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Força feminina no Corpo de
Bombeiros em Aracruz
Cabo Natália Sonegheti e a sargento Vânia Cavachini contam como realizaram o sonho de
integrar a corporação reconhecida pela missão de salvar vidas e falam do desafio de seguir
uma profissão de maioria masculina.
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Moradores de Piranema
sofrem com falta de
ponte e com estrada ruim
10

Professores devem ser
incluídos em grupo prioritário
Profissionais da Educação serão 05
priorizados na vacinação contra covid

Prefeitura de João neiva inicia
projeto “PmJn na ativa”
O objetivo do projeto é executar
melhorias nos bairros.
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Portocel estabelece
recorde mundial no
embarque de celulose
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defensoria entra com ação
judicial para a volta da
gratuidade de idosos nos ônibus
municipais de aracruz
A restrição imposta pela Prefeitura de Aracruz no transporte
urbano, em dois horários, todos
os dias, pode ser anulada pela
Justiça, caso seja acatada a Ação
Civil Pública contra o município,
impetrada pela Defensoria Pública do Espírito Santo, pedindo
a volta da gratuidade de idosos
nos ônibus locais.
A ação pede a suspensão da
validade do artigo 1º da Portaria
Municipal 4/2021, publicada em
12 de fevereiro. Nesse artigo, a
gestão do prefeito Dr. Coutinho
restringe a gratuidade do transporte coletivo das pessoas com
60 anos ou mais nos horários de
meia-noite às 9h e de 16h às 19h,
o que, segundo a Defensoria, viola normas constitucionais e o Estatuto do Idoso.
A justificativa, segundo a gestão municipal, é “por se tratar
de horário de maior fluxo de passageiros, a fim de evitar aglomerações e promover o distanciamento social, objetivando a
preservação da vida e da saúde

dos usuários”. No entanto, como
aponta a ação, “por mais bem-intencionado que tenha sido o
ato, não há como conceber que o
Poder Público Municipal expeça
ato administrativo que simplesmente negue a dupla previsão
legal do direito ao transporte
gratuito da pessoa idosa previstos na Constituição e também no
Estatuto do Idoso”.
A Defensoria destaca o artigo
39 do Estatuto, no qual é garantido que pessoas maiores de 65
anos têm direito à gratuidade nos
transportes coletivos públicos
urbanos e semiurbanos, exceto
nos serviços seletivos e especiais,
quando prestados paralelamente
aos serviços regulares. Ainda segundo o Estatuto, para ter acesso
à gratuidade, basta que o idoso
apresente qualquer documento
pessoal que faça prova de sua
idade. No caso de pessoas entre
60 e 65 anos, a lei diz que ficará a
critério da legislação local dispor
sobre as condições para exercício
da gratuidade.

Prefeitura de João Neiva inicia
projeto “PMJN na ativa”
O prefeito de João
Neiva, Paulo Sérgio
Micula, iniciou ontem
04 o projeto “PMJN
na ativa”, reunindo
diversas secretarias
municipais, Defesa
Civil, SAAE e EDP Energia, com o objetivo
de executar melhorias
nos bairros. O primeiro contemplado foi o
bairro Floresta.
A prefeitura executa
serviços de capina,
roçagem e limpeza de vias; reparos
de pavimentação e
drenagem; caiação
de meio-fio; podas de
árvores; recolhimento
de entulhos; recolhimento de galhos e
sucatas; identificação,
vistoria e notificação
de lotes baldios sujos;
ação de eliminação

de focos de dengue,
zika e chikungunya;
prevenção contra proliferação de escorpiões;
abordagens de conscientização sanitária e
ambiental; melhorias
no campo society e
entorno e ações verificadas ou solicitadas no
local.
“Resolvemos criar
esse grande movimento, juntando algumas
secretarias, setores e
a EDP para resolver
problemas pontuais de
forma rápida e efetiva.
Como sabemos, essa
comunhão de esforços
é essencial para construirmos o melhor para
o município”, informou
o prefeito Micula. As
secretarias participantes são: Obras e
Serviços Urbanos, Agri-

cultura, Saúde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Responsável pelo
projeto, o secretário
de Obras e Serviços
Urbanos, Allan Dantas
Azevedo, destacou
que a ação é parecida
com os trabalhos já
efetuados nos bairros
Santo Afonso e Cristal
e no distrito de Acioli,
porém, com maior
proporção. “Alguns
dos serviços que
executaremos na ação
já foram realizados
nesses lugares e o que
não foi feito retornaremos para fazer”, relata
o secretário, solicitando que os moradores
coloquem os entulhos,
galhos e sucatas na
rua, para que sejam
recolhidos.

OPINIÃO

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

A ESCASSEZ
Agulha para
função peridural
20GX2. Agulha 25
x 07. Bandagem
elástica (COBAN).
Bolsa para colostomia (infantil).
Bolsa para colostomia (neonatal).
Cânula de traqueostomia 4-0 com
balão. Cânula de
traqueostomia 5-0
sem balão. Cateter
22 G. Cateter de
subclavia 19 GA.
Cimento ósseo.
Dispositivo para
circuncisão 16 mm.
Dreno de sucção
4-8. Dreno de tórax. Enxerto ósseo
cerâmico. Extensor
para perfusão 120
cm.
Fio de sutura
CATGUT 5-0. Fio
de sutura CATGUT
cromado. Fio de
sutura de nylon
0 3-0 cm. Fio de
sutura de nylon
2-0 CORT. Fio de
sutura de nylon
2.0 agulha. Fio de
sutura de nylon
0 agulha. Fio de
sutura PDS 5. Fio
de sutura PDS 6.
Fio de sutura PDS
7. Fio de sutura
Prolene 4-0. Fio de
sutura Prolene 5-0.
Fio de sutura Vicryl
3-0. Fio de sutura
Vicryl 4-0. Fio de

sutura Vicryl 5-0.
PVI tintura alcoólica.
Sonda enteral
120 cm. Sonda enteral 60 cm. Sonda
gástrica nº 4. Tubo
aramado 3-0/5-5
(com balão). Tubo
endotraqueal nº
4.0. Tudo endotraqueal nº 5.0.
Tubo endotraqueal
6-5. Coletor de
urina sist. fechado
200 ml. Cimento
ortopédico. Esponja hemostática
(surgicel). Esponja
hemostática (gelfoam). Seringa de
3 ml. Seringa de 5
ml. Seringa de 10
ml. Seringa de 50
ml. Seringa de 60
ml. Sonda uretral
nº 14.
A lista é longa.
Inclui também
medicamentos
diversos. Deixo
de reproduzi-la
em sua integralidade por falta de
espaço. Contarei,
agora, como a encontrei. Há alguns
anos, visitando
um dos principais
hospitais públicos
de uma capital
brasileira, deparei-me com um cartaz
afixado diante da
farmácia. Continha
uma longa relação
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de suprimentos e
medicamentos seguida da expressão
“em falta”.
Dado ser a lista
muito extensa e
os suprimentos
bastante básicos,
perguntei ao profissional encarregado o que estava
ocorrendo. Recebi
como resposta
tratar-se de algo
absolutamente
comum – o que ele
provou retirando
de uma gaveta relação quase idêntica que ali estivera
afixada uns seis
meses antes.
Algo perplexo,
perguntei a um
médico que me
acompanhava
como eram solucionados os problemas de falta de
materiais básicos.
A resposta dele: “o
jeito é improvisar”.
Na saída, ao
contemplar a já
corriqueira cena de
pacientes acomodados pelos corredores, alguns deles
gemendo, fiquei
a meditar sobre a
escassez como um
dos grandes problemas brasileiros
– principalmente a
de coração.
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Informação gratuita

ARACRUZ (ES) - 05 A 11 DE MARÇO DE 2021 - FOlha dO litOral - 03

CIDADES

Portocel estabelece recorde
mundial no embarque de celulose
O Portocel, em Aracruz comemorou no domingo 28 os seus 43 anos de operação do terminal, coroando uma semana em que conquistou
um marco histórico: o recorde mundial de embarque de celulose. Foram 39.048 toneladas embarcadas em 24 horas de operação, uma marca
nunca antes registrada em nenhum porto do
mundo que movimenta celulose. O recorde foi
registrado no dia 23 de fevereiro, durante embarque no navio Osakana, da Saga Welco, especializado na movimentação desse tipo de carga.
O recorde anterior, considerando navio convencional ou especializado, também era do Portocel. Em navio especializado, a melhor marca
era de 2006, com o embarque de 35.000 toneladas no Star Optimana. Em navio convencional,
a melhor marca era de 2015, com 37.168 toneladas em 24 horas de operação no Halophyla. O
recorde mundial batido na última semana reflete a dedicação, a excelência e a alta performance operando com segurança e eficiência.
“Alcançamos um marco histórico que muito
se deve ao potencial de nossas equipes e parceiros e à contínua busca por modernização.
Os navios que recebemos não mudaram muito
nos últimos anos, mas aperfeiçoamos continu-

amente nossas equipes, moFoto: Rogério Sarmenghi
dernizamos a infraestrutura
portuária e contamos com
parceiros dedicados com os
quais construímos alianças
genuínas, entre eles os sindicatos que representam a mão
de obra avulsa”, destaca Alexandre Billot Mori, gerente
executivo de Operações Portuárias da Portocel.
Para aprimorar a capacidaO porto movimentou 39.048 toneladas de celulose em
de técnica das equipes opera24 horas de operação
cionais, o Portocel conta com
recursos como um simulador
do Bandes), comentou em suas redes sociais:
de operação de empilhadeiras e tratores, equipamentos utilizados na mo- “Com satisfação e orgulho, parabenizamos
vimentação de carga nos armazéns. Os próprios o time do Portocel por mais esse feito, batenarmazéns também passaram por melhorias que do recorde mundial de celulose embarcada em
favorecem a armazenagem e o gerenciamento 24h, e contribuindo para o desenvolvimento e a
dos estoques, contribuindo para os ganhos de competitividade do Espírito Santo”.
O diretor-presidente da Associação de Terperformance.
A conquista do recorde mundial repercu- minais Portuários Privados (ATP), Murillo Bartiu no cenário econômico. O então secretário bosa, também parabenizou a operação recorde
de Desenvolvimento do Espírito Santo, Mar- de Portocel: “Muito orgulho dessa associada,
cos Kneip Navarro (atualmente na diretoria Portocel faz a diferença”.

DESbUROCRATIzAçãO.

não podemos mais esperar!

P

ode parecer chato,
ou maçante, tratar de
um tema que a maioria dos brasileiros conhece tão bem. Aliás,
todos nós já sentimos
na pele, ao menos uma vez
na vida, efeitos nefastos do
excesso de burocracia.
Muito se fala da necessidade de implementar as
incontestáveis e importantíssimas reformas administrativa e tributária.
Todavia, tais assuntos nos
parecem distantes demais,
a ponto de nos sentirmos
impotentes quanto a tais
temas. Ficamos, portanto, à
mercê dos nossos representantes no Congresso Nacional.
Haveria, então, alguma
medida prática e imediata
que pudesse promover a
desburocratização de ativi-

dades independentemente
das medidas de âmbito federal?
Um bom exemplo e talvez uma boa resposta à
pergunta é implementar,
por completo, o contido
na Lei de Liberdade Econômica (Lei Federal nº.
13.874/2019), e não apenas
a inserção de atividades de
baixo risco, para efeitos de
desnecessidade de liberação estatal para operar, a
exemplo do disciplinado
no Decreto Municipal nº.
37.240/2019, de Aracruz.
A Lei de Liberdade Econômica vai muito além de
simplesmente determinar
que as atividades de baixo
risco independem de autorização estatal. Ela disciplina que o empreendedor
tem direito, por exemplo, a
receber tratamento isonô-

Diretor-presidente da
AMEAR, Bruno Carlesso
dos Reis

mico, devendo serem adotados os mesmos critérios
de interpretação adotados
em decisões anteriores em
casos análogos, a gozar de
presunção de boa fé em todos os atos praticados no
exercício da atividade eco-

nômica e de receber do órgão público um prazo para
análise de seu pedido, sendo disciplinado que, transcorrido o prazo e silente o
órgão, a atividade estará
aprovada e liberada tacitamente e da forma como
proposto inicialmente pelo
empreendedor.
Igualmente, é absolutamente necessário, nos dias
atuais, implementar uma
sistemática de processo digital. É inconcebível que,
nos dias de hoje, um empreendedor tenha que se
deslocar para efetuar um
protocolo ou requerimento em um posto de atendimento do município.
Mas, a principal medida,
a maior de todas, em nosso ponto de vista, é o despertar de uma nova consciência. A consciência, por

parte da população e dos
agentes públicos, sobretudo, de que, sem o empreendedor, não há empregos,
distribuição de renda e riqueza, recolhimento de impostos para subsidiar a atividade estatal (e o subsídio
dos servidores públicos).
A consciência de que os
agentes, todos eles, devem
agir como facilitadores da
atividade empresarial.
A consciência de que,
agindo de forma proativa
em favor da atividade econômica, estaremos invariavelmente melhorando as
condições sociais da população, de modo geral.
A
desburocratização,
portanto, não é um favor,
mas uma necessidade social. Não podemos mais
esperar. Desburocratizar é
para já!
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Impacto da pandemia no comportamento dos cães
Por Adriana de Oliveira (foto)

C

ães cada vez mais fazem
parte da nossa vida e da
nossa rotina, faz muito
tempo que esses laços
foram estreitados, fazendo com que mais que
cães, esses seres tão especiais,
ocupem o espaço de membros
das nossas famílias. Vivemos
nos últimos meses situações
inéditas para toda a população e cada um, à sua maneira,
buscou formas de viabilizar a
dura realidade do confinamento.
O que se viu foram inúmeras pessoas despreparadas,
impactadas pelo tempo livre e
extra do confinamento, desesperadas por alguma atenção,
distração ou qualquer tipo de
interação que os devolvessem
a sensação de uma vida normal. Vimos a adoção de cães

em abrigos subir para números nunca antes vistos... E eu
senti que teríamos em breve
uma catástrofe, também nunca
vista antes.
Assim que as vidas voltassem ao normal, as rotinas se
organizassem, muitas pessoas
que adotaram por impulso não
estariam preparadas para a
realidade de uma vida cotidiana e as responsabilidades dos
cuidados com um cão. Portanto, a informação, nesses casos,
da forma correta de educar e
de solucionar problemas de
comportamento já existente
e, também, traçar uma rotina
adequada e amparar esses donos de cães, é emergente afim
de evitar abandono, por pura
falta de preparo.

A autora é cinóloga e
etóloga especialista em
comportamento canino

Existem dois grupos de cães distintos:
Grupo 1 – cães que já conviviam com suas famílias antes da
pandemia. Os cães desse grupo sofreram mudanças nas rotinas. A grande maioria foi educada e condicionada dentro de
rotinas totalmente diferentes. Disponibilidade de tempo e de
pessoas costumava ser mais escassa antes da pandemia. O
cão costuma ficar ansioso quando não entende o que se espera
dele. Quando acostumado a uma rotina, isso muda drasticamente, o cão entra em um processo de adaptação, ele precisa
de certa forma entender e antecipar o que acontece a sua volta. Quando não consegue fazê-lo, os distúrbios de ansiedade
começam a aparecer. Alguns cães respondem a ansiedade com
distúrbios psicossomáticos, podendo adoecer fisiologicamente,
outros podem se tornar agressivos ou agitados e outros desenvolvem apatia.
Grupo 2 – cães adotados no período da pandemia. Foram
condicionados a uma disponibilidade de tempo excessiva, pessoas sempre presentes, concessões, liberdade em excesso. No
caso desse grupo de cães, o que preocupa é a rotina que eles
encontrarão. Temos a métrica de não permitir a um cão, na
fase infantil ou da adaptação, aquilo que ele não terá permissão para fazer quando adulto. Esse grupo de cães, na sua
maioria, irá desenvolver ansiedade por separação. Distúrbios
no processo do entendimento do vínculo e da liderança, pela
liberdade demasiada que lhe foi oferecida na fase de educação
e da adaptação.

“Ambos os casos são preocupantes, porque abalam não
somente a saúde e o comportamento do cão, mas também
debilitam e fragilizam a harmonia desse membro dentro
de uma convivência com seu grupo. Para ambos os casos
existem maneiras de colocar as coisas no lugar, dessensibilizando o cão para essa nova realidade e rotina. Entendendo seu comportamento instintivo, podemos nos comunicar
diretamente com eles em uma linguagem clara e assertiva.
O que nos permite não só corrigir o que precisa ser corrigido, mas também alinhar comportamentos e emoções,
tornando não só o cão mais feliz e saudável, como todo o
grupo a sua volta. Evitamos abandono, distanciamento,
distúrbios de comportamento e, permitimos que o cão
cumpra sua verdadeira função junto a uma família que é
levar harmonia e fazer parte de um grupo.
Transitar o cão de uma realidade canina para uma realidade humana é o que as pessoas costumam fazer de forma
intuitiva e daí nasce a grande maioria dos distúrbios. É
muito comum a essa convivência tão próxima, as pessoas
oferecerem uma vida quase humana aos seus cães e, como
cães, expostos a problemas humanos, eles não conseguirão
resolvê-los. Essa é outra realidade a essa convivência tão
próxima que o confinamento nos expôs”.
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Pedro canário ultrapassa mil casos
confirmados de covid

O município de Pedro
Canário ultrapassou a
marca de mil casos confirmados de covid, desde
o início da pandemia. O
primeiro caso foi registrado pelo Painel Covid-19
no dia 16 de abril de 2020,
e a primeira morte em 22
de maio do mesmo ano.
Na noite de domingo 28,
ocorreu a 27º morte.
“Estivemos durante um
longo período no risco baixo para contaminação, mas,
com o feriado prolongado de
Carnaval as pessoas saíram
mais, e o reflexo tem aparecido, a cidade retornando
ao risco moderado e o vírus
circulando”, disse a secretária municipal de Saúde,
Andreia Santos. Com nú-

meros crescentes nos últimos dias, o novo Mapa
de Risco (Nº 036-R) confirmou o retorno do município ao grupo de risco
moderado, com restrições
em horários de funcionamento do comércio e demais regras.
O coordenador do GIFIM, Fernando Flávio,
afirma que o trabalho da
fiscalização é importante
para conter a disseminação do vírus e manter a
conscientização sobre os
protocolos de distanciamento social. Os números
da pandemia em Pedro
Canário são: casos confirmados (1.011), casos ativos (37), curados (947) e
óbitos (27).

Pedro Canário está em situação de risco moderado

Professores devem ser incluídos em
grupo prioritário da vacina
Foto: Tonico
Por Marcos Bonn

Os profissionais da
educação serão priorizados na vacinação contra
a covid-19 assim que o
governo do Estado conseguir comprar o imunizante diretamente dos laboratórios. A informação
foi dada pelo deputado
Bruno Lamas durante audiência pública realizada
na Assembleia Legislativa.
“Os profissionais de educação serão prioridade e
priorizados no momento
da chegada da vacina”, revelou o parlamentar na
reunião que debateu a
imunização desse grupo.
Bruno Lamas afirmou
que as chances de o Estado comprar as vacinas
são enormes, porque o
Estado faz parte de um
consórcio com outras unidades da Federação.
Representantes do Sin-

Presidente da Comissão de Educação, Bruno Lamas, anunciou que profissionais
da área serão priorizados assim que o Estado comprar vacinas diretamente de
laboratórios

dicato dos Trabalhadores
em Educação Pública do
Espírito Santo (Sindiu-

pes) relataram a falta de
segurança que os professores sentem com o retor-

no das aulas presenciais.
A diretora Noêmia Simonassi cobrou a aprovação

de um projeto de lei em
tramitação na Casa que
inclui a categoria como
prioridade na vacinação –
a matéria é de autoria de
Bruno Lamas.
Para o diretor Ildebrando Paranhos, os professores estão com a parte
psicológica abalada por
causa da exigência de volta das aulas presenciais.
No final do ano passado
e no início de 2020, lembrou que pelo menos seis
escolas sofreram com surtos do novo coronavírus.

...profissionais
da educação
serão
priorizados na
vacinação contra
a covid-19...
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com efetivo reduzido, Polícia civil só tem
575 servidores para atender o interior
Foto: Leo Duarte

Um dos pontos discutidos foi a falta de médicos legistas registrada durante finais de semana, no interior
Por Larissa Lacerda

A Comissão de Segurança da
Assembleia Legislativa realizou
a primeira reunião do ano hoje
1º, agora sob a presidência do
deputado Luiz Durão. O grupo
discutiu a defasagem do efetivo

da Polícia Civil no Estado. O deputado Delegado Danilo Bahiense lembrou que, em 1990, a Polícia Civil tinha 3.800 servidores,
enquanto hoje são 2.030 policiais.
“Desse total, temos 300 em abono

permanência que podem deixar o
serviço a qualquer momento. E apenas 575 servidores atuam nos municípios do interior”, disse.
Bahiense também comentou
a situação das unidades de Ser-

viço Médico Legal (SML). De
acordo com o deputado, hoje o
Estado conta com apenas 31 auxiliares de perícia médica legal
para atender uma população de
mais de 4 milhões de pessoas. “A
situação é precária. Em Colatina, tivemos situação de, durante um mês
inteiro, termos apenas dois auxiliares de perícia médica legal, quando
deveríamos ter pelo menos 10 para
formalizar o plantão. Em muitos finais de semana não temos médicos
legistas em nenhum dos três SMLs
do interior – Linhares, Colatina e
Cachoeiro de Itapemirim. Os corpos
têm que ser transportados para Vitória ou serem congelados”, relatou o
deputado.
O presidente do colegiado,
Luiz Durão, disse que vai solicitar ao governo a realização de
concursos públicos para a área
de segurança para suprir a falta
de efetivo. Além do presidente
Durão, a Comissão de Segurança é composta pelos deputados
Coronel Quintino, que é vice-presidente; Delegado Danilo
Bahiense; Luciano Machado;
Bruno Lamas; Marcelo Santos;
Theodorico Ferraço; Capitão Assumção e Freitas.
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sPtc começa emissão do novo
modelo da carteira de identidade
A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC)
realizou as adaptações necessárias para iniciar a emissão
do novo modelo de Carteira
de Identidade (RG), em conformidade com a Resolução
Federal. Os cidadãos que solicitarem o documento de identificação passarão a receber o
modelo novo, totalmente reformulado.
O novo modelo contém todas as informações que já
existiam nas carteiras antigas,
e foi acrescido de outras informações relevantes sobre o cidadão. A cédula também conta com recursos de segurança
mais eficientes, para evitar falsificações. “Foto, nome, filiação,
data de nascimento, CPF, entre
outras informações, são dados que
já estamos habituados a encontrar no atual RG. Outros dados
foram acrescidos, um que inclui
um Código QR, que serve de com-

provação de autenticidade do documento e dificulta falsificações”,
afirmou o superintendente de
Polícia Técnico-Científica, perito Renato Koscky Junior.
Além disso, o chefe do Departamento de Identificação
(DEI), perito João Carlos Quemelli, explicou que alguns
campos podem ser acrescidos,
a pedido do cidadão. “A nova

Como solicitar o novo RG?
O procedimento para dar entrada na Carteira de Identidade
continua do mesmo jeito, lembrando que não é obrigatório tirar
um novo documento, pois o modelo antigo continua válido em
todo o território nacional.
Cidadãos que precisam de uma identidade podem fazer a
solicitação nos Postos de Identificação espalhados pelo Estado. A
primeira via de Carteira de Identidade é emitida gratuitamente. A
segunda via tem custo de R$ 61,98.
Informações sobre documentos necessários, agendamento
eletrônico e outras podem ser verificadas no link <https://pc.es.
gov.br/carteira-de-identidade-rg> ou pelo telefone 3382-5024.

cédula de identificação poderá incluir o PIS, PASEP/NIS, CPF,
DNI, título de eleitor, identidade
funcional/profissional, tipo sanguíneo e fator RH, carteira de

trabalho, número de cartão social
de saúde, certificado militar, condições específicas de saúde, nome
social, sendo que todos esses campos não são obrigatórios”, disse.
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Bandes libera quase r$ 100
milhões para a indústria
capixaba em 2020

Do total de financiamentos, 35,5% do total dos recursos liberados pelo banco tiveram o setor como destino

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) liberou em
2020 pouco mais de R$
94 milhões para o inves-

timento no setor industrial capixaba. O montante representa mais de um
terço dos recursos liberados e solidifica o ban-

co enquanto referência
para empreendimentos
industriais, inclusive de
pequeno e médio portes.
O setor industrial é

fundamental para o desenvolvimento, criação
de renda e incremento
da competitividade econômica local. Em 2017,

os financiamentos para a
indústria representavam
apenas 11% do total movimentado pelo banco.
Em três anos, o patamar
ultrapassou a marca de
35%, ou seja, um incremento de 25 pontos percentuais.
Com o apoio do banco, o empresário conta
com produtos e serviços
adequados à necessidade
do segmento. O Bandes
disponibiliza linhas de
crédito que atendem a
todas as etapas de produção que possibilitam
promover o aumento da
capacidade
produtiva
das empresas, por meio
da modernização tecnológica, visando a obter
economias de escala e
melhoria na qualidade
de produtos.
O Bandes disponibiliza
recursos para os empreendedores do setor com
vistas ao aumento da capacidade produtiva das
empresas, principalmente por meio da modernização tecnológica, visando a obter economias de
escala e melhoria na qualidade dos produtos.
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DICAS DE POR - TU - GUÊS
ADVÉRBIO
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).

COSTA/COSTAS

S

empre no singular, o vocábulo “costa” quer dizer
“porção de mar próxima
da terra, litoral” (Exemplo:
A costa do Espírito Santo
é belíssima.). Sempre no plural, a
palavra “costas” refere-se à “parte
posterior do corpo” (Exemplo: João
esqueceu-se de enxugar as costas.).
Que se lembre disto: Praia é costa; e
na praia, as pessoas tentam bronzear
as costas.

PAI-NOSSO

C

om hífen, “Pai-Nosso”
(Plural: Pais-Nossos) diz
respeito ao nome da oração
(A oração do Pai-Nosso).
Com o mesmo sentido,
existe a forma “Padre-Nosso” (Plural: Padres-Nossos). Sem o hífen,
a expressão “Pai nosso” aparece
no texto da oração. Isso porque se
dirige a Deus (Exemplo: “Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o
Vosso nome…”).

AMANHÃ
Etimologicamente, “amanhã” significa “o dia seguinte”, “o começo do dia seguinte”.
BEM
Ao se preocupar com alguém, pergunta-se: “Você está bem?” Correto. Deve-se evitar a
construção “Você está bom (ou boa)?”. Fique à vontade, se os objetivos forem outros…
BREVE
Advérbio, adjetivo ou outra classe gramatical, esse termo forma o nome de uma conhecida
guloseima, a brevidade, por ela se desmanchar rapidamente na boca.
EMBAIXO
Quando esse advérbio vem precedido do verbo assinar (assinar embaixo), poucos percebem a redundância. Geralmente se assina embaixo. Caso alguém tenha de assinar em
outro espaço, escreva, por exemplo, “assinar em cima”.
HOJE
Atenção ao usar esse advérbio, principalmente seguido de verbos no presente do indicativo. Em “ocorre hoje”, é dispensável o “hoje”, pois nada ocorre ontem ou depois.
NÃO-ME-TOQUE
O advérbio “não” forma um substantivo próprio que dá nome a um município do Rio Grande do Sul: Não-Me-Toque (adjetivo pátrio: não-me-toquense).
NEGAÇÃO
“Ninguém não sabe”. Qual o sentido dessa frase? Todos sabem! Há uma dupla negação
com o “não” invertendo o sentido da oração.
ONTEM
Essa circunstância de tempo provém do latim ad noctem, “à noite”.
SOBRETUDO
Dependendo do contexto, “sobretudo” pode ser tanto advérbio (principalmente) quanto
substantivo (peça de vestuário). Não há relação de sentido entre o advérbio e o traje.
TALVEZ
Hoje, essa palavra indica “dúvida”. A princípio, queria dizer “alguma vez, raramente”.

EM QUE PESE A
Inicialmente, vale destacar o sentido da expressão “em que pese a”. Ela corresponde a “ainda que custe, ainda que doa” (Exemplo: Em que pese a todos os atletas,
eles repetirão os exercícios a pedido do treinador.). Outra informação importante:
Nessa expressão, o termo “pese” nunca muda, ou seja, ele é invariável (Exemplo:
Em que pese aos críticos, o cantor continuará compondo.).

MILHÃO
O termo “milhão” pode induzir a um desvio da normal culta, especialmente voltado à concordância. Leia-se este exemplo incorreto: Duas milhões de pessoas
perderam o emprego. Como “milhão” é uma palavra do gênero masculino, deve-se
dizer “dois milhões de pessoas”. Essa informação vale também para as palavras
bilhão, trilhão, quadrilhão e quintilhão.
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moradores de Piranema sofrem
com falta de ponte e de estrada
Os moradores do Assentamento
Piranema,
em Fundão, continuam
sofrendo com a falta de
ponte e condições intransitáveis da estrada que
liga a localidade à rodovia ES-261. O problema se
arrasta há anos, desafiando prefeitos e vereadores, que nada fazem para
minorar o sofrimento de
quem precisa do acesso
para trabalhar na sede do
município.
Os produtores rurais
não conseguem escoar a
produção e, com as chuvas, ninguém consegue
transitar pela estrada de
chão, mesmo com veículos tracionados. A comunidade reclama que participou de várias reuniões
com o pessoal da prefeitura, mas o problema não é
resolvido.
A queda de um motociclista em janeiro, que saiu
com ferimentos leves,
mas teve perda total da
moto, levou a prefeitura a
interditar a precária ponte, que só dava passagem

A ponte está caída desde 2017...

para motos, bicicletas e
pedestres, prejudicando
as 15 famílias que moram
no local. Segundo os moradores, no final da gestão
anterior a prefeitura fez
um paliativo para acesso,
mas sem que carros pudessem transitar.
Neste início de manda-

E agora as chuvas acabaram com a estrada

to do prefeito Gil Borges,
alguns secretários municipais foram ao local, mas
sem que nenhuma decisão
para melhorar o acesso à
comunidade tenha sido
tomada. O Assentamento
Piranema fica a cinco quilômetros de Fundão, no
sentido de Praia Grande,

e desde 2017 os moradores estão sem condição de
usar seus veículos para
escoar a produção, quando a ponte foi carregada
pela cheia do rio Fundão.
Durante o passar dos anos
foi feito um paliativo, com
a instalação de pranchões,
mas o acesso permaneceu

difícil.
A ponte foi derrubada
em maio de 2017, reconstruída e novamente derrubada em março de 2020,
reconstruída de novo e caída em novembro. A prefeitura montou somente
uma passarela em madeira para pedestres, ciclistas
e motociclistas. Na época, o ex-prefeito Joilson
Rocha Nunes disse que
uma nova ponte não seria
construída tão cedo.
Um termo de referência
foi encaminhado em 3 de
janeiro do ano passado
pelo então secretário municipal de Agricultura,
Flávio Gonçalves, solicitando a contratação de
empresa
especializada
para a retirada dos escombros e colocação de
nova ponte pré-moldada
no local, com três vigas de
12 metros de comprimento e peso de 21 toneladas.
O processo permanece até
hoje no setor de compras
da prefeitura para a abertura de processo licitatório.

Morador é flagrado jogando lixo
e entulhos em rua de João neiva
Um morador que trabalha na empresa que
executa as obras de pavimentação e construção de
calçadas no bairro Crubixá, em João Neiva, e que
reside na mesma rua, foi
flagrado e filmado jogando todo tipo de lixo e entulhos no local. O infrator
já foi identificado, notificado, multado e sofrerá
todas as demais penalidades previstas.
A prefeitura já recolheu
mais de 80 caçambas de

lixo e entulhos e recuperou caixas coletoras, e em
breve colocará contenedores nas ruas para ajudar na limpeza da cidade.
“Mas, se o morador não tiver
consciência de fazer a parte dele, fica difícil, e depois
alguém vai tirar fotos disso
e postar criticando prefeito,
secretários, vereadores etc.”,
destaca Allan Dantas de
Azevedo, secretário municipal de Obras e Serviços
Urbanos, Allan Dantas de
Azevedo.

Morador flagrado jogando lixo e entulho na calçada
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Força feminina no Corpo de Bombeiros
Reportagem e foto: Jasleon Humberto

Exemplos de profissionais determinadas não faltam na carreira de
bombeiro militar. Em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher,
comemorado na próxima segunda-feira-feira 08, a reportagem da
FOLHA DO LITORAL conversou
com duas das oito mulheres que
atualmente atuam na 2ª Companhia Independente do Corpo de
Bombeiros, em Aracruz. Cabo Natália Sonegheti e a sargento Vânia
Cavachini contam como realizaram
o sonho de integrar a corporação
reconhecida pela missão de salvar
vidas e falam do desafio de seguir
uma profissão de maioria masculina.
Foi seguindo o exemplo de seus
pais, bombeiros, que a sargento
Cavachini e a cabo Natália ingressaram na carreira há 14 e 11 anos,
respectivamente. Ambas prestam
serviços operacionais, como resgates e combate a incêndios, e sempre
buscando se posicionar pelos seus
direitos, avaliam que dentro do
quartel a presença feminina é encarada com naturalidade. Da porta
para fora, ainda há certo estranha-

mento. Mas, nada que as impeça de
mostrar que são capazes e podem
realizar tudo aquilo que almejam,
provando que o lugar da mulher é
onde ela quiser.
“Tenho muito orgulho desses 14
anos de serviço militar. Depois que
ingressei na corporação, inspirada
pelo meu pai que é bombeiro aposentado, me apaixonei ainda mais
pela função. Apesar de minoria na
estrutura militar, nós, mulheres,
temos que nos impor e mostrar que
somos tão competentes quanto os
homens, se não mais. É um desafio
diário, mas muito recompensador.
Não tem preço ir para uma ocorrência e ver os olhares de alegria
e satisfação das pessoas que atendemos ou socorremos”, comenta a
sargento Vânia Cavachini, que é
chefe de guarnições.
“Os desafios de ser mulher dentro de uma estrutura militar são
grandes, mas não impossíveis de
serem superados, sobretudo, quando você trabalha com o que ama.
Para a mulher bombeiro militar,
nada é impossível. Ela sabe a que
veio, sabe seu potencial e não deixa

informe de rendimentos dos
atingidos está disponível no
site da Fundação renova

O

s atingidos pelo rompimento da barragem
de Fundão e que se
enquadram nos critérios do governo federal para fazer a declaração de
Imposto de Renda (IR) devem
informar os valores pagos pela
Fundação Renova em 2020.
A declaração é obrigatória. As
regras foram divulgadas pela Receita Federal no dia 25 de fevereiro. O download para o programa
gerador do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF) está disponível no site https://www.gov.
br/receitafederal/pt-br. O prazo
para fazer a declaração vai até 30
de abril.
A Fundação Renova enviou pelos Correios o Informe de Rendimentos com os valores pagos em
2020 que devem ser lançados na
declaração do IR.
O documento também pode
ser obtido no Portal do Usuário,
desde o dia 1º de março, no site

www.fundacaorenova.org.
O Informe de Rendimentos
reúne dados referentes aos pagamentos feitos pelo Programa
de Indenização Mediada (PIM),
Auxílio Financeiro Emergencial
(AFE) e Sistema Indenizatório
Simplificado.
É importante que os atingidos
mantenham os seus endereços
cadastrados atualizados. A atualização pode ser feita pelo Fale
Conosco do site da Fundação
Renova, com o envio de um comprovante de endereço, e pelo telefone 0800 031 0323.
Ao todo, são cerca de 19,5 mil
Informes de Rendimentos disponibilizados, quase 5 mil a mais
que no ano passado.
O aumento é decorrente principalmente do volume de indenizações pelo Sistema Indenizatório
Simplificado, cujos pagamentos
tiveram início em setembro e finalizaram 2020 com cerca de 3,2
mil indenizações pagas.

Vânia Cavachini e Natália Soneghheti, do Corpo de Bombeiros

menos para ninguém no dia a dia.
Provamos nosso valor e conquistamos nosso espaço tanto dentro
quanto fora da corporação”, diz a
cabo Natália Sonegheti, feliz por
ser a prova de que é possível ser
mulher, militar, esposa e mãe, superando todos os desafios.
A todas as mulheres que sonham
em seguir uma carreira de maioria
masculina, cabo Natália e a sargen-

to Cavachini lembram a necessidade da mulher acreditar em si e
no seu potencial para fazer o que
quiser. “É preciso entender que somos capazes como qualquer outro
profissional, independente do sexo.
Somos donas da nossa própria história e podemos alcançar nossos
objetivos, sempre representando
nosso valor”, destacam as bombeiras militares.
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A defesa do consumidor com relação
aos aumentos de combustíveis
Por Geovalte Lopes de Freitas
A Lei Federal
8.884/94
dispõe
sobre a prevenção
e repressão às infrações contra a
ordem econômica
no mercado brasileiro, norteando-se
pelos princípios da
liberdade de iniciativa, função social
da
propriedade,
livre concorrência,
repressão ao abuso do poder econômico e a defesa do consumidor, sendo de responsabilidade
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) o encargo para atuar nessas questões.
Dessa forma, o referido ordenamento legal
vem frear todas as atividades econômicas que
impliquem na formação de cartéis, trustes e
holdings no mercado de serviços e produtos. O
artigo 20 da mencionada lei dispõe sobre as infrações à ordem econômica social, independente de culpa dos agentes causadores.
Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob
qualquer forma manifestados, que tenham por
objeto ou possam produzir os seguintes efeitos,
ainda que não sejam alcançados:
I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II – dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III – aumentar arbitrariamente os lucros;
IV – exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 1º A conquista de mercado resultante de
processo natural fundado na maior eficiência de
agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso
II.
§ 2º Ocorre posição dominante quando uma
empresa ou grupo de empresas controla parcela
substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador
de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.
§ 3º A posição dominante a que se refere o
parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo
este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia.
Ao se analisar o citado dispositivo legal claramente pode ser notado que o legislador se
preocupou em abordar a necessidade de manutenção da livre iniciativa e da livre concorrência,
em obediência aos princípios constitucionais da
ordem econômica e financeira.
É necessário à nossa sociedade que as relações econômicas se desenvolvam albergadas à
luz da livre concorrência, entendendo por essa
como a forma de competição entre as empresas
da iniciativa privada, orientando os valores de
seus produtos através da equação de oferta e
procura, possibilitando assim aos consumidores
a oportunidade de escolha baseada na relação
de qualidade e preço.
Oportunamente o artigo 21 da mesma lei,
em seu inciso I, reforça a proibição da prática
de uniformização de preços através de acordos
entre empresas concorrentes na venda de determinados bens e serviços como é o caso das

distribuidoras de combustíveis. Dispondo o seguinte texto:
Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese
prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam
infração da ordem econômica;
I – fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de
venda de bens ou de prestação de serviços.
Fato que deve ser observado para a configuração de conluios que objetivam a uniformização de variáveis econômicas é a necessidade de
acordo expresso entre os envolvidos. Não constitui formação de cartéis as simples atitudes individuais e autônomas que influenciadas pelas
necessidades de mercado acabam por convergir
em atitudes semelhantes das empresas do mesmo ramo de atividade. O que deve ser observado é a ocorrência de acordos efetivos, onde as
empresas combinam a variação de seus preços
de forma conjunta, eliminando a concorrência
de valores, acabando assim por tornar o mercado de certa região uniforme.
Nesse sentido a Lei Federal 9478/97, conhecida como a Lei do Petróleo, estabelece algumas
funções à ANP - Agência Nacional do Petróleo,
cabendo a ela, dentre outras, a função de promover o monitoramento dos preços de mercado
dos combustíveis em grande parte dos municípios, e consecutivamente disponibilizar o resultado de tal monitoramento ao consumidor para
que assim lhe seja possível escolher as melhores opções do mercado.
No mesmo diapasão tal pesquisa de valores
auxilia diretamente a identificação de formação
de cartéis das distribuidoras, que serão repassados ao CADE e a SDE - Secretaria de Direito
Econômico, para que essas possam avaliar a
situação e aplicar as sanções correspondentes
nos casos de efetiva constatação de alinhamento de mercado.
A SDE, conforme a redação do artigo 30 da
Lei Federal 8884/94 promoverá as averiguações
preliminares das infrações, podendo agir por
iniciativa própria, de ofício, ou através de representação escrita e fundamentada de qualquer
interessado. É nesse ponto que encontramos a
efetiva arma do consumidor para o controle das
infrações à ordem econômica, podendo, ao sentir-se lesado por atos abusivos de alinhamento
de preços, elaborar pedido à SDE para que seja
aberto procedimento de averiguação para defender os interesses do consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor em seu
artigo 6° determina os direitos básicos do consumidor, constando no inciso IV a seguinte redação: “A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos
ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de
produtos e serviços”.
Mais uma vez fica claro que o alinhamento
horizontal de preços no fornecimento de combustível constitui prática abusiva, que lesa abertamente os direitos do consumidor e à ordem
econômica vigente no país. Dessa forma resta
clara a necessidade de uma fiscalização individual por parte de cada consumidor, que ao
vestígio do menor sinal de abuso, dos postos
de combustíveis, deve tomar medidas junto ao
PROCON Municipal e MPE-ES para que seus direitos sejam obedecidos, evitando assim que a
ganância das empresas privadas afete todo o
meio social em que vivemos.
Geovalte Lopes de Freitas é advogado
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deputado ted conti
nomeado coordenador
da comissão de
Fiscalização da Br-101

O

deputado Federal Ted Conti foi nomeado
pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, como o novo coordenador da Comissão
Externa de Fiscalização da rodovia BR-101/
ES/BA, que tem como principais objetivos
acompanhar as obras de duplicação por conta da Concessionária ECO101 e garantir o estrito cumprimento
do contrato de concessão com a ANTT.
Ted Conti informou que vai ampliar o debate em
torno da concessão da BR-101: “Faremos reuniões e
painéis para conversar com a população, prefeitos e
lideranças, uma vez que a rodovia afeta a economia
de todos os municípios”. O deputado pretende ainda
intensificar a fiscalização das obras e intermediar o diálogo com a ECO-101, de forma a garantir a correção
de eventuais problemas e também o cumprimento do
cronograma e das melhorias que estão sob responsabilidade da concessionária.
Recentemente, Ted Conti esteve na ANTT para buscar uma solução referente aos alagamentos da BR-101,
na altura de Vila Bethânia, em Viana. Nesse local, a saída de água não tem dado vazão ao volume de chuvas.
A ECO-101 já se comprometeu a resolver o problema
e estuda soluções que serão implementadas em breve.
A indicação de Ted Conti partiu do antigo presidente,
Sergio Vidigal, que deixou a Câmara após ter sido eleito prefeito de Serra.

