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Ibiraçu, Fundão, João Neiva
e Aracruz registram grande
acúmulo de chuvas
Foto: Rodrigo Barbosa

A quarta-feira 09 foi de medo em
Ibiraçu, Fundão, João Neiva e
Aracruz, cidades que registraram
grande acúmulo de chuvas, ficando
entre os 20 maiores índices
de precipitação no Estado. As
consequências foram alagamentos
de casas e ruas, desmoronamento
de encostas, queda de energia e
a suspensão do abastecimento de
água, deixando pessoas desalojadas.
De acordo com o boletim
extraordinário da Defesa Civil do
Estado, atualizado às 6h de ontem
10, Ibiraçu foi o segundo município
com o maior acumulado de chuvas
nas últimas 24 horas, registrando
a marca de 128,29 mm, abaixo
apenas de Serra, com 144,48 mm. A
precipitação em Aracruz foi de 69,94
mm, a 11ª maior no Estado. Fundão,
com 118,46 mm, foi o terceiro
município com o maior volume de
chuvas no Estado, enquanto em João
Neiva choveu 70,69% (9º lugar).

Na foto ao lado, rua alagada em Ibiraçu. Ontem 10, no km 210, em Ibiraçu, um
acidente entre uma carreta e um Fox preto, que bateram de frente, matou o
motorista e o carona do automóvel. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o acidente ocorreu por volta de 5h. Testemunhas que passaram pelo
local afirmaram que o carro bateu de frente com a carreta. Chovia muito e as
duas vítimas estavam no veículo de passeio. O acidente causou um grande
congestionamento e a rodovia ficou com o trânsito parcialmente bloqueado
por mais de quatro horas.
q PÁGINA 11

cOmpra de vacinas e medicamentOs

erick musso protocola projeto que
dispensa autorização da anvisa
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erick musso protocola projeto que
dispensa autorização na anvisa para
compra de insumos, medicamentos
e vacina contra a covid-19
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Erick Musso (foto), protocolou na tarde de ontem
10, projeto de lei complementar que autoriza o Estado a adquirir, em caráter
excepcional,
quaisquer
materiais, medicamentos,
equipamentos e insumos
da área de saúde sujeitos
à Vigilância Sanitária sem
registro na Anvisa, considerados essenciais para
auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus.
O Parlamento requer
que, excepcionalmente, seja autorizada a aquisição e fornecimento de
insumos e medicamentos contra a
covid-19 que já possuam registro em
renomadas agências de regulação no
exterior, independente de registro na
Anvisa. São estas autoridades a Food
and Drug Administration (FDA), dos
Estados Unidos; a European Medicines Agency (EMA), da União Europeia; a Pharmaceuticals and Medical
Devices Agency (PMDA), do Japão;
e a National Medical Products Administration (NMPA), da China. A
aquisição pode acontecer desde que
registrados por pelo menos uma
autoridade sanitária estrangeira e
autorizados à distribuição comercial
em seus respectivos países.O projeto altera a Lei Complementar Estadual nº 946, de março de 2020, para
dispor sobre a adoção de meios para
aquisição de vacinas para o programa estadual de combate à covid-19.
“Não podemos ficar à mercê de
brigas políticas enquanto centenas de milhares de capixabas e
brasileiros estão morrendo nos
hospitais. Precisamos colocar as
vacinas disponíveis e o cidadão
ter o direito de escolha”, afirma

pedrO valls Feu rOsa
Desembargador e presidente da Primeira Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do ES

REFORMA E PODER

T
Musso.
Na justificativa do projeto, Musso
diz ainda que “em vista da demanda mundial pela aquisição
de vacinas para imunização da
população, os estados poderão
necessitar da aquisição de vacinas que ainda não foram autorizadas pela Anvisa. Nestas
hipóteses e para que não haja
uma crise de abastecimento no
mercado nacional, a presente
inserção na Lei Complementar 946/20 garante a aquisição
de vacinas, comprovadamente
imunizantes, que já obtiveram
a respectiva autorização para
comercialização pelas agências
relacionadas na lei, de competência mundialmente reconhecida”.
Com a aprovação da matéria em
plenário, o Governo Estadual, havendo comprovada necessidade e
mediante certificação das autoridades sanitárias estrangeiras, terá
amparo legal para a aquisição de
vacinas para atender a demanda da
população capixaba imediatamente,
sem necessidade de aguardar eventual atraso burocrático da Agência
Nacional em validar a vacina.

emos
vivido, já há
algumas décadas, uma
verdadeira
“Era
das
Reformas”. A última delas foi a reforma da reforma da
Previdência Social.
A justificá-las sempre o mesmo argumento, qual o da
‘falta de dinheiro’.
Ao longo deste processo nosso
povo tem sido convocado a fazer grandes sacrifícios. Da
queda na qualidade
dos serviços públicos à alienação de
robusta parcela do
patrimônio
nacional, passando pelo
declínio dos padrões
e da qualidade de
vida, imensa tem
sido a renúncia dos
brasileiros. Já começa a ser penalizada,
aliás, até a geração
que nos sucederá.
Daí meu horror
e revolta ao ler um
grave relatório divulgado pela “Tax
Justice Network”,
baseado em dados fornecidos pela
OCDE, segundo o
qual “o Brasil deixa de arrecadar
por ano em impostos não pagos
por
multinacionais e milionários

o equivalente à
economia média
anual
esperada
pelo governo com
a reforma da Previdência”.
A séria BBC, ao
abordar o tema,
esclareceu
que
“segundo o levantamento, são
US$ 14,9 bilhões
(cerca de R$ 79
bilhões ao câmbio
atual) em impostos que deixam
de ser recolhidos
pelo país por ano.
A economia estimada pelo governo com a reforma
da Previdência é
de R$ 800,3 bilhões em uma década, o que resulta em uma média
anual de R$ 80
bilhões”.
Concluiu-se, em
seguida, que “esse
valor faz do Brasil
o quinto país do
mundo que mais
perde
impostos
devido à elisão
(uso de manobras
lícitas para evitar
o pagamento de
taxas, impostos e
outros tributos) e
evasão fiscal por
multinacionais
e pessoas ricas,
atrás apenas dos
Estados Unidos,
Reino Unido, Alemanha e França,

conforme o estudo”.
Mais há: “Em
todo o mundo, são
US$ 427 bilhões
(R$ 2,3 trilhões)
em impostos perdidos, sendo US$
245 bilhões devido à transferência legal ou ilegal
de lucros de multinacionais para
paraísos fiscais e
US$ 182 bilhões
não pagos por milionários que escondem ativos e
rendimentos não
declarados no exterior”.
Transcrevo, finalmente, uma das
conclusões
deste
chocante
relatório: “Os sistemas
tributários
da
maioria,
senão
de todos, os países do mundo
foram programados para priorizar
os interesses dos
gigantes corporativos mais ricos e
dos super-ricos,
sem limites geográficos, acima
das necessidades
de todos os membros da sociedade”.
Já se afirmou que
essas corporações
são mais poderosas que os Estados.
Será? Como assim?

COMUNICADO
Organoeste Aracruz Indústria
e Comércio de Fertilizantes
LTDA. incorporada pela Organosolví Soluções Orgânicas
para a Vida S.A., torna público
que obteve da SEMAM/ARACRUZ, através do processo nº
3.582 de 09/02/2016, Licença
Ambiental de Regularização
nº 027/2020, para desmobilização da atividade de fabricação de adubos e fertilizantes
orgânicos e organominerais,
no endereço Rodovia ES 445,
Estrada das Carretas Km 25,
Quadra ZRGP – I, Centro Industrial, Vila do Riacho, Município de Aracruz/ES.

COMUNICADO
Cláudio Alfeu Gusso torna público que requereu a SEMAM/
ARACRUZ através do processo nº 645/2020, Licença Municipal Prévia para atividade
de Parcelamento do solo por
desmembramento, no Bairro
Cupido/Guaxindiba, Município
de Aracruz/ES.

COMUNICADO

COMUNICADO

A empresa VLC Manutenção
e Fabricação LTDA EPP torna público que requereu da
SEMAM/Aracruz através do
processo nº 965/2012, Licença Municipal de Regularização
(LAR), para a atividade de lavagem especializada de EPLs,
EPC’s exceto artigos hospitalares, na rua São Matheus
S/N°, CEP: 29.198-251, Mar
Azul , no município de Aracruz, ES.

Amarildo João Cometti torna
público que obteve da SEMAM/ARACRUZ, através do
processo n° 12.367/ 2020, Licença Municipal Simplificada
(LMS) n° 026/2020 (CLASSE
SIMPLIFICADA), para SECAGEM MECANICA DE GRÃOS,
ASSOCIADO A PILAGEM,
no endereço FAZENDA SÃO
JOSÉ, SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, GUARANÁ, Município de
Aracruz/ES.
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Aracruz divulga relatório de
impacto ambiental da rodovia
do Contorno
O secretário municipal
de Meio Ambiente, Edgar Allan Martins, divulgou o Relatório de Impacto Ambiental (Rima)
da rodovia do Contorno
de Aracruz Norte e Sul
(na maquete), que será
construída no município, com o objetivo de
permitir o desvio do tráfego de veículos pesados
da área urbana da sede
e melhorar o potencial
logístico, comercial e industrial.
O traçado envolve quatro trechos de rodovias
que cortam a cidade (ES
124, em dois trechos; ES
456, rodovia Primo Bitti;
e ES 257). O trecho Norte tem segmento único
começando no trevo da
localidade de Pau Preto,
na saída de Aracruz para
Guaraná, na ES 124, passando pelo bairro Cupido e indo até a rodovia
ES-257, na localidade
de Morro das Almas, no
acesso para Barra do Riacho.
O trecho Sul terá dois
segmentos, o primeiro
começando nas proximidades da pedreira Aracruz (ES-257) e seguindo
pela direita, no sentido
Ibiraçu a Aracruz, por
áreas rurais, até a estrada
de Santa Rosa (extensão
da ES 124), próximo ao
Loteamento Valle Verde.

O traçado em vermelho marca os trechos da futura rodovia do Contorno

O segundo segmento
terá início nas proximidades do Centro Empresarial do Bela Vista,
interligando a rodovia
ES-456 (Aracruz a Coqueiral) à ES-257, (ligação Aracruz à fábrica da
Suzano), na localidade
de Morro das Almas.
O projeto vem sendo
conduzido pela prefeitura em parceria com a
Associação Movimento
Empresarial de Aracruz

(Amear) e Imetame.
O projeto do Contorno
de Aracruz foi projetado
para contemplar o tráfego nos dois sentidos,
com pista de 3,50 metros,
considerando
acostamento ao lado esquerdo
e estacionamento ao lado
direito, ambos medindo dois metros, além de
obras de drenagem que
ocuparão, em média,
dois metros, resultando
em uma seção ocupada

de 15 metros. Para a execução da obra, que ficará
a cargo da administração do novo prefeito, Dr.
Luiz Coutinho, admitiu-se o prazo de 480 dias
trabalhados (16 meses).
Edgar Martins disse
que na consulta pública, o cidadão poderá
levar contribuições que
serão absorvidas pela
equipe técnica do órgão
ambiental, para serem
utilizadas na análise do

requerimento de licença
ambiental.
Os questionamentos e
as manifestações poderão ser apresentadas na
recepção da secretaria
de Meio Ambiente até
o dia 15 próximo, de segunda a quinta-feira, de
12h às 18h, e nas sextas,
de 7h às 13h. Para sanar
qualquer outra dúvida,
basta ligar no Setor de
Licenciamento Ambiental (3270-7067).
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Suzano beneficia mais de 7 mil
pessoas com ações de voluntariado
A Suzano envolveu mais de 800 voluntários e voluntárias,
entre
colaboradores, familiares e parceiros espalhados em 12 estados, e beneficiou
mais de 20 mil pessoas com o programa Voluntariar. No
Espírito Santo, mais
de sete mil pessoas
foram beneficiadas.
Entre elas está Elaine Cristina de Oliveira, analista de
PCP da Suzano, que
já atuou no programa ‘O Futuro do
Trabalho’ e hoje está
no projeto ‘Gente
que Transforma –
Enem’, em parceria
com o Instituto Joule, que leva mentoria
para jovens negros e
negras e egressos do
Voluntariar que irão
realizar as provas do
ENEM em 2021.
“Sempre temos desculpas para fazer coisas que saem da nossa
rotina, para mim não
foi diferente. Porém,
quando passei a volun-

O programa envolve o trabalho voluntário dos colaboradores (as), familiares e parceiros em
projetos apoiados pela empresa

tariar com os jovens,
entendi que o tempo
quem administra sou
eu. Já passei por diversos processos de voluntariado e cada vez mais
fico anestesiada com
tanto amor e aprendizado. Não sou a melhor
professora e muito me-

nos a melhor aluna,
mas ver os olhinhos deles vidrados em nós e
perceber que eles conseguiram algo, não tem
preço”, reflete Elaine.
O Voluntariar nasceu com o objetivo
de compartilhar conhecimento e talen-

to, em que os profissionais e familiares
se colocam à disposição para atuar em
projetos
apoiados
pela empresa. Há várias possibilidades
dentro do programa,
como o Formare
(curso de capacita-

ção profissional para
jovens em situação
de vulnerabilidade
social, em parceria
com Fundação Iochpe), o Suzano na
Escola e o programa
O Futuro do Trabalho (capacita jovens
sobre conceitos de

carreira, profissões
do futuro e habilidades necessárias para
o mercado de trabalho, em parceria com
a Junior Achievement).
O Programa Voluntariar ainda desenvolveu o Guia de
Ações de Voluntariado Remoto, onde
apresenta 10 dicas
de ações voluntárias
que podem ser realizadas de forma virtual, como Compras
Solidárias, Acolhida
Virtual, E-Duca, Movimentar Faz Bem e
outras que contribuem para transformar a sociedade e
ajudar uns aos outros. Os projetos incentivam desde encontros virtuais de
acolhimento, entretenimento, apoio à
atividade física, leitura e compartilhamento de conhecimentos, até dicas de
receitas saudáveis e
doações de produtos
de necessidades básicas.

novo sistema indenizatório ultrapassa
dois mil termos homologados

O

s termos de aceite
de indenização de
casos de difícil
comprovação de
danos cresceram
cerca de 300%, em
pouco mais de um mês,
dentro do Sistema Indenizatório Simplificado,
passando de 500 no final de outubro para
2.007 no início de dezembro. O novo fluxo
de pagamento, mais
ágil, foi implementado
pela Fundação Renova

em agosto de 2020, a
partir de decisão da 12ª
Vara Federal, em ações
apresentadas por Comissões de Atingidos
pelos danos causados
pelo rompimento da
barragem de Fundão.
Atualmente, sete municípios têm acesso ao
novo fluxo: Baixo Guandu, São Mateus, Aracruz, Conceição da Barra e Linhares, no
Espírito Santo; e Naque
e Itueta, em Minas Ge-

rais. Pelo sistema é possível indenizar categorias com dificuldade de
comprovação de danos,
como lavadeiras, artesãos, areeiros, carroceiros, extratores minerais,
pescadores de subsistência, entre outros.
Os valores das indenizações, definidos pela
Justiça, com quitação
única e definitiva, variam de R$ 23 mil a R$
567 mil. O pagamento
ocorre em até 10 dias

úteis após a homologação do termo de aceite
pela Justiça. No dia 27
de novembro, o total
pago somava R$ 122 milhões para 1.336 atingidos.
O acesso é no Portal
do Advogado, no site
www.fundacaorenova.
org. A adesão é facultativa e para ingressar, as
pessoas devem ser representadas por advogado ou defensor público, pois apenas esses

profissionais
podem
acessar e preencher os
dados no sistema. Além
disso, é necessária a
confirmação de idade
maior de 16 anos na
data do rompimento e a
inscrição ou solicitação
de cadastro na Fundação Renova até o dia 30
de abril de 2020. A adesão pode ser feita até 31
de janeiro, com excessão de São Mateus, que
é até 31 de dezembro
próximo.
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GENTE QUE FAZ
JOÃO NEIVA
ilho de
Arnaldo
Índio do
Brasil
e
Ilda
Farias
Brasil, Mauro
Brasil sempre foi um
amante da cidade de
João Neiva e aprendeu
com os pais a admirar
e a batalhar pela promoção do município.
Da infância lembra do
apoio e incentivo que
seu pai sempre proporcionou à família. Figura
conhecida na cidade,
ele fazia questão que os
filhos se ilustrassem por
meio da leitura, de maneira que, desde cedo,
o jovem Mauro teve por
amigos livros, revistas e enciclopédias. O
rapaz encontrava verdadeiro fascínio em se
aventurar por páginas
e páginas, horas a fio.
Aquilo foi uma espécie
de preparação para um
caminho repleto de estudos e esforços.
Na década de 70,
Mauro aproveitou a
oportunidade de continuar sua jornada pelo
mundo do conhecimento e se profissionalizar.
Quando terminou o
curso de Contabilidade,
ainda no segundo grau,
decidiu se matricular
no curso de Técnico de
Mecânico, pelo antigo
SENAI. No entanto, foi
ao assistir a formatura
do irmão, que havia se
formado em mecânica
de aviões, que sua vida
mudou para sempre.
Mauro enxergou ali
uma oportunidade que
não deveria desperdiçar.
No ano de 1979 prestou o exame e foi aprovado no curso de controle de tráfego aéreo,
na Escola de Especialistas da Aeronáutica,
em Guaratinguetá, São
Paulo, a mesma onde
viu o irmão se formar.
Foram dois anos de estudo e aprimoramento

intenso por meio dos
quais recebeu instruções e treinamento militares, numa escola cujo
ambiente de ensino
contava com 28 especialidades.
Após o término do
curso, foi trabalhar
como sargento da Aeronáutica em Ilhéus, onde
passou quatro anos e
meio, e Salvador, onde
ficou por seis meses.
Apesar da nova fase de
realizações, o coração
de Mauro continuava
em João Neiva. Ele ansiava por voltar e tinha
planos de se estabelecer
em definitivo na cidade
onde crescera. A saudade da família e o desejo de se casar falaram
mais alto e em 1987,
após a temporada em
Salvador, Mauro conseguiu ser removido para
trabalhar em Vitória e,
com isso, passou a residir novamente em João
Neiva. Casou-se com
Isaldina Comim Brasil,
com quem teve três filhas: Raquel, Gabriela e
Manuela.
Após uma vida de
idas e voltas de trabalho, Mauro se aposentou em 2016. Ao invés
de pendurar as chuteiras, ele foi atrás de um
sonho antigo. Graças a
influência dos estudos
obtidos durante o período da escola de aeronáutica, passou a pesquisar cada vez mais
matérias relacionadas a
área de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo criativo. Mauro é pioneiro ao trazer
para cidade esses conceitos e tentar ampliar
o potencial que João
Neiva tem por meio da
criação de pequenas
empresas, conhecidas
como startups. O objetivo é promover a capacidade empreendedora
da cidade, baseado em
exemplos de empresas sucessos ao redor
do mundo, com foco

CIDADES

Fundação Hospital Maternidade São Camilo
torna público a concorrência para a realização da Obra
de Construção da Internação SUS da ALA DR SIXTO
O edital pode ser acessado em:

www.hospitalsaocamilo.org.br

Mauro Brasil, sargento da
Aeronáutica e criador da
empresa Re.In.Vente-se

em estudos, debates e
palestras, promovidos
pelo próprio Mauro, ao
mesmo tempo em que
esses elementos possam contribuir a longo
prazo para a criação de
uma cultura empreendedora na cidade.
O trabalho de Mauro
nesse campo é inovador
ao trazer para a região
ideias poderosas de
aprimoramento pessoal, com ênfase também
na ampliação de um
centro de tecnologia e
inovação em João Neiva. Para dar seguimento a essas ideias, em
2017 Mauro deu início
a construção da empresa Re.In.Vente-se, localizada em Demétrio
Ribeiro.
Com uma estrutura
de três andares, provida de auditório e salas,
o ambiente foi criado a
partir de recursos próprios para promover o
debate sobre a criação
de pequenas empresas
na cidade, discussão de
ideias, desenvolvimento empresarial e educação continuada sobre
empreendedorismo.
Mauro é um desbravador na área de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal
e tem como filosofia a
ideia de que todo ser
humano tem potencial
para produzir resultados de excelência e suas
palestras tem como objetivo encorajar a iniciativa de implementar
projetos por meio do
cálculo de inovações e
riscos, principalmente
em meio ao grupo dos
aposentados, que Mauro vê como bastante
promissores e com potencial a ser explorado.

Biblioteca de
aracruz doa
400 livros

Entrega dos livros ao orfanato Recanto Feliz, de
Guaraná

A Biblioteca Pública de Aracruz doou 402 livros
ao projeto “Ler para crescer bem”, em iniciativa do
Lions Clube, por meio de sua subdivisão “Leo Clube de Aracruz Cibernético”, que projeta criar uma
ação permanente de leitura para as crianças do orfanato Recanto Feliz, em Guaraná.
Entre os livros doados estão obras de vários gêneros, entre eles a literatura infanto juvenil. “Queremos fomentar nas crianças o enriquecimento de cultura,
distração e conhecimento. Acreditamos que esse projeto
mudará vidas e poderemos colher esses frutos em longo
prazo”, afirmou Cedenir Ceto Júnior, coordenador
da Biblioteca.
Cedenir destacou que “a Biblioteca é uma instituição que tem por excelência a distribuição e a manutenção
da informação, e vimos nela uma grande oportunidade
de contribuir com o aumento do acervo do orfanato para
podermos disseminar a cultura e a literatura no dia a dia
das crianças”.
O secretário interino de Educação, Leonardo Reis,
ressaltou a importância do projeto na produção de
conhecimentos à criança: “é uma iniciativa importante, pois dará oportunidade de interação das crianças com
diversos tipos de gêneros literários. A leitura pode levá-las a diversos conhecimentos e destinos”.
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presidente da suzano portocel
entre os ceOs que recebe visita
melhor se comunicam de comitiva da
com jornalistas Bélgica

Pela segunda vez
consecutiva, Walter
Schalka está entre os dez
executivos prestigiados

O presidente da Suzano, Walter Schalka, foi
reconhecido como um
dos CEOs que melhor se

comunicam com jornalistas no Brasil em 2020.
Pela segunda vez consecutiva, o executivo está
entre os dez prestigiados na premiação promovida pela plataforma
Negócios da Comunicação, em parceira com
o Centro de Estudos da
Comunicação.
Entre setembro e outubro, os CEOs dos 30 segmentos analisados na
premiação foram avaliados por 25 mil jornalistas de todo o País. A
avaliação é feita a partir
do bom relacionamento dos executivos com
a imprensa e considera

critérios como transparência nas relações e,
principalmente, a troca
de informações com agilidade.
Além da segunda edição do prêmio concedido aos CEOs, a Negócios da Comunicação
também promoveu a
10ª edição do prêmio
‘Empresas que Melhor
se Comunicam com Jornalistas’, e a Suzano foi
indicada pelo sexto ano
consecutivo entre as empresas da categoria base
florestal, uma avaliação
positiva do bom relacionamento entre jornalistas e a companhia.

prefeitura de aracruz adquire drone
para a fiscalização ambiental

O drone pode permanecer no ar por até 34
minutos, gravando cenas em movimento
com uma velocidade máxima de voo de
até 68 km/h, em uma altura máxima de
cinco mil metros

Por solicitação do secretário municipal
de Meio Ambiente, Edgar Allan Martins, a Prefeitura de Aracruz adquiriu o
Drone “Mavic 2 Pro”, um equipamento
de alta tecnologia que ajudará na fiscalização ambiental no município, com
recursos avançados em uma estrutura
compacta com funções inteligentes de
gravação e excelente qualidade de ima-

gens.
Seus vídeos são super nítidos em
4K/60 fps, com um perfil de cores D-Cinelike, que retém mais informações de
imagens e auxilia no pós-processamento. Seu codec de vídeo HEVC (H.265)
registra mais informações da imagem,
ocupando menos armazenamento interno e preservando o alcance dinâmico e
detalhe de suas gravações, entregando
conteúdos de alto nível.
Ele pode permanecer no ar por tempo
suficiente para registrar a captura perfeita graças à sua bateria com duração
prolongada de até 34 minutos, gravando cenas em movimento com uma velocidade máxima de voo de até 68 km/h
no modo Esportivo, em uma altura máxima de serviço acima do nível do mar
de cinco mil metros.
A aquisição foi possível graças à conversão de uma multa no valor de R$ 27
mil aplicada a uma empresa por despejar entulhos em locais inapropriados.
Além do drone, a secretaria ainda conseguiu fazer a calibração e transporte de
dois decibelímetros.

Tendo à frente o embaixador Patrick Hermann, o grupo
foi conhecer de perto a operação do porto situado em
Aracruz

A

Bélgica
abriga
terminais portuários que são reconhecidos como os
mais eficientes do
mundo e, na terça-feira 08, uma comitiva
daquele país visitou o
Portocel, em Barra do
Riacho, interessada em
conhecer e explorar as
potencialidades do Terminal, que já é reconhecido por sua eficiência
operacional e vem ampliando o direcionamento como um porto
de negócios. Tendo à
frente o embaixador
Patrick Hermann, a comitiva foi recebida pelo
gerente executivo de
Operações Portuárias,
Alexandre Billot Mori,
que apresentou o porto
como uma solução logística diferenciada no
cenário portuário capixaba.
A visita ao Portocel
foi solicitada pelo próprio embaixador, que
teve ainda alguns ou-

tros compromissos na
visita ao Espírito Santo.
Além do embaixador
Hermann, fizeram parte
da comitiva o cônsul geral da Bélgica no Rio de
Janeiro, Daniel Dargent;
o cônsul da Bélgica no
Rio de Janeiro, Brent
van Tassel; o cônsul
Honorário da Bélgica
no Espírito Santo, Jean-François Levitre; a adida da Polícia Federal da
Bélgica, Isabelle Pêtre;
e o diretor da Belgalux,
Rudinei Santos.
Alexandre Billot classificou a visita como
bastante positiva. “Operamos um terminal integrado a diferentes modais
de transporte e com reconhecida eficiência operacional. Apresentar o nosso terminal como solução
logística contribui para
fortalecer o posicionamento estratégico de Portocel
como um porto de negócios, apto a movimentar
diferentes tipos de cargas”, salientou Mori.
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imetame e enp levam blocos de
petróleo em linhares
As empresas Imetame
e EnP Energia Platform
compraram blocos de exploração de petróleo em
terra, no Espírito Santo,
em leilão realizado pela
Agência Nacional de
Petróleo (ANP). O certame colocava em oferta
áreas onshore e também
offshore (no mar) no município de Linhares.
A Petrobras anunciou
em outubro que vendeu
por US$ 10,84 milhões os
campos de Lagoa Parda,
Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha, em Linhares, para a Imetame. Nos
oito primeiros meses de
2020 os três campos produziram 113,5 barris de
óleo por dia (bpd) e 1,7
mil m³/dia de gás natural.
EnP e Imetame vão
agora trabalhar na reativação de 29 poços do
campo, com o objetivo
de aumentar a produção
para 700 barris/dia de
óleo. Junto com os campos foi adquirida a Uni-

Leilão da ANP também tinha área em mar para o Estado, mas região não foi comprada por nenhuma empresa

dade de Processamento
de Gás Natural (UPGN)
Lagoa Parda, com capacidade de 1,25 milhão de
m³/dia, e uma Estação
de Tratamento de Líquidos com capacidade de

25 mil barris diários. As
empresas pretendem reativar a UPGN e abrir o
acesso para terceiros.
A EnP e Imetame devem realizar ainda em
2020 a campanha de

perfuração do prospecto
Sintonia, localizado no
bloco ES-T-441. Para o
próximo ano estão previstas a perfuração de
outros três poços exploratórios na região. Em

Médicos e dentistas que
oferecem o melhor para a
sua saúde
RESERVADO
PARA VOCÊ

setembro, a Imetame encaminhou à ANP o Plano
de Avaliação da Descoberta Vida, feita a partir
da perfuração do poço
1-VID-1-ES (VIDA), localizado no bloco ES-T-487.
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ESPECIAL
PETS

O cOmeçO da vida de um filhOte:
o que você precisa saber
Com o compromisso de contribuir com um mundo
melhor para os pets, a ROYAL CANIN® busca
conscientizar cada vez mais pessoas sobre os conceitos
relacionados à guarda responsável, com foco no
início da vida do filhote, ajudando o tutor a ser o mais
responsável possível, o que resulta na saúde e bemestar do animal, bem como em um relacionamento
duradouro e gratificante para ambos.
que deseja que eles sigam
mais tarde. Ensine como lidar com emoções fortes, com
frustração, com estresse, e esteja preparado para uma jornada de aprendizado mútuo
ao longo da vida.
Cuidados, nutrição e
estímulos: a receita para
a saúde ideal do pet

A responsabilidade com
o animal começa quando
ele ainda é filhote
A guarda responsável de
um animal de estimação pode
ser definida como “a responsabilidade de um tutor em
cuidar adequadamente das
necessidades de seu gato ou
cão ao longo da vida”. Essa
responsabilidade deve ser
compartilhada por todos os
membros da família e é um
compromisso que deve ser
levado a sério. A guarda responsável começa antes dos filhotes chegarem ao novo lar,
quando as pessoas ainda estão avaliando quais pets são
mais adequados para seu estilo de vida e onde buscá-los
da forma correta, em ONG’s
ou criadores responsáveis,
com rígidos protocolos de
bem-estar animal, por exemplo.
É essencial socializar os
animais de estimação
e compreender o

comportamento deles
Uma das etapas mais importantes que um tutor deve
passar é a socialização de
seus animais de estimação.
Esse processo deve começar
cedo na vida do cão ou gato,
ainda no criador ou abrigo,
com duas semanas de vida
para um gatinho e três semanas para um filhote de cão.
Os pets devem ser expostos
ao maior número possível de
imagens, sons, experiências e
pessoas diferentes, tudo em
um contexto positivo. Isso
os acostumará a ter menos
medo à medida que crescem.
Para garantir que este seja um
processo tranquilo, os tutores
devem procurar entender a
linguagem corporal de seus
pets, iniciando as interações
de forma lenta e consistente
para estimular a confiança.
Deixe-os explorar o ambiente
em seu próprio tempo e recompense comportamentos
corajosos. Já defina as regras

Três elementos principais
ajudam o animal de estimação a se manter saudável: cuidados, nutrição e estímulos.
A nutrição é particularmente
importante para o bem-estar
dos filhotes, uma vez que
cada animal tem necessidades nutricionais únicas dependendo de uma variedade
de fatores, incluindo raça, tamanho, idade, estilo de vida
e ambiente em que vive. Uma
alimentação adequada e de
qualidade, que atenda a essas
necessidades, ajudará a melhorar a saúde e o bem-estar
do pet em todas as fases da
vida. Da mesma forma, estímulos como brincar, fazer
carinho e educar afeta o bem-estar dos animais de estimação, fazendo-os se sentirem
mais felizes e realizados.
As necessidades dos gatos e cães e a importância da saúde emocional
Todas
as
necessidades
de um pet, desde as necessidades fisiológicas até as
emocionais, são igualmente
importantes. Embora seja necessário primeiro satisfazer as

necessidades mais essenciais,
as emocionais podem determinar o bem-estar de um animal de estimação e, portanto,
sua felicidade. Se não atendidas, dificilmente os pets desenvolverão completamente
habilidades mais complexas,
como trabalho, brincadeiras e
esportes. É importante manter essas diferentes necessidades em mente à medida
que o relacionamento com o
pet vai sendo construído.
O papel dos animais de
estimação na sociedade
e seu futuro em nossas
cidades
O papel dos pets na sociedade está evoluindo e os benefícios que eles trazem são
amplamente reconhecidos.
Por exemplo, animais de estimação são reconhecidos por
ajudar no desenvolvimento
das crianças e são uma forma
comprovada de facilitar as interações sociais. Podemos citar também os cães de trabalho, como os policiais, os cães
terapeutas e os cães-guia. Os
tutores de pets têm deveres tanto para com o animal
quanto para com a sociedade,
para que todos vivam em harmonia. Desde jovem o animal
é receptivo ao treinamento e,
por isso, é importante desde
cedo mostrar quais são os
comportamentos desejáveis
e o que é inaceitável para garantir que o animal possa se
integrar perfeitamente à sociedade.

CULTURA
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POR - TU - GUÊS EM DIA
João Jerry Tononi
(www.mostrasualingua.com.br)

O

professor João Jerry Tononi é
docente reconhecido com “notória especialização”, professor
universitário (Linguagem Jurídica, Comunicação Empresarial
e Leitura/Produção de Texto),
consultor em texto administrativo/
empresarial, jurídico e acadêmico,
comentarista da TV Tribuna/SBT e colunista do jornal A Tribuna e site Folha
Vitória, autor dos livros “Mostra sua
Língua” e “Segure o Português” (duas
obras entre as cinco mais vendidas no
Espírito Santo. Fonte: Logos Livraria
e Jornal A Tribuna.), coordenador do
site www.mostrasualingua.com.br (em
2007, eleito um dos melhores sites do
Brasil.) e criador do aplicativo Calendário Gramatical (disponível na App
Store e no Google Play).

FUSÍVEL/FUZIL
A palavra “fusível” dá nome a um
“dispositivo utilizado para evitar curto-circuito” (Plural: fusíveis). Atente-se à
segunda sílaba: com “s” e com acento
agudo. Já o vocábulo “fuzil” refere-se a
uma “artilharia, arma de cano comprido” (Plural: fuzis). Veja-se a grafia da
última sílaba: com “z” e sem acento
gráfico. Por fim, é preciso atenção
à terminação da flexão de número:
“veis” e “zis”.

SALOBRO

BUFÊ

O maior depósito (ou deserto) de sal a céu aberto do mundo está na América do Sul, especificamente na Bolívia. Trata-se do Salar de Uyuni
(ou Salar de Tunupa). Diante de tanto sal, cita-se
aqui a palavra “salobro”, a qual quer dizer “o que
tem sabor de sal”. Por exemplo, é possível que se
beba “água salobra”. Não existe a forma “salobo”
(Erro: água saloba).

Durante a organização de uma festa,
contrata-se um “bifê”, “buffet” ou “bufê”?
Inicialmente, exclui-se “bifê”, porque essa
palavra não existe. Quanto ao termo “buffet”, trata-se da forma francesa, a qual foi
aportuguesada para “bufê”. Entre “buffet”
e “bufê”, sempre será recomendada aqui a
forma em português, ou seja, “bufê”.

ANTIRRUGA(S)

GANHAR/PAGAR/
GASTAR

Como se vê em “antirruga”, o elemento “anti”
liga-se à palavra “ruga” com a letra “r” duplicada
e sem hífen. Não há erro em dizer “antirrugas”,
com “ruga” no plural (Exemplo: Apesar de nova,
ela começou a usar creme antirrugas.). Curiosamente, vale dizer que os termos “cosmético” e
“cosmos” vêm do grego “kósmos” (= ordem, organização, beleza, harmonia).

RUSSO/RUÇO
Com a sílaba “rus”, a palavra “russo” faz referência ao “natural da Rússia” (Exemplo: Os russos
são muito disciplinados.). Com a sílaba “ru”, o vocábulo “ruço” quer dizer “pardacento, castanho-claro” (Exemplo: O esposo de Maria já está com
os cabelos ruços.). “Ruço” tem também o sentido
de “difícil” (Exemplo: A família enfrenta uma situação ruça.).

EGITO
Numa aula de História, existe a possiblidade
de que se faça esta pergunta: Qual o feminino de faraó? Faroa? Faraona? Na verdade,
não existe termo correspondente, ou seja,
não há o feminino de faraó. Cleópatra foi
“rainha do Egito”. Outra possível pergunta: É
um exemplo de pleonasmo a expressão “faraó egípcio” (faraó do Egito)? Sim. Os faraós
só governaram o Egito.

Ganho ou ganhado? Pago ou pagado? Gasto ou gastado? Usavam-se “ganho”, “pago”
e “gasto” depois dos verbos “ser” e “estar”.
E se empregavam “ganhado”, “pagado” e
“gastado” após os verbos “ter” e “haver”.
Hoje, deve-se fazer uso apenas das formas
“ganho”, “pago” e “gasto” (Exemplo 1: O
presente foi pago por ele. Exemplo 2: Ele
tinha pago o presente.).

COMO SE ESCREVE
Abaixo-assinado
Ab-rogação
Ab-rogar
Aço-carbono
Aço-liga
Ad-rogar
Aficionado
Afrodescendente
Agroindústria
Água de coco
Água-de-colônia
Água-viva
Alta-roda
Alta-tensão
Alto-astral
Alto-falante

Alto-forno
Alto-relevo
Amigo-oculto
Amor-próprio
Ano-base
Ano-novo
Antemão
Anteontem
Anteparo
Antepenúltimo
Antepor
Anteprojeto
Anterrefeitório
Antessala
Antevéspera
Anticonstitucional
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Produtor de Linhares fabrica
cachaça com sobras de cacau
samu abre seleção no
polinorte e mais duas
regiões do estado

A CACAHUATL é a primeira aguardente do Brasil feita a partir das partes descartadas do cacau. A bebida tem 40% de teor alcóolico e custa,
em média, R$ 190,00, podendo ser adquirida nas lojas do Supermercados Oriundi em Linhares e Aracruz, ou no site www.velhocarvalho.net.
br
Natural de Vitória, André Scampini há algum
tempo nutria certa paixão
pela fabricação de destilados. O então profissional
de TI viu na produção de
cacau de seu sogro uma
grande
oportunidade
de
empreendedorismo:
uma aguardente, a CACAHUATL, feita a partir
das sobras do cacau produzido na fazenda de Linhares.
O município é responsável por 85% da produção
de cacau do Estado. No
entanto, apenas parte do
fruto é aproveitada para a
produção da matéria prima do chocolate: a amêndoa. Foi nesse cenário
que André percebeu uma
maneira de unir empreendedorismo e sustentabilidade. Movido pela paixão
por destilados, dedicou-se
a estudos, pesquisas e experimentos de destilação
até chegar na receita final.
A cachaça é produzida
na destilaria Velho Carvalho, em Linhares, que

produz cachaças de alta
qualidade, em instalações
de primeiríssima linha,
entre elas a RUMBA CACAO, aguardente com
aroma e sabor frutados e
ligeiramente adocicados,
porém com característica
mais alcoólica, e a VELHO
CARVALHO, em parceria
com o alambique Princesa
Isabel, no distrito de Desengano, em Linhares.
“Os produtores de cacau tinham uma demanda
por um melhor aproveitamento do fruto, do qual
somente a amêndoa era
utilizada na produção do
chocolate. Foi quando resolvi aproveitar meus conhecimentos na fabricação de destilados e fazer
algumas experiências que
resultassem em um produto de qualidade e, ao
mesmo tempo, visasse a
sustentabilidade”, explica
André.
A aguardente de cacau,
batizada de Cacahuatl
(suco amargo, em Asteca),
teve amostras enviadas

para os EUA, Portugal,
Bélgica, Suiça e participou como convidada de
três feiras na Alemanha.
Atualmente, sua produção é terceirizada por um
alambique em Linhares, e
está disponível no mercado, inclusive no exterior,
de onde já tem pedidos de
importação.
Além de ser sustentável e agregar alto valor ao
produto final, a produção
da aguardente criou novas oportunidades de renda para os trabalhadores
rurais da plantação de cacau. “A parte do fruto que
antes era dispensada, hoje
é vendida pelo trabalhador rural e seus familiares
para ser utilizada como
matéria prima da aguardente, gerando um ganho
na economia local e na
sustentabilidade, devido
ao melhor aproveitamento do fruto e um menor
desperdício. No final, ganham o meio-ambiente e
a economia de Linhares”,
finaliza.

Samu abre vagas em Aracruz

S

eguem abertas até a
próxima segunda-feira 14 as inscrições para quem
desejar atuar no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) nas regiões Polinorte, Noroeste e Sul do
Estado. Os salários são
de até R$ 4,6 mil, mas
o edital – disponível no
site www.avantesocial.
org.br – não informa o
número de vagas. Para
se inscrever, é preciso enviar um currículo
simplificado para o e-mail rhsaude@avantesocial.org.br, seguindo
as instruções contidas
no edital.
As oportunidades são
para enfermeiro do Núcleo de Educação Permanente, com salário de
R$ 3.213,63; enfermeiro
responsável técnico (R$
4.675,50);
enfermeiro
(R$ 2.178,83); farmacêutico responsável técnico
(R$ 3.645,85) e coordenador (R$ 3.213,63). Para
quem tem nível médio

ou técnico, as oportunidades são para condutor
socorrista, com salário
de R$ 1.878,51; técnico de enfermagem (R$
1.506,55) e supervisor de
operações (R$ 1,5 mil).
No momento da inscrição, o profissional
deverá apontar a região
em que deseja trabalhar,
mas não poderá escolher a cidade, ficando
sob responsabilidade da
Avante Social a distribuição dos aprovados.
No edital, a região Polinorte é formada pelos
municípios de Aracruz,
Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, Sooretama e São Roque do
Canaã.
As inscrições são para
contratação imediata e
cadastro de reserva, com
exceção das vagas na região Noroeste, que são
apenas para cadastro de
reserva.
O resultado final da seleção está previsto para
ser publicado no próximo dia 15 de janeiro.
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mais dois mortos em spc promove
acidente na Br-101, feirão on-line para
em ibiraçu
renegociar dívidas
Foto: Rodrigo Barbosa

Segue até o próximo dia 20
o feirão on-line do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC) para
consumidores que precisam
renegociar dívidas e limpar o
nome. Dependendo do atraso do
contrato, os descontos nos juros
e na multa chegam a 100%. Participam o Banestes e as financeiras
Agoracred e Dacasa, entre outras
empresas.
No site www.feiraoonlinespc.
com.br, o consumidor encontra
os ícones das empresas participantes e as condições oferecidas
por elas. Ao acessar o link “clique aqui e negocie”, o consumidor será direcionado para o canal de atendimento do credor ou
para o site do SPC, onde deverá
fazer um breve cadastro para ter
acesso às dívidas registradas em
seu CPF.

A plataforma do SPC apresenta propostas para pagamento à
vista ou parcelado em até 10 vezes. Após a negociação, o consumidor poderá baixar os boletos
com as novas condições de pagamento que foram acordadas
na própria plataforma, que envia automaticamente uma cópia
do novo contrato para o e-mail
cadastrado. Quem preferir pode
baixar gratuitamente o aplicativo Feirão Online SPC 2020, disponível para Android e iOS.
O feirão é promovido pelas
Câmaras de Dirigentes Lojistas
(CDLs) da Grande Vitória, porém quem residem no interior do
Estado e tem dívida com a Dacasa Financeira, por exemplo, pode
aproveitar a oportunidade para
voltar a ter crédito.

AS CONDIÇÕES
Duas pessoas morrem em acidente na BR-101, em Ibiraçu

Mais duas pessoas
engrossam a estatística de mortes na
rodovia do medo, a
BR-101. Ontem 10,
no km 210, em Ibiraçu, um acidente
entre uma carreta e
um Fox preto, que
bateram de frente,
matou o motorista e
o carona do automóvel. Neste ano, até
novembro, já morre-

ram 105 pessoas em
2.167 acidentes nas
rodovias federais no
Espírito Santo, 90%
deles na 101, com
cerca de 2,5 mil pessoas saindo feridas.
De acordo com a
Polícia Rodoviária
Federal (PRF), o acidente ocorreu por
volta de 5h. Testemunhas que passaram pelo local afir-

maram que o carro
bateu de frente com
a carreta. As duas
vítimas estavam no
veículo de passeio e
seus nomes não foram divulgados. O
acidente causou um
grande congestionamento e a rodovia
ficou com o trânsito
parcialmente
bloqueado por mais de
quatro horas.

Agoracred Financeira – Descontos de até 100% nos juros de atraso e
na multa, dependendo do atraso do contrato. Contratos com atraso
superior a 60 dias, o cliente poderá parcelar a dívida em até 24 vezes,
a depender do saldo em atraso.
Banestes – Descontos de até 100% de multas e juros de mora, além
de alongamento do prazo da dívida. Dívidas referentes a cheque especial, cartões de crédito, crédito pessoal, microcrédito, consignado,
adiantamento de 13º salário e antecipação de Imposto de Renda poderão ser negociadas.
Dacasa Financeira – A instituição vai negociar dívidas a partir de
121 dias de atraso. As condições do cliente serão levadas em conta
na hora da negociação, para que seja elaborada uma proposta condizente com a disponibilidade do consumidor, com parcelamento e
descontos.

cdl aracruz sorteia moto e r$ 10 mil em vale-compras
A Câmara de Dirigentes
Lojistas
(CDL) de Aracruz
promove na próxima quarta-feira 16, o
primeiro sorteio da
campanha Natal Luz
2020. Serão sorteados 15 vale-compras,
sendo cinco de R$ 1
mil e 10 de R$ 500,00,
cada. Já o segundo
sorteio, no dia 30

deste mês, contemplará um consumidor que tenha valorizado o comércio
local com uma moto
Honda Biz 110i zero
quilômetro, no valor
de R$ 9 mil.
Para participar do
sorteio, basta pedir
um QR Code, uma
espécie de código
de barras, a cada R$

50,00 em compras
em uma das 76 lojas
que participam da
campanha. A relação
completa está disponível no site cdlaracruz.qrsorteios.com.
br, onde o consumidor deverá fazer um
breve cadastro para
realizar a leitura do
QR Code recebido.
É a mesma temáti-

ca usada na campanha do ano passado, de acordo com a
CDL Aracruz, porém
sem o uso de aplicativo. Agora o cadastro e a leitura de QR
Code ocorrem exclusivamente no site da
ação promocional,
onde também é possível ter acesso ao regulamento comple-

to. Os sorteios serão
apurados com base

nas extrações da Loteria Federal.

JOÃO NEIVA
Através da campanha Natal da Esperança
2020, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
de João Neiva irá sortear duas motos Honda
Biz 110i entre os consumidores que realizarem suas compras em uma das 39 lojas participantes até o próximo dia 24. O sorteio está
agendado para o dia 29 deste mês, ao vivo
pela Rádio Conexão 87,9 FM.
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Governador entrega
projetos para análise da
assembleia

Matérias a serem analisadas pelo Legislativo tratam de medidas nas áreas de
educação, energia renovável e regularização fundiária

Antes mesmo de iniciar
seu discurso na Assembleia a respeito do relatório de gestão de 2019, o
governador Renato Casagrande entregou ao
presidente Erick Musso
três projetos de lei de autoria do Executivo. O primeiro projeto é para a
área da educação e tem
como referência o Índice
de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb).
“A Assembleia Legislativa
tem sido bastante atenta aos
nossos projetos de lei, analisando e contribuindo com

as matérias de origem do
Executivo. Aproveito a visita para entregar, em mãos,
três projetos de lei, o primeiro deles voltados para a área
da educação. Essa iniciativa
vai colocar o gestor municipal atento à área porque, havendo um bom resultado no
Ideb, esse gestor terá acesso
a mais recursos”, adiantou
o governador.
O segundo projeto faz
parte do Plano Convivência Consciente e tem por
objetivo criar a Política
de Geração de Energia
Renovável (Gerar). Con-

forme informações do
portal do governo, tal
proposta envolve desde
medidas de incentivos
tributários a infraestrutura de pesquisa com objetivo de atrair investidores e gerar emprego e
renda.
A última matéria assinada e entregue ao presidente Erick Musso solicita autorização para a
regularização fundiária
de diversos imóveis em
Vitória. Os projetos ainda vão iniciar o processo
legislativo.

pec sobre agentes
penitenciários
avança na assembleia
A Comissão de Segurança da Assembleia limpou a
pauta de votação e aprovou cinco proposições durante a reunião extraordinária virtual de terça-feira
08. Uma das matérias
aprovadas é a Proposta de
Emenda
Constitucional
(PEC) 32/2019, que confere
aos agentes penitenciários
estaduais os direitos já
concedidos à carreira policial. A proposta, de autoria do deputado Delegado
Lorenzo Pazolini, prevê
que o preenchimento do
quadro de servidores da
Polícia Penal será feito, exclusivamente, por meio de
concurso público e pela
transformação dos cargos
existentes.
A Comissão foi o segundo Colegiado a acolher a
PEC que confere a essa
carreira direitos já garantidos aos policiais. O autor
da proposta, deputado
Delegado Lorenzo Pazolini, explicou que a Emenda
Constitucional
Federal
104/2019 já reconheceu os
agentes
penitenciários
como policiais penais, liberando os policiais civis e
militares das funções de
escolta e guarda de presos.
“É uma matéria importante que faz adequações da nossa Constituição Estadual à
Constituição Federal e que
vai colaborar pela dignidade e
reconhecimento dessa categoria, que tanto tem feito pelo
Espírito Santo. Nós sabemos

PEC é de autoria do Delegado Lorenzo Pazolini

que os criminosos, a partir do
momento que são detidos e
passam a cumprir pena, tentam continuar controlando
toda a estrutura criminosa de
dentro das instituições. E
essa ruptura da cadeia criminosa passa muito pelos agentes penitenciários. Então, é
fundamental dar embasamento e segurança jurídica a
esses profissionais”, destacou Pazolini.
A PEC 32/2019 já recebeu parecer favorável da
Comissão de Justiça e agora vai ser analisada pelo
colegiado de Finanças, antes de ser votada pelo Plenário. A votação de propostas de emendas à
Constituição é feita em
dois turnos, sendo necessário em cada um quórum
qualificado de 18 votos
para aprovação. Se aprovada a PEC, a emenda é
promulgada e passa a
compor a Carta Magna estadual.

Amaro Neto apresenta emenda para beneficiar entidades
filantrópicas
Emenda apresentada pelo deputado federal Amaro Neto vai
beneficiar entidades filantrópicas que prestam serviços de saúde, assistência social ou de educação no Brasil, permitindo que
realizem obras de melhorias em
suas unidades. Os recursos poderão ser utilizados em construção, ampliação e conclusão de
obras. O parlamentar apresentou

a emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, que
será votada na Câmara dos Deputados no próximo dia 16.
A LDO orienta a elaboração do
Orçamento da União do ano seguinte e estabelece as metas e
prioridades para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A
lei é elaborada pelo Governo Federal e aprovada pelo Congresso

Nacional. “Temos trabalhado
para ajudar as entidades que
precisam de atenção do poder
público para continuar prestando serviços de tanta importância
para a população. São, por exemplo, as santas casas de misericórdia, os hospitais de câncer, Apaes, associações de atendimento
aos autistas, entre outros. Queremos garantir que cada vez mais

pessoas tenham acesso aos serviços, em ambientes adequados”,
explica Amaro.
Só em 2020, o deputado direcionou R$ 1,9 milhão para entidades filantrópicas da saúde e
outros R$ 912 mil para assistência social no Espírito Santo. Os
valores são oriundos de emendas
individuais e foram utilizados
para a compra de equipamentos.
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revitalização do rio doce avança
com projetos de saneamento
A recuperação do rio
Doce avança com o repasse de cerca de R$ 17
milhões realizados até o
mês de novembro para
esgotamento sanitário e
destinação de resíduos
sólidos em 18 localidades
de Minas Gerais e do Espírito Santo. A ação faz
parte de uma das principais frentes compensatórias da Fundação Renova, viabilizada por meio
do Programa de Coleta e
Tratamento de Esgoto e
Destinação de Resíduos
Sólidos e que vai destinar
recursos para as prefeituras dos 39 municípios
banhados pelo rio Doce
e pelos trechos impactados dos Rios Gualaxo do
Norte e Carmo, atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão, em
Mariana (MG).
Nove localidades já estão com obras em andamento: Córrego Novo,
Conselheiro Pena, São

José do Goiabal, Sem Peixe, Rio Casca, Rio Doce e
Ipatinga, em Minas Gerais; e Linhares e Colatina, no Espírito Santo. Os
munícipios capixabas de
Baixo Guandu, Linhares e
Colatina e os mineiros de
Alpercata, Dionísio, Fernandes Tourinho, Iapu,
Ipaba, Itueta, Marliéria,
Periquito, Raul Soares,
São José do Goiabal, Sem
Peixe, Rio Casca, Ipatinga, Córrego Novo e São
Domingos do Prata são
os 18 contemplados com
repasses até o momento.
A ação é fundamental
para a revitalização do
rio Doce, já que segundo
o Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH – Doce),
80% do esgoto doméstico
gerado pelos municípios
ao longo da bacia seguem
diretamente para o rio,
sem nenhum tratamento, poluindo os cursos
d’água, com um forte
impacto negativo para a

saúde da população. De
acordo com o Sistema
Nacional de Informações
sobre Saneamento, o rio
Doce recebe por ano cerca
de 144 milhões de metros
cúbicos de esgoto não tratado, volume três vezes
maior que o total de rejeitos que vazou da barragem de Fundão, em 2015.
A expectativa é que as
obras custeadas pela Fundação Renova proporcionem um impacto ambiental positivo para a bacia,
com redução da carga poluidora nas águas do rio e
ampliação da oxigenação
da água. Além disso, as
ações podem contribuir
para que os municípios
alcancem as metas estabelecidas no novo Marco
Legal do Saneamento Básico, que prevê a universalização dos serviços de
água e esgoto até 31 de
dezembro de 2033.

Tratamento de esgoto e destinação
de resíduos sólidos
Até o momento, 179 pleitos de prefeituras e consórcios
foram aprovados pelo Comitê Interfederativo (CIF). O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de
Resíduos Sólidos soma orçamento de mais de R$ 600 milhões e o repasse será destinado às prefeituras e consórcios
por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
(Bandes).
A maior parte dos recursos destinados às 39 prefeituras
abrangem ações de esgotamento sanitário (90%), os outros 10% são para ações de destinação de resíduos sólidos.
“Esses municípios, em sua maioria, já possuem coleta de
esgoto, mas ainda não dispõem de sistema de tratamento.
Os percentuais de recursos destinados a esgotamento sanitário e resíduos sólidos podem ser flexibilizados mediante justificativa dos municípios para o caso daqueles que já
disponham de índices elevados de tratamento de esgoto ou
soluções adequadas para a destinação de resíduos sólidos”,
explica Janine Cunha Costa, engenheira do programa de Saneamento da Fundação Renova.
Há também investimentos em equipamentos para a coleta
seletiva. No mês de novembro, um caminhão para coleta
seletiva com carroceria adaptada, no valor de R$ 235 mil,
foi entregue ao município de Santana do Paraíso (MG). Este
equipamento será utilizado para auxiliar na coleta seletiva
do município, além de otimizar o processo de coleta e transporte até a Usina de Triagem e Compostagem (UTC).

polícia militar apreende armas, drogas e prende
criminosos em aracruz e Fundão

A

rmas de fogo, entorpecentes e prisões de pessoas
que estavam com mandado de prisão em aberto,
foram os resultados das
operações desenvolvidas
por policiais militares do 5º
BPM de Aracruz durante a semana. Na sede, três pessoas foram detidas e apreendidas duas
pistolas.380 e 40 munições do
mesmo calibre.
Em Barra do Riacho, os militares realizavam patrulhamento quando dois menores
avistaram a viatura e fugiram
pulando vários muros e tomando destino ignorado. Foram
realizadas buscas e localizados
51pinos de cocaína. No bairro
Vila Nova, na sede, foram apreendidas 50 buchas de maconha.
No bairro Itaputera, quando

viram dois indivíduos em uma
moto retornando em sentido
contrário quando avistaram os
militares, foi feita uma perseguição que resultou na prisão
da dupla e apreensão de oito
porções de maconha, uma balança de precisão, dois celulares, R$ 115,00, dois capacetes e
uma motocicleta 125 preta.
A Polícia Militar apreendeu
ainda uma submetralhadora
de fabricação caseira e um revólver calibre 32, prendendo
quatro pessoas. Durante deslocamento pela BR-101, próximo
a Guaraná, a equipe do Grupo
de Abordagem da 2° Cia avistou dois homens em uma moto,
bastante apreensivos ao avistarem a viatura. Foi realizada a
abordagem a apreendido com
os criminosos uma arma de

fogo cal .32 municiada.
Momentos depois, na sede, o
COPOM recebeu informações
de disparos de arma de fogo
no bairro Segatto e viaturas foram encaminhadas ao local. No
fim das buscas, os militares da
Força Tática apreenderam uma
submetralhadora de fabricação
caseira, um carregador e cinco
munições da respectiva arma.
No balneário de Praia Grande, em Fundão, com o uso da
cadela Pandora K-9, os policiais
militares conseguiram prender
um traficante e apreender 157
buchas de maconha e 159 pinos
de cocaína. Em outra ação no
local, foi apreendida uma sacola contendo maconha, cocaína,
R$ 474,00, 58 buchas pequenas
de maconha, 85 buchas de maconha de tamanho médio, 15
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Dr. Coutinho divulga nomes dos
primeiros secretários em Aracruz
O prefeito eleito de Aracruz, Dr. Luiz Carlos Coutinho (Cidadania) anunciou ontem 10
os nomes dos nove primeiros integrantes do
seu secretariado e o do diretor do SAAE. A
vereadora Dileuza Del Caro, que não se reelegeu, está na lista. São eles:

ESPORTES

COMUNICAÇÃO

João Hilton José dos Santos (Coqui)

Wagner Antônio Baraldi de Oliveira

EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Jenilza Morelatto Spinassé

Dileuza Marins Del Caro

GOVERNO

SAÚDE

HABITAÇÃO E DEFESA SOCIAL

Andrea Coutinho Musso da Silva

Bernadete Coelho Xavier

Tenente-coronel Alessandro Oliveira Lube

AGRICULTURA

PLANEJAMENTO

SAAE

Mauro Demartha

Giuseppe Coutinho Silveira

Amadeu Vetler

Estádio do Bambu recebe finais da
copa art Brasil

Time sub-13 do Grêmio Esportivo Tigres de Aracruz

O Estádio Eugênio Antônio Bitti, o Bambu, em
Aracruz, será palco das finais da inédita Copa
ART Brasil, neste sábado 15. Serão três jogos
seguidos a partir de 9h. Pela categoria sub-11,
jogam CEAAF (Centro de Aperfeiçoamento de
Atletas de Futebol) e CTCE (Centro de Treinamento Cosme Eduardo), que também irá encarar
o Tigres, time da casa, pela categoria sub-13. Já a
final sub-15 será entre Grêmio Factory Players e
Furacão/Caxias.
Com 17 gols marcados, o camisa nove do Tigres, Christyan Santos, lidera isolado a artilharia
da categoria sub-13. O time aracruzense ainda
pode ter Davi Folli, que soma nove gols marcados, como artilheiro da categoria sub-11. Na categoria sub-15, Hércules, do PSC, é o líder com
cinco gols marcados. Com um gol a menos, Matheus, do Furacão/Caxias, joga a final e pode alcançá-lo.
O Bambu também será palco da decisão da
Copa Central Sub-16, que ocorre a partir de
14h30, com Vitória e Caxias pleiteando o título
da segunda edição. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo perfil da Liga Bom Time, organizadora das duas competições, no Instagram (@
bomtimeonline). A entrada no estádio é gratuita.
OS JOGOS
09h00: FINAL SUB-11
CEAAF X CTCE
10h00: FINAL SUB-13
TIGRES ARACRUZ X CTCE
11h00: FINAL SUB-15
GRÊMIO X FURACÃO/CAXIAS

Time sub-13 do Centro de Treinamento Cosme Eduardo (CTCE)

14h30: FINAL SUB-16 (COPA CENTRAL)
VITÓRIA X CAXIAS

