entorno,
Guanabara, Guaxindiba, Limão e o entorno). Major Wallace
tem melhor desempenho no Rural,
Paulo Neres e Adilson
Simão no Litoral,
enquanto Evilasio
Costa quase dobra
sua intenção de voto
na Sede 1.

Embora esteja cedo
para fazer afirmações, percebemos
certo favoritismo se
colocando para
Alcântaro e Dr.
Coutinho: estão
empatados na
margem de erro e
bem à frente dos
demais concorrentes,
superando o atual
prefeito e a força da
‘máquina administrativa’. Mas há espaço
para outros concorrentes chegarem no
pelotão de cima,
especialmente Major
Wallace e Evilasio
Costa, que possuem
baixa rejeição e
também são novidade nesta eleição.
Paulo Neres e Adilson
Simão terão mais
dificuldade para
mobilizar eleitores,
até porque sua
rejeição supera a
taxa de intenção de
votos. A conferir, mas
tudo caminha para
uma disputa emocionante, especialmente
no âmbito das redes
sociais e nos debates
entre os candidatos,
se houver, que serão
os meios de informação mais utilizados
pelos eleitores de
Aracruz para conhecer os candidatos e
suas propostas para,
a partir daí, decidir
seu voto e o futuro
desta bela cidade”.

Metodologia
A pesquisa Brand/Folha do Litoral entrevistou, por telefone, 400 eleitores residentes em Aracruz, maiores de 16 anos, entre
os dias 02 e 06 de outubro. A margem de
erro estimada é de 4,9% em um intervalo
de confiança de 95%. O plano amostral foi
elaborado pela estatística Miriam Aparecida
Ignácio de Almeida, profissional com registro no CONRE 6ª Região. A pesquisa encontra-se registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-08862/2020. Foram
entrevistados 49% de eleitores do sexo

masculino e 51% do sexo feminino.
Em relação às faixas etárias, 70% da
amostra contemplou eleitores com
idades entre 25 e 59 anos, enquanto
13% eram jovens dos 16 aos 24 anos
e 17% dos entrevistados tinham mais
de 60 anos. Na distribuição geográfica, por região de moradia, a pesquisa
alcançou 59% de moradores da sede,
28% do litoral e arredores, e 13% da
zona rural de Aracruz. De acordo com
o Instituto Brand, a pesquisa telefôni-

ca representa em sua amostra o total do
eleitorado do município e foi realizada
desta forma para evitar o contato pessoal entre pesquisadores e respondentes,
respeitando o distanciamento social e os
protocolos sanitários definidos pelas autoridades de saúde. As entrevistas foram
aplicadas por entrevistadores treinados
para abordagens telefônicas e as ligações feitas para aparelhos celulares, utilizados por aproximadamente 90% da
população.

ARACRUZ (ES) - 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2020 - FOLHA DO LITORAL - 07

ELEIÇÕES 2020

ELEIÇÕES 2020

DESAFIOS PARA O NOVO PREFEITO DE ARACRUZ

O PREFEITO ELEITO HERDARÁ
OBRAS JÁ CONCLUÍDAS

CMEI Cinderela - Guanabara

Com a previsão de que o
Índice de Participação do
Município (IPM) de Aracruz chegue a R$ 100 milhões em 2021 e 2022 devido
à atividade do setor naval e
petrolífero que teve alta de
56,42%, o prefeito eleito em
15 de novembro que assumir o cargo, poderá manter
e melhorar as obras que recebeu prontas e assim, atender a população que anseia
por uma Aracruz mais desenvolvida.
Aracruz só fica atrás de
Vitória, Serra, Cariacica,
Linhares e Vila Velha. O
futuro prefeito herdará importantes obras e serviços
concluídos, com os quais
não precisará se preocupar
podendo atender os interesses das comunidades, prin-

Escadaria no bairro S. Luzia

cipalmente em iluminação
pública, quadras esportivas,
acessibilidade em edifícios
públicos, calçamento e sinalização viária.
O eleito também não terá
que se preocupar em herdar obras paralisadas pelo
antecessor, que concluiu em
sua gestão o que herdou e
finalizou, entre elas a praça
Sauassu – Bairro Sauassu –
Sede; Escola Zenília Varzem
Ribeiro – Barra do Riacho;
Escola Maria Inês Della Valentina – Jacupemba; quadra da Escola Álvaro Souza
– Vila do Riacho; pavimentação do Bairro Nova Colatina – 1ª Etapa – Jacupemba;
duplicação da avenida Guaxindiba – Bairro Guaxindiba
– Sede e CMEI Bela Vista –
Bairro Bela Vista – Sede.

Obras prOntas facilitarãO a futura
administraçãO
Quase R$ 20 milhões foram investidos pela atual administração em obras nos setores de educação, infraestrutura,
saúde e lazer em bairros da sede, orla e região Norte do município, principalmente em Guaraná e Jacupemba, o que facilitará a futura gestão na prefeitura. Só na Educação foram
investidos R$ 3.475.808,91, sendo R$ 160.626,08 no reforço
estrutural da Escola Placidino Passos e R$ 1.267.227,44 na
construção da segunda etapa do CMEI Bela Vista, na sede.
O novo prefeito receberá diversas obras de infraestrutura
prontas, com investimento de R$ 12.717.185,76 na construção de taludes no Bairro de Fátima e escadaria no Santa
Luzia, recuperação estrutural da ponte sobre o rio Santa
Maria, obras nos bairros Nova Conquista e Morobazinho,
duplicação da avenida Guaxindiba e infraestrutura urbana da avenida Florestal, além da pavimentação de ruas no
bairro Nova Colatina, em Jacupemba.
O lazer também foi beneficiado nesta gestão e, com certeza, do agrado do prefeito a ser eleito em 15 de novembro,
que receberá prontas as obras de construção de arquibancadas nos campos dos bairros Fátima, Polivalente, Morobá
e Guaraná, além de praça no bairro São Marcos e construção de praça no bairro Sauassu.

Construção da praça do Bairro São Marcos

As obras e serviços iniciados e finalizados
no período de 2017 a 2020 foram:
• Academias populares em Santa Cruz, Barra
do Sahy, Santa Rosa e Irajá
• Reforma da Praça da Paz
• Quadra do Bairro Mambrini
• Quadra em Barra do Riacho
• Quadra em Coqueiral
• Quadra em Nova Santa Cruz
• Quadra no Novo Jequitibá
• Quadra do Bairro Limão
• Quadra em Biriricas
• Praça do Bairro Guanabara•
• Reforço estrutural na EMEF Placidino Passos
• Contenção de talude no Bairro de Fátima
• Construção de escadaria no Bairro Santa
Luzia
• Construção do Centro de Hemodiálise de
Aracruz
• Obras para implantação da Central de
Ambulâncias
• Obras para implantação da Farmácia
Estadual de Alto Custo
• Construção de banheiros PNE no CMEI
Itaparica e na EMEF Samoel Costa
• Recuperação estrutural da ponte sobre o rio
Santa Maria, pavimentação dos encontros,
instalação de guarda corpo e sinalização.
• Pavimentação do Bairro Nova Colatina
– 2ª Etapa – Jacupemba – tornando o
bairro 100% pavimentado.
• Infraestrutura urbana nos bairros Nova
Conquista e Morobazinho – pavimentação,
drenagem, calçadas cidadãs em ambos os

bairros, 100% contemplados.
• Construção da praça do Bairro São Marcos.
• Construção de arquibancada no campo de
Guaraná
• Construção de arquibancada no campo
do Bairro de Fatima – Geraldão
• Construção de arquibancada no campo
do Bairro Polivalente – Binão
• Construção de arquibancada no campo
do Bairro Morobá
• Infraestrutura urbana da avenida Florestal,
numa extensão de 900 metros, no bairro
Morobá – pavimentação, drenagem e
calçadas cidadãs
• Reforma e ampliação da Unidade de
Saúde de Guaraná
• Acessibilidade nos prédios e espaços públicos
municipais – R$ 1,5 milhão investidos na
construção e implantação de calçadas
cidadãs
• Mais de 2.800 luminárias de LED instaladas
nos bairros São Marcos, Cupido, Vila Santi,
Felicidade, Vista Linda, Portelinha, Coqueiral,
Caieiras Velha, Irajá, Vila do Riacho, Guaraná,
Três Irmãos, Baiacu, Biriricas I e II, Mucuratá
e Cachoeirinha de Santa Rosa
• Mais de R$ 1 milhão investidos em
manutenção
e
recomposição
de
pavimentos e meio fios, limpeza de bueiros
e galerias, consertos e desobstruções
em redes de drenagem, implantação de
passagens elevadas, sinalização vertical e
horizontal

Obs. O jornal FOLHA DO LITORAL, preocupado com os moradores do
município, traz nesta edição a terceira reportagem sobre os desafios
ao futuro prefeito de Aracruz, como forma de contribuir para uma
administração transparente e que vem ao encontro dos anseios dos
moradores. Serão publicados mais desafios nas próximas edições.
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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

Sete renunciam às candidaturas
de vereadores em Aracruz

C

aiu para 294 o número de candidatos a vereadores
em Aracruz. Antônio Torezani, João
Pedro Rampinelli,
José Renato Vidigal e
Marcelo Capucho, todos
do PDT; Enan Monteiro
de Lima (PP), Eraci Fraga (PTC) e Jair Bento da
Silva (Patriota) renunciaram às candidaturas, de
acordo com o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Depois que a FOLHA
DO LITORAL publicou
a relação com 299 candidatos a vereadores, dois
novos registros – Cida
Uceli e Simone Borges,

ambas do Republicanos
– foram incluídos na plataforma DivulgaCand,
do TSE, totalizando 301
nomes.
Com as sete renúncias,
são agora 294 candidatos
(197 homens e 97 mulheres) às 17 vagas do Legislativo Municipal, média de 17,3 postulantes
por vaga. Todos seguem
aguardando julgamento
da Justiça Eleitoral, podendo, portanto, haver
nova redução no número
de candidatos.
A maioria dos candidatos a vereadores é casada,
tem entre 40 e 49 anos de
idade, se declarou de cor

parda, possui ensino médio completo e assinalou
a opção “outros” como

ocupação. Veja abaixo as
estatísticas de cor/raça,
estado civil, faixa etária

COR/RAÇA
Parda: 133 (45.24%)
Branca: 122 (41.50%)
Preta: 34 (11.56%)
Indígena: 04 (1.36%)
Não informou: 01 (0.34%)
FAIXA ETÁRIA
19
20
30
40
50
60
70

anos: 02 (0.68%)
a 29 anos: 23 (7.82%)
a 39 anos: 63 (21.43%)
a 49 anos: 93 (31.64%)
a 59 anos: 85 (28.91%)
a 69 anos: 23 (7.82%)
anos ou mais: 05 (1.70%)

e grau de instrução dos
294 postulantes à Câmara Municipal.

ESTADO CIVIL
Casados: 156 (53.06%)
Solteiros: 99 (33.68%)
Divorciados: 27 (9.18%)
Separados judicialmente: 08 (2.72%)
Viúvos: 04 (1.36%)
GRAU DE INSTRUÇÃO
Ensino Fundamental completo: 34 (11.56%)
Ensino Fundamental incompleto: 31 (10.54%)
Ensino Médio completo: 140 (47.62%)
Ensino Médio incompleto: 14 (4.76%)
Ensino Superior completo: 58 (19.73%)
Ensino Superior incompleto: 09 (3.07%)
Lê e escreve: 08 (2.72%)
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Sedurb inaugura nova sede
em Vitória
Foto: Hélio Filho/Secom

A nova sede da secretaria de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), no Centro de
Vitória, foi inaugurada
na sexta-feira 02. A secretaria ocupa os 20º e
21º andares do Edifício
Ames, na rua Alberto
Oliveira Santos. A mudança reflete alguns dos
principais objetivos de
revitalização da região,
proporcionando
melhor integração entre as
repartições estaduais,
reduzindo os custos de
aluguel e facilitando o
acesso dos cidadãos aos
serviços públicos.
Com a mudança, o
Governo do Estado terá
uma economia anual
de R$ 271.295,00, já que
o valor de aluguel do
novo espaço será bem
menor que o do antigo,
na torre do Shopping
Praia da Costa, em Vila
Velha. A medida integra o projeto prioritário
de Constituição do Núcleo Administrativo do
Governo do Estado na
região central de Vitória.
O governador Renato
Casagrande participou
da inauguração e destacou que “a minha vinda
aqui hoje é para reconhecer todo o trabalho que a
secretaria realiza nos 78

Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, destacou
a importância da nova
localização da sede: “a
Sedurb alocada no Centro
da Capital traz muitos benefícios, pois além de par-

ticipar do projeto de revitalização do Centro, trará
mais proximidade com os
outros órgãos e autarquias
do Executivo Estadual, facilitando o deslocamento
e aproximando os parceiros”.

Novas mudaNças

Governador Renato Casagrande e secretário Marcus Vicente inauguram a nova sede da Sedurb

municípios, que têm obras
da Sedurb, que leva políticas públicas fundamentais
para as pessoas que mais
necessitam, como habitação e saneamento básico”.
Para Casagrande, a medida gera economia aos
cofres públicos e também apoia a revitalização da região.
“Temos uma política de
redução de despesas e aumento da eficiência. Aqui
economizaremos mais de
R$ 270 mil por ano em
aluguel. Pode parecer pou-

co, mas se juntar um pouco em cada lugar, são milhões de reais que poderão
ser utilizados em investimentos. Outro objetivo
dessa mudança é revitalizar o Centro de Vitória. A
partir de agora, são 90 servidores a mais que passam
todos os dias por ali e que
irão comprar, almoçar e
tomar café. Vamos também
revitalizar a antiga sede
do Saldanha da Gama”,
reforçou o governador.
O secretário de Estado de Saneamento,

Também serão transferidas para o Centro de Vitória a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de
Vitória e o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-ES). A Ciretran Vitória, que conta
com 43 profissionais, realizará atendimento ao público
num prédio de 1.816,80 metros quadrados, localizado
na rua Henrique de Novaes, com acesso também pela
avenida Princesa Isabel. A transferência está prevista
para novembro e proporcionará redução de mais de
meio milhão de reais por ano de gastos com aluguel.
Já o Procon-ES sairá do espaço alugado e ocupará
um prédio próprio, localizado na avenida Jerônimo
Monteiro. O novo imóvel conta com 14 pavimentos,
quatro elevadores, salas para treinamento, espaço de
convivência, auditório, vagas de garagem, bicicletário
e acessibilidade. A mudança de sede deve ocorrer até
dezembro. Com a transferência, o Procon economizará
mais de R$ 180 mil ao ano, pois não terá mais gastos
com aluguel e condomínio.
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Apoio a cão comunitário já é lei
no Estado
Iniciativa da deputada Janete de Sá foi sancionada pelo governador Renato Casagrande
A Lei 11.184/2020 institui, no Estado, a proteção e apoio ao cão comunitário – animal que,
sem responsável único
e definido, estabelece
com a comunidade onde
vive laços de dependência e manutenção. A
norma é uma iniciativa
da deputada Janete de
Sá, foi sancionada pelo
governador Renato Casagrande e publicada
no Diário Oficial do Estado de terça-feira 06.
A norma define como
cuidador o membro da
comunidade que zela
pelo cão comunitário,
sendo-lhe
permitido
fornecer alimentação,
água e local adequado

Cães comunitários são aqueles adotados coletivamente, mas vivem nas ruas

para proteção do animal contra intempéries
climáticas e demais
riscos. Excetuam-se da
definição de cão comunitário os animais semi-

domiciliados que possuam local permanente
de moradia e cujos proprietários lhes permitam saídas corriqueiras dos locais privados

onde habitam.
De acordo com a autora da proposta, a iniciativa partiu de uma
sugestão da presidente
da Associação dos Ami-

gos dos Animais (ADADA), Maria da Gloria
Alves Cunha. A lei recebeu dois vetos do
governador, feitos aos
artigos 2º e 4º. O primeiro descreve que o local
destinado ao cuidado
do animal deverá estar
localizado em ambiente
apropriado, de forma a
não impedir totalmente
o trânsito de pedestres
e veículos, nem oferecer
riscos à segurança de
animais. Já o segundo
artigo prevê, em caso
de
descumprimento
da norma, aplicação de
penalidades fixadas no
Código Estadual de Proteção aos Animais (Lei
Estadual 8.060/2005).
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Microchip em pets:
Vale a pena implantar?

Para a veterinária Adriana Souza dos Santos, da AmahVet, recurso oferece segurança
aos animais e tutores ao dificultar casos de furto ou oportunismo

O uso de microchip de
identificação em qualquer
animal comercializado é
obrigatório em diversas
regiões do Brasil, no
entanto, muita gente não

entende a importância da
tecnologia. Para a veterinária Adriana Souza dos
Santos, clínica geral da
AmahVet, o equipamento
garante segurança para o

caso do pet estar perdido
ou ser roubado, uma vez
que armazena um código
único, ligado às informações de contato do proprietário do animal.

“Alguns acreditam que uma
simples identificação pode
resolver, mas há casos de
pessoas desonestas que se apropriam dos animais e não
querem devolvê-los. Isso ocorre
por conta da perda da coleira
de identificação, furtos ou
roubos”, alerta a profissional.
Segundo ela, a aplicação é
rápida e praticamente
indolor. “Ter um microchip
inserido por uma agulha
hipodérmica causa o mesmo
desconforto que qualquer
injeção – uma picadinha e
acabou. O microchip é inserido
sob a pele, que começa a
incorporá-lo e fixá-lo dentro de
24 horas, evitando que ele se
mova. Existe uma chance de
que o microchip se mexa um
pouco, mas não vai ficar
perdido no corpo do pet”,
garante.
Apesar de sua importância para evitar conflitos
sobre a posse de um
animal, nem todo mundo
tem o conhecimento de que
a ferramenta existe, por isso
o microchip deve ser visto
como uma proteção extra e
não como substituto da
plaquinha de identificação,
sobretudo nesse momento
de ‘volta à normalidade’,
em que os tutores estão

passeando mais com seus
animais de estimação.
“Uma coleira com identificação legível e atualizada ainda é
a melhor forma de reencontrar
um pet, porque permite que
uma pessoa comum que o
encontre na rua entre em
contato imediato com o dono”,
destaca. Ainda segundo a
especialista, ao encontrar
um animal perdido e sem
identificação, o ideal é
levá-lo a um veterinário ou
ao Centro de Controle de
Zoonoses do município
para checar se existe algum
registro, ainda que sob a
pele do bichinho.
O mini circuito geralmente armazena o endereço
residencial ou comercial do
tutor, números de telefone,
cor da pelagem, nome do
animal e dos tutores e
alguma característica
individual de cada pet, que
pode ser uma manchinha
ou até um probleminha
genético, como a ausência
de um dedo ou um rabinho
torto. E atenção, o implante
deve ser feito somente por
um médico veterinário.
“Assim, é possível garantir a
higiene correta, a rapidez que
evita o estresse do bichinho e a
segurança do procedimento”,
finaliza Adriana.

Conab compra mais de 21 mil quilos de alimentos
da agricultura familiar
Mais de 31 mil pessoas em situação de vulnerabilidade nutricional foram atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos,
na modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS), no
Espírito Santo. No total, 21.699
quilos de alimentos produzidos
pela agricultura familiar foram
distribuídos em 12 cidades. A
doação foi feita a partir da compra dos produtos pela Companhia Nacional de Abastecimento

(Conab), em uma ação com o
Programa Mesa Brasil SESC e entidades da agricultura familiar
do estado.
Produzidos por 34 famílias de
agricultores familiares capixabas, os alimentos foram destinados a moradores atendidos pela
rede socioassistencial dos municípios de Alfredo Chaves, Aracruz, Cariacica, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Marechal
Floriano, Serra, Viana, Vila Velha

e Vitória.
Produtores do município de
Santa Maria de Jetibá entregaram
11,73 mil quilos de alimentos ao
PAA-CDS. O projeto firmado entre a Conab e a Associação dos
Agricultores Familiares de Rio
Taquara atende 66 entidades sociais cadastradas no programa,
contemplando 14.904 pessoas em
nove municípios.
Já em Aracruz, duas entidades
da agricultura familiar fornece-

ram os hortifrutis: a Associação
dos Produtores Rurais de Mata
Limpa e a Associação dos Produtores Rurais de Cachoeirinha do
Riacho. Os agricultores de Mata
Limpa entregaram cerca de dois
mil quilos de produtos, destinados a 5.334 pessoas em sete municípios. Já os produtores de Cachoeirinha do Riacho forneceram
aproximadamente oito mil quilos de alimentos que atenderam
11.125 pessoas em 11 municípios.
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Projeto exige informação
sobre radar disponibilizada
na internet
Por Gleyson Tete

Um projeto apresentado na Assembleia pelo deputado Torino Marques
prevê que as empresas prestadoras
de serviços de instalação e manutenção de radares e
aparelhos de fiscalização semafórica
nas rodovias do Estado
disponibilizem na internet as
ordens de serviços
de reparo dos equipamentos com defeito ou inconsistência
da
calibragem.
Se aprovado e
sancionado, o pro-

Foto: Fabio Rogério

Proposta de Torino visa auxiliar motorista na
hora de recorrer contra auto de infração

jeto exigirá que as
empresas de manutenção deverão divulgar as ordens de
serviços para reparos de equipamentos com defeito ou

problema de calibragem. Marques
destaca que “a ideia
é permitir que os motoristas não sejam
multados e punidos
por eventuais problemas desses equipamentos. Muitas vezes
os aparelhos apresentam falhas que aplicarão penalidades nos
motoristas que, mesmo estando agindo
dentro do que prevê o
Código de Trânsito,
acabarão sendo punidos por essas falhas”.
Segundo a iniciativa, em caso de defeitos ou inconsistências
nas
câmeras, gatilhos e
computadores que
servem para con-

trolar o disparo da
imagem ou do temporizador de contagem regressiva dos
semáforos, as informações devem conter,
obrigatoriamente, os dias em
que o aparelho funcionou com defeito,
a data e horário da
manutenção e calibragem. Todos esses dados devem
ser encaminhados
para o DER/ES.
Torino reforça a
importância
da
proposta,
argumentando
que,
para fins de recursos de autos de infração, as informações
não
são
disponibilizadas
aos motoristas. Na
maioria dos casos,
eles sequer as conseguem pleiteando
junto aos órgãos
públicos, concessionárias e empresas de manutenção
contratadas.
Por
fim, lembra que a
Constituição Federal garante o direito dos cidadãos de
receberem
informações do poder
público.

Revendas devem
informar origem
de veículos

Veículos em feirão de revenda
Por Márcia Tourinho / Ales

Revendedoras de veículos usados e seminovos que operam no Espírito Santo
terão de informar se o veículo é procedente de leilão, locadora ou se foi recuperado
por seguradoras. É o que consta no Projeto de Lei (PL) 498/2020, de iniciativa do
deputado Torino Marques, que, se aprovado e sancionado pelo governador Renato Casagrande, prevê multa de R$ 1,7 mil
até R$ 35 mil em caso de descumprimento.
A justificativa da matéria alega o fato de
veículos com estas origens terem valor de
mercado menor do que estipula a tabela
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), que regula a oscilação de
preço de carros novos e seminovos.
Para Torino Marques, a medida trata da
defesa do direito do consumidor, previsto
na Constituição Federal, e pretende evitar
prejuízos a quem adquire o veículo sem
ser claramente informado sobre a procedência do mesmo. “Isto porque a maioria
das seguradoras, inclusive, negam segurar veículos nestas condições. E o consumidor não
obtém estas informações de forma clara e precisa”, afirma.
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Tigres de Aracruz se prepara
para nova competição
Fotos: Jasleon Humberto

Destaques do Tigres: Pedro Peroni, capitão do sub-11; Gustavo Britto, capitão do sub-13 e Vambaster, do sub-15, autor de hat-trick em amistoso
recém-realizado pelo clube

Destaque no Estado pelo trabalho com suas
categorias de base, o Grêmio Esportivo Tigres, de Aracruz, retomou a rotina de treinos
no Estádio Eugênio Antônio Bitti, o Bambu,
onde faz a sua estreia pela “Copa ART Brasil
sub-11, sub-13 e sub-15” no próximo dia 17, a
partir de 9h.
Como forma de preparação para a primeira
competição após ter paralisado as atividades
devido à pandemia do novo coronavírus, o
clube aracruzense também aposta em amistosos. O mais recente, domingo 04, no Bambu, foi contra o Grêmio Factory Players, franquia do Tricolor Gaúcho em Vitória.
O Tigres levou a melhor sobre o Grêmio
nos três jogos do dia. O placar foi de 3 a 1
para o time sub-11, 2 a 0 para o sub-13 e 3 a 0
(hat-trick de Vambaster) para o sub-15. “São
resultados expressivos, fruto de dedicação
dos garotos aos treinos”, enfatizou o técnico
Raí Sousa, confiante para a Copa ART Brasil.

Eco101 realiza operação especial no feriado
Visando garantir a segurança e a fluidez do tráfego
durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a
Eco101 inicia às 14h desta
sexta-feira 09, uma operação especial com reforço
de recursos operacionais
em locais estratégicos ao
longo dos 478,67 quilômetros da rodovia BR-101,
sob concessão da empresa.
As ações se estendem até a
terça-feira 13.
Durante o período, estarão à disposição 12 ambulâncias – sendo oito

normais e quatro UTIs, 14
guinchos leves e seis pesados – para atender caminhões –, três recursos para
recolhimento de animais e
três caminhões pipa.
Além disso, 12 viaturas
de inspeção de tráfego vão
operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas
ao trânsito, atendimento
ao usuário e segurança das
vias.
É importante lembrar que
há 12 bases de Serviço de
Atendimento ao Usuário

(SAUs), distribuídas a cada
40 quilômetros nos trechos.
Os condutores contarão
com informações, mensagens educativas, condições
da rodovia, interdições, acidentes, lentidão e congestionamento, por meio de
dez painéis de mensagens
variáveis fixos e quatro móveis, que serão atualizadas
em tempo real pelo Centro
de Controle Operacional
(CCO) da concessionária.
O contato com a concessionária pode ser feito no telefone 0800 7701 101.

Diretor da Brametal assume presidência da Associação
Brasileira da Construção Metálica

A

lexandre Schmidt, diretor
comercial e
Marketing
da Brametal,
sediada em
Criciúma
(SP) e com
filial em Linhares,
assumiu a presidência da Associação
Brasileira da Construção Metálica
(ABCEM). Com o
objetivo de desenvolver o mercado da

construção metálica
no Brasil, o novo
presidente fará parte
do Conselho diretor
até 2022.
“Quero promover
o conhecimento técnico do uso do aço
na construção civil,
maximizando a sua
aplicação e abrindo
novas oportunidades no mercado.
Desta forma, junto
com as outras associações ligadas à

indústria, queremos
buscar e defender um
melhor cenário para
o crescimento das
empresas deste setor
no país”, afirma Alexandre Schmidt.
A Associação Brasileira da Construção Metálica é uma
sociedade civil sem
fins lucrativos, que
foi fundada em 10
de setembro de 1974
e congrega nacionalmente os fabricantes

de estruturas e de
coberturas metálicas
de aço, as empresas
de galvanização a
fogo e escritórios de
arquitetura e projeto
de engenharia.
Entre os patronos
da Associação estão
as principais empresas produtoras
de aço e fornecedores de parafusos e
fixadores, de softwares, de máquinas e
equipamentos.
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Água do rio Doce pode
ser consumida sem riscos
após tratada

“O rio Doce, na foto em sua foz, está respondendo aos estímulos e ao trabalho desenvolvido pela Fundação Renova para melhorar a qualidade
da água”, diz Rachel Starling, diretora de Programas Socioeconômicos e Ambientais da Fundação Renova

A

água do rio Doce
pode ser consumida
após tratada, sem
risco para a saúde
da população. O
processo necessário
para que ela seja potável
é padrão. Ou seja, o mesmo que a água de qualquer rio, do Brasil ou do
mundo, precisa passar
para ser usada com segurança. Atualmente, o rio é
enquadrado como classe
2 pelo Conama (Conselho
Nacional do Meio Ambiente), que é a mesma
classificação de antes do
rompimento da barragem
de Fundão. Isso significa
que a sua água pode ser

utilizada para dessedentação animal, irrigação,
recreação e, após tratamento, para consumo humano.
Reparar os danos ambientais causados no manancial pelo rompimento
da barragem de Fundão,
em Mariana (MG), em
novembro de 2015, é uma
das maiores e mais complexas tarefas da Fundação Renova. Para executá-la, o uso de tecnologias
pioneiras, processos inovadores e conhecimento
científico têm sido fundamentais.
As águas de todo rio
brasileiro são chamadas

de “água bruta” e não
devem ser consumidas
antes de passar pelas Estações de Tratamento de
Água (ETAs), de responsabilidade de estados e
municípios. Ao fim do
processo realizado nesses
locais, a chamada “água
tratada” é considerada
potável, segundo critérios
do Ministério da Saúde.
A bacia do rio Doce é a
mais monitorada do país.
São 92 pontos de monitoramento e 22 estações automáticas instaladas em
mais de 650 quilômetros
de rios e lagoas em dois
estados e 230 quilômetros
ao longo das zonas costei-

ra e estuarina do Espírito
Santo. Estações de monitoramento automático
fornecem informação em
tempo real.
Anualmente, mais de
três milhões de dados são
gerados e compartilhados com órgãos públicos
que regulam e fiscalizam
as águas do Brasil, como
como Agência Nacional
de Águas (ANA), Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam)
e Agência Estadual de
Recursos Hídricos do Espírito Santo (Agerh). São

esses dados que permitem avaliar a qualidade
da água.
A análise de amostras
de água e sedimento de
diferentes pontos da bacia do rio Doce aponta
que a turbidez e a presença de metais na água
registram médias semelhantes às do início de
2015 e que as condições
da bacia são similares às
de antes do rompimento
da barragem de Fundão.
A comparação é possível
porque, anteriormente, a
qualidade das águas era
analisada pelo Igam, que
iniciou o monitoramento
em 1997.

