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Erick Musso homenageia
centenário da Pibara

Foto: Léo / Ales

Ex-deputado Esmael Almeida, Mayara e Erick Musso, pastor Luciano
Estevam Gomes e o presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael, na
homenagem à Primeira Igreja Batista de Aracruz (Pibara). q 06

Filhas lançam documentário
sobre a vida do professor
José maria coutinho
PÁGINA q 03

sa ambiental incentiva
ações para preservar
restinga em aracruz
PÁGINA q 04
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Erick Musso
lança WhatsApp
para dialogar
com os capixabas
Desde o último dia 08 a
população capixaba conta com mais um canal de
comunicação direto com o
deputado Erick Musso, presidente da Assembleia Legislativa. Pelo aplicativo de
mensagens WhatsApp, no
número (27) 9 9983-3219, o
capixaba poderá tirar dúvidas, mandar mensagens
em texto ou áudio e receber
notícias diretamente no seu
celular.
O objetivo do novo serviço
é ficar ainda mais próximo
dos cidadãos que poderão,
pelo aplicativo, enviar sugestões e relatar as principais demandas em suas
cidades. O atendimento
está disponível de segunda
a sexta-feira, de 7h às 19h,
apenas no aplicativo de
mensagens, e não por ligação.

No vídeo da campanha
de divulgação do serviço,
Musso diz que “quer construir um Estado com a participação de todos, por meio de um
debate amplo e democrático,
viabilizando políticas públicas
para os 78 municípios. O objetivo é encontrar soluções viáveis para melhorar a vida dos
capixabas. Não podemos permitir que o futuro do Espírito
Santo seja prejudicado com os
erros do presente”.
Uma pesquisa realizada
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou
o WhatsApp como a principal fonte de informação dos
entrevistados: 79% disseram
receber notícias sempre pela
rede social. O ambiente possui mais de 136 milhões de
usuários no Brasil, sendo a
plataforma mais popular,
juntamente com o Facebook.

OPINIÃO

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

NoSSa obSTrução

D

ia desses meditava
sobre
o quão
importante é a correta
aplicação das leis –
trata-se, afinal, da
base de qualquer
civilização, algo sagrado demais para
ser
amesquinhado. Não por acaso,
faz parte da rotina
de países economicamente
mais
desenvolvidos
a
repressão a todo
e qualquer ato que
importe em dificultar a aplicação das
leis.
Vamos
a
um
exemplo: não faz
muito tempo, um
motorista
canadense foi parado
pela polícia. Diante
da visão do “bafômetro” que o
policial
portava,
e dado ter ingerido bastante álcool, este motorista
recordou-se de ter
ouvido que engolir
uma moeda fraudaria o exame!
E foi assim que,
diante de um atônito agente da lei,
este cidadão devorou uma moeda
– para ser preso,
logo em seguida,

por buscar dificultar a justa aplicação de uma lei.
No Reino Unido, um advogado
foi preso por ter
aconselhado
seu
cliente a “fingir-se de doente”
para escapar de
dada pena. A mensagem que ficou foi
clara: o sagrado direito de defesa não
pode ser confundido com a busca da
impunidade a qualquer preço, o que
colocaria em risco
todo o sistema legal do país.
Mas, talvez, o
exemplo mais veemente seja o de
Chris Huhne, membro do Parlamento
inglês e Ministro de
Estado. O dito cujo
foi multado por
dirigir seu veículo
32 km/h acima do
limite.
Tentando
não ter seu conceito público maculado, buscou alguém
para assumir a culpa: sua esposa.
O problema é que
a mentira foi descoberta! Nasceu daí
um processo, ao
fim do qual ambos
foram condenados
a uma pena de
oito meses de prisão – que efetiva-

mente cumpriram.
P ro n u n c i a n d o - s e
sobre o episódio,
o primeiro-ministro
David Cameron assim disse: “eis aí
uma advertência
de que ninguém,
não importa o
quão importante ou poderoso
seja, está fora do
alcance do Sistema Judiciário”.
Após ter tido
contato com estes
exemplos, levante-se. Vá à janela e
contemple a América Latina. Veja,
com olhos de ver, a
sociedade desigual
e injusta criada
pela ganância desmedida de alguns
poucos. Desperte
para o fato de que
você vive menos e
de forma pior por
conta deles. Diante de uma impunidade generalizada,
perceba o quanto
e o quão alto estes
poucos maus gargalham à porta das
instituições, a cada
dia mais acovardadas, humilhadas
e amesquinhadas.
Haverá quem diga
que eles estão a rir
das
autoridades.
Nada mais falso.
Na verdade, eles
debocham de você.
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Filhas lançam documentário sobre
a vida do professor coutinho

O filme “Faça o que precisa ser feito: A vida de José Maria Coutinho”, de 40 minutos, foi
disponibilizado no Youtube

Foi lançado em Aracruz o documentário
“Faça o que precisa ser feito: A vida de José
Maria Coutinho”, em sessão fechada para
cerca de 80 pessoas, entre autoridades municipais, entrevistados que participaram do
média-metragem e familiares, no auditório
do Senai.
Antes da exibição do filme, que possui 40

minutos de duração, os diretores do documentário e autoridades presentes falaram
sobre a experiência da realização do média-metragem, suas experiências pessoais com
o homenageado e destacaram a importância do trabalho desenvolvido pelo professor
Coutinho durante mais de 20 anos, não consecutivos, no município de Aracruz.

“O roteiro de um documentário, diferentemente de outros roteiros cinematográficos, é uma
obra em construção. Temos um fio condutor, por
meio das perguntas aos entrevistados, para construir a narrativa, mas não sabemos o que será
respondido. Então, hoje só tenho a agradecer a
os entrevistados que ajudaram a construir essa
obra, para podermos contar um pouco da vida
desse ser humano extraordinário, que foi José
Maria Coutinho”, explicou a roteirista e diretora do documentário, Cristiana Coutinho.
O diretor de Cena e Fotografia, Rogério
Sarmenghi, agradeceu a oportunidade de
integrar a equipe do documentário e falou
da importância de se contar a história de
Aracruz por meio das pessoas: “Foi um presente que recebi, poder participar da construção
dessa obra. Eu sou um apaixonado pelo município de Aracruz e acredito que quem faz a história
são as pessoas”.
Para a diretora de produção do documentário, Ananda Coutinho, “a vontade de fazer
esse documentário surgiu no próprio velório,
quando eu percebi a necessidade de contar a história dele. Pessoas que eu não conhecia chegavam
e diziam como ele foi importante na vida delas”,
destacou.

Estrutura do documentário Quem foi José Maria

O média-metragem foi concebido em blocos, dando destaque a momentos e fatos que
marcaram a trajetória de José
Maria Coutinho. O primeiro
bloco faz uma introdução e
conta com os depoimentos de
alguns dos 21 irmãos e amigos
de infância. A seguir, a passagem de tempo enfatiza o Mestrado nos Estados Unidos, a
aprovação em concursos públicos e as homenagens recebidas
em Los Angeles. Os três blocos
subsequentes evidenciam a
militância política na época da
ditadura militar, a participação
na formação das instituições do
Movimento Negro Unificado e
na UPES – União dos Professores do Espírito Santo. Depois,
o bloco Yoga destaca sua atuação como professor de Hatha-yoga. A seguir, um resumo da

sua atividade como professor
universitário, tendo alcançado
o mais alto patamar da carreira
acadêmica, obtendo o grau de
professor titular. Uma volta na
passagem do tempo destaca o
período do Doutorado e a Ação
Educativa Militante desenvolvida em Barra do Riacho. Também nessa época, trabalhou na
Revitalização Cultural Indígena e participou da luta com os
Tupiniquins e Guaranis pela
demarcação das terras, temas
do oitavo bloco. A seguir, o
documentário apresenta a atuação do professor Coutinho a
frente da Secretaria de Cultura,
Desporto e Lazer de Aracruz e
o legado deixado. Os últimos
dois blocos trazem a família e a
definição de Coutinho em uma
palavra ou uma frase por parte
dos entrevistados.

Coutinho?

Filho de Barra do Riacho, Aracruz, órfão de pai aos 11 anos e
de mãe aos 17, o Ph.D. em Ciências Sociais e Educação Comparada pela Universidade da Califórnia em Los Angeles – UCLA
e professor da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES,
realizou o trabalho intitulado
“Ação Educativa Militante em
Revitalização Cultural e Organização Popular”, com a produção de variadas atividades que,
no geral, contribuíram para o
resgate da identidade cultural
local da comunidade atingida
pela instalação da fábrica da
Aracruz Celulose na década de
1970. Promoveu, por meio da
conscientização popular, a construção da cidadania e da qua-

lidade de vida da população.
Também foi secretário de Cultura, de 2004 a 2009, da então
secretaria Municipal de Cultura,
Desporto e Lazer.
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Ações para preservar restingas
em cinco praias de Aracruz
A restinga apresenta uma complexa rede de filamentos e raízes
capaz de “fixar” a areia da praia e
impedir que ventos fortes a desloquem até o continente. Esta retenção previne o avanço do mar em
direção às cidades e a conservação
da infraestrutura urbana, evitando
a erosão de ruas, calçadas, muros e
estabelecimentos comerciais.

Além disso, a restinga promove a
conservação de outro ecossistema
igualmente importante: o manguezal. Este local de transição entre os
ambientes terrestre e marinho, típicos de regiões tropicais, sobrevive
graças à retenção de areia que impede o “soterramento” de suas zonas alagadiças.
*Com informações do site Conexão Planeta

conscientização em vila do riacho

A

s praias de Barra do Sahy e
Santa Cruz, em Aracruz, estão recebendo serviços para
proteção e manejo da vegetação de restinga, responsável
por mitigar a erosão costeira,
além de exercer várias outras funções. Ação da prefeitura, o trabalho
técnico também está sendo realizado em Praia do Sauê, Praia dos Padres e Praia dos Quinze.

As áreas de restinga foram cercadas com cordas e piquetes, o que
ajuda a disciplinar os ambientes
de circulação. Aladim Cerqueira,
secretário municipal de Meio Ambiente, explica que a vegetação é
protegida por lei e, por isso, é necessário delimitar o espaço da mobilidade das pessoas que frequentam as praias.

Importância das restingas
As restingas são um ecossistema costeiro associado ao bioma de
Mata Atlântica, reconhecido pela
grande resiliência e biodiversidade de plantas e vegetais. Sua vegetação de hábitos e portes variados
desenvolve-se em ambientes com

extremos de temperatura,
ventos fortes, escassez
de água e solo arenoso, ocupando áreas
que pouquíssimas
outras plantas conseguiriam habitar.

Na última sexta-feira 5, moradores do distrito de Vila do Riacho,
em Aracruz, saíram as ruas pedindo o fim de toda forma de violência. Iniciativa do Centro de
Referência e Assistência
Social (Cras) local, a
chamada “Caminhada da Conscientização” ainda abordou
a prevenção do sui-

cídio, bem como alertou sobre a
importância do autocuidado contra
o câncer de mama e o de próstata.
Além de usuários dos serviços oferecidos pelo Cras e a Associação
Amigos da Justiça, participam alunos das escolas Álvaro Souza e Ermentina Leal, membros da Banmel
(Banda Marcial Ermentina Leal) e
os desbravadores da Igreja Adventista.
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Aracruz promove ação para acabar com filas de
espera de cirurgias eletivas e exames de imagem
Visando diminuir as filas de
espera para exames e cirurgias eletivas, a Prefeitura de
Aracruz, em parceria com o
Hospital e Maternidade São
Camilo, oferece aos moradores os serviços de endoscopia,
colonoscopia e procedimentos
cirúrgicos não considerados
de urgência. Os serviços são
realizados aos sábados, no
hospital e na Unidade Básica
de Saúde (UBS) do Bela Vista.
No último sábado 06, foram
realizados 15 exames de endoscopias e 20 pequenas cirurgias. Esses serviços vêm sendo
ofertados desde outubro e já
atenderam 146 pessoas com
exames de endoscopia, três

Foto: Humberto De Marchi/ Secom

colonoscopias, 30 cirurgias ginecológicas, seis vasectomias
e 60 cirurgias gerais.
“Precisamos dar celeridade a

esses procedimentos, que para
muitas pessoas estavam agendados desde 2018. São pequenas
cirurgias ou exames, mas que

se não tratados, podem piorar e
causar sérios danos à saúde desses pacientes. Temos trabalhado
de forma incansável para ofertar
uma saúde mais humana”, destaca a secretária de Saúde, Rosiane Scarpatt.
Para o cidadão que deseja ter acesso aos serviços ou
já possui o encaminhamento dos procedimentos, basta
entrar em contato com a UBS
mais próxima e se informar.
A secretaria de Saúde oferece
exames de endoscopia, colonoscopia e pequenas cirurgias
de câncer de pele, remoção de
verruga, unha encravada, pintas, cistos e lipoma e reconstrução de orelha rasgada.

suzano doa equipamentos para conservação
de vacinas
Em apoio ao ‘Movimento Unidos Pela
Vacina’, a Suzano doou 30 câmaras de
conservação e 176 caixas térmicas a 34
municípios capixabas e 18 do Extremo
Sul da Bahia (22 câmaras de conservação e 106 caixas térmicas), além de municípios de São Paulo e Mato Grosso do
Sul. No Espírito Santo foram beneficiados os municípios de Alegre, Anchieta,
Aracruz, Atílio Vivacqua, Barra de São
Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do
Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Itaguaçu, Jaguaré, Mimoso do Sul, Montanha,
Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário,
Rio Novo do Sul, Rio Bananal, Santa
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta,
Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila

Siga-nos no

Pavão.
A entrega é uma das ações do ‘Movimento Unidos Pela Vacina’, iniciativa
apoiada pela Suzano com o objetivo de
acelerar a vacinação contra a covid-19 no
Brasil. “Desde o início da pandemia intensificamos nosso apoio junto aos colaboradores,
prestadores de serviço, familiares e toda a sociedade. Seguindo um dos direcionadores da
empresa de que só é bom para a Suzano se for
bom para o mundo, nos juntamos com ‘Movimento Unidos da Vacina’ para desenvolver
soluções e garantir uma estrutura de vacinação adequada para todos”, afirma André
Brito, gerente de Relações Corporativas
da Suzano.
Com um investimento estimado em R$
13,2 milhões, a empresa promoveu uma
série de iniciativas para apoiar o enfrentamento à pandemia no Extremo Sul da
Bahia. As ações incluem a doação de 53

respiradores, 87,8 mil litros de álcool em
gel 70º, 77,4 mil máscaras N-95, 13,5 mil
kits de materiais de proteção e mais de
dois mil fardos de papel higiênico.
Com o intuito de mitigar impactos e
gerar renda no campo, a Suzano também desenvolveu um programa social
de apoio aos pequenos agricultores para
venderem seus produtos por meio do
sistema de entrega domiciliar. A iniciativa já gerou uma receita bruta de R$
330 mil aos pequenos produtores participantes no Estado, como resultado das
7.273 cestas de alimentos agroecológicos
comercializadas por meio do sistema de
entrega domiciliar. Na Bahia e em Minas
Gerais, o programa “A feira vai até você”
contempla 150 famílias de produtores
nos municípios de Caravelas, Alcobaça,
Prado, Nova Viçosa, Mucuri, Teixeira de
Freitas (BA) e Nanuque (MG).

@folhadolitoral
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erick musso homenageia
integrantes da pibara

E

m homenagens com a
entrega da Comenda
Loren Reno e certificados, o deputado Erick
Musso, presidente da
Assembleia Legislativa,
esteve na PIBARA – Primeira Igreja Batista em Aracruz,
para acompanhar o culto e
as entregas das honrarias,

pelo aniversário de 100 anos
da igreja, em reconhecimento pelos relevantes esforços
sociais, educacionais e principalmente espirituais para o
crescimento da obra de Deus
no Espírito Santo. Musso foi
recebido pelo pastor sênior,
Luciano Estevam Gomes. Os
homenageados foram:

COMENDA LOREN RENO
Vanessa Ferreira da Silva Inojoza
Juliana Zampa Bitti Blank Borotto da Hora
Mériton Soares da Silva
João Pereira de Andrade
Juliano Borotto da Hora
Luciano Estevam Gomes
Job Corrêa da Rocha

Norma Geralda Ferreira Terra
Magda Maria Batista da Costa Silva
Maxwell Scardini Kaiser
Marcos Paulo Ferreira Lacerda
Sérgio Luis de Lima Inojoza
Waléria da Silva Pereira
Adriano Souza Rodrigues

Pastor Luciano Estevam Gomes recebendo a Comenda Loren Reno

CErTIfICaDoS
Aliadney de Bortoli Ripardo Ribeiro
Alzenira Pereira de Melo Boa Morte
Ângela Maria Guimarães Rosário Pedreira
Bárbara Keli Estevão da Silveira Moret
Cristiano Salvador
Daniel Bonifácio dos Santos
Edi Simões da Silva Lucas
Edinar Zamperlini Succi Ferreira
Eliane de Castro Ferreira
Eliane Moura Weixter
Élida Márcia Oliveira Campos Sarmenghi
Ellan Pereira de Andrade Almeida
Elziany Binow dos Santos
Epitácio Gomes de Souza
Franciane Miranda do Rosário Nascimento
Giovani Loureiro Caetano
Gisele Aparecida Forechi Rodrigues
Gláucia Kaiser Scardini Mandelli
Glícia Pereira Lima Lacerda
Hércules Jorge
Israel Moret Ribeiro Malta

Ivone Loureiro Alves
Jéssica Giacomin Lozer Scopel Gorza
José Luiz Santos Pinto
Kátia Cilene dos Santos Rosário Da Silva
Leandro Amorim dos Santos
Lettycia Amorim de Andrade Baldi
Lidiane da Silva Norberto Loureiro
Marcela Scopel da Rocha
Marcelo Pereira da Costa
Maria Coelho Lima de Moraes
Maria Gomes de Souza
Nayane do Nascimento Turial Andrade
Nilza da Penha Carlini
Nomildes de Lima Oliveira
Rogers dos Santos Gomes
Rosilene de Oliveira Jorge
Salmo Alves da Costa
Samuel Boa Morte
Simone Maria Dias do Carmo
Tais Neves Estevam Gomes
Thais Corrêa Tinoco

Erick Musso, Pastor Luciano Estevam, vereador Davi Esmael (presidente da
Câmara de Vitória) e o ex-deputado Esmael Almeida

Tiago Gadioli Baldi
Valmir de Paula Rocha
Valter Borlini Vescovi
Wendlea Alberto da Silva Costa
Welington Nascimento Ribeiro
Adriano Ribeiro Mendes
Anderson Lopes
Elinete Aparecida Benedito Kaiser
Elisama Lopes Bonfim Teixeira
Gilmar de Deus Nascimento
Hellaine dos Santos Succi Caetano
Jamille Souza Andrade Loureiro
Jane Neves da Silva Gomes
Lucilene Nascimento Aires Rosa
Marcilon Moreira
Marta Cruz
Max Eduardo Peixoto Nascimento Silva
Rubens Severo Borges
Viviane Pretti da Vitória Leal
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Adoção de pets na pandemia
chegou a 54%

O

levantamento (realizado
com
2.665
respondentes de todo o
país) aponta
que cerca de 54% dos brasileiros se tornaram pais e
mães de pets neste período, 46% afirmaram que ter

um animal de estimação
neste período proporcionou melhora ao seu bem-estar físico e mental.
Estudos
demonstram
que a relação de afeto e
confiança, estabelecida entre humanos e animais de
estimação tem o poder de
transformar vidas. Duran-

te o desafio do isolamento social, iniciativa adotada mundialmente para
combater a disseminação
da covid-19, esse carinho
pôde ser experimentado
por muitas pessoas que se
tornaram pais ou mães de
pets.
Uma pesquisa realizada

em junho deste ano, pelas empresas DogHero e
Petlove , revelou que 54%
dos entrevistados adotaram um pet durante a pandemia. Segundo o levantamento online*, 19% nunca
tiveram cães ou gatos antes da pandemia, 31% já
tiveram pets ao longo da
vida e resolveram adotar
durante a pandemia e 50%
já eram tutores de pets e
resolveram aumentar a família, adotando um novo
animal de estimação neste
período de isolamento social.
Entre os 2.665 entrevistados no país, 46% afirmaram que ter um animal de
estimação neste período
proporcionou
melhora
ao seu bem-estar físico e
mental. Questionados ainda sobre onde adotaram o
pet, 43% dos respondentes
resgataram o animal de
estimação nas ruas, 32%
adotou o pet de outra família e 31% de uma ONG
ou protetor independente.
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edp inaugura subestação de energia em ibiraçu

Com investimento de R$ 28,9 milhões, os empreendimentos construídos nos municípios de Afonso Cláudio
e Ibiraçu irão beneficiar mais de 41 mil moradores

A EDP inaugurou na quarta-feira 10, duas novas subestações

de energia em Afonso Cláudio e
Ibiraçu. Com investimento de R$

28,9 milhões, os novos empreendimentos reforçam a qualidade

do fornecimento de energia para
mais de 41 mil habitantes de sete
municípios capixabas.
As cerimônias de inauguração tiveram a participação de
Stewand Berger, vice-prefeito de
Afonso Cláudio; e Diego Krentz,
prefeito de Ibiraçu, que foram
recepcionados por João Brito
Martins, vice-presidente de Distribuição da EDP; e Fernando
Saliba, diretor da Companhia no
Espírito Santo.
A subestação Ibiraçu teve investimento de R$ 5 milhões e irá
atender 21 mil habilitantes, que
inclui residentes do município
e também parte das cidades de
João Neiva, Fundão e Aracruz.
O empreendimento possui dois
níveis de tensão (69/13,8 kV),
um transformador de 6,7 MVA
distribuídos em dois alimentadores de média tensão, que proporcionará maior confiabilidade
e qualidade técnica na região.

empreendedorismo feminino em aracruz
A Prefeitura de Aracruz, como forma
de homenagear as empreendedoras do
município, apresenta histórias de sucesso de empreendedoras, em comemoração
ao Dia Mundial do Empreendedorismo
Feminino, no próximo dia 19. Nesta semana é a vez da história de Sônia Gomes
Correia, que revendia pijamas de porta
em porta e desde os 14 anos trabalhava
no comércio como vendedora, porém já
vinha procurando formas de abrir um
negócio próprio para ter autonomia na
gestão do seu tempo.
Um segmento que a atraía era o de pijamas. Chegou a investir R$ 300,00 na
compra do produto para revender de forma autônoma e não parou mais. Com o
crescimento da clientela, Sônia teve que
investir cada vez mais. Por isso, resolveu
buscar informação do Programa Nosso
Crédito. Ela gostou da proposta oferecida e fez o seu primeiro empréstimo. Em
2007, mesmo ano do nascimento do seu
filho, quando tinha apenas 20 anos de
idade, criou uma marca de moda fitness
e praia “Sempre Bella”.
Em 2010, com todo o planejamento e

preparo para melhorar a atividade, ela
teve seu primeiro sonho realizado, um
grande desafio. A abertura da loja e os
bons resultados trouxeram motivação e
confiança para a marca. Logo depois, Sônia abriu mais três lojas e hoje tem fábrica
própria de biquíni e fitness e envia para
todo o Brasil, inclusive com proposta
para o exterior.
Uma das razões para os bons resultados, na visão da empreendedora, foi a
ampliação do portfólio: “Mulheres vão à
academia, mas também passeiam. E devido à
grande demanda, optei por ficar somente com
uma loja, para conseguir dar melhor atenção
às minhas clientes e fazer bem-feito o que mais
amo fazer, que é empreender”.

...revendia pijamas de
porta em porta e desde
os 14 anos trabalhava
no comércio, como
vendedora...
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estudante do cea recebe medalha de ouro na
edição 2021 da OBa

O aluno do 9º Ano do Ensino Fundamental, Turma B,
do Centro Educacional de
Aracruz (CEA), Guilherme
Carvalho Ottz, foi premia-

do com medalha de ouro por
sua participação na edição de
2021 da Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica
(OBA). As provas da competi-

ção foram realizadas em plataformas virtuais e presencial.
Guilherme obteve pontuação elevada, conquistando a
premiação de ouro e um certificado. O aluno é destaque
para o CEA tanto na Olimpíada quanto em seu desempenho acadêmico e postura na
escola. Segundo a supervisora
escolar do CEA, Rafaela Grazziotti, “Guilherme é um aluno
extremamente dedicado aos estudos, sempre buscando aprender e
inovar além de uma postura respeitosa e cativante com todos”.
Inspiração para outros alunos, Guilherme incentiva a
participação nas olimpíadas
estudantis: “Nada melhor do
que um bom desafio. A sensação
de ganhar uma medalha é indescritível”. A OBA tem por fina-

lidade despertar o interesse
dos jovens pela Astronomia,
Astronáutica e Ciências afins,
contribuindo para a formação
científica, e consequentemente, ajudando na escolha de sua
carreira profissional.
A Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica
(OBA), realizada anualmente
desde 1998, é um evento que
reúne alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental de
diversas escolas, públicas e
privadas, a fim de difundir o
conhecimento astronômico na
sociedade brasileira. A prova
da OBA consiste em uma atividade prática e uma prova
com 10 questões, sendo 7 de
Astronomia e 3 de Astrofísica.
A participação dos estudantes
é voluntária.

João neiva terá estação meteorológica

A equipe da Defesa Civil da cidade poderá monitorar com maior precisão o clima e as suas
condições de médio e longo prazo

João Neiva terá uma estação meteorológica para monitorar a cidade e região
sobre possíveis tempestades. Esse tipo de
estação mede chuva, velocidade e direção
do vento, pressão atmosférica, radiação
solar, temperatura, umidade relativa do
ar e alguns outros parâmetros climáticos,
auxiliando no monitoramento das condições do tempo. O trabalho é uma parceria
entre a prefeitura e o Governo do Estado.
Com a nova estação, a equipe da Defesa Civil da cidade poderá monitorar com
maior precisão o clima e as suas condições de médio e longo prazo, possibilitando acompanhar as variáveis meteorológicas, com a emissão de avisos e alertas
de inundações, deslizamentos de terra,
enxurradas e outros fenômenos adversos
que causam muitos prejuízos ao município e à população.
“Saberemos com antecedência sobre as
possíveis tempestades, fazendo com que nos
preparemos para as intempéries, buscando
soluções para os problemas antes que eles
ocorram”, informa a assessora da Defesa
Civil, Carmem Lúcia dos Santos Barros.
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polícia penal é instituída no espírito santo
Foto: Ana Salles/Ales

O ex-deputado Lorenzo Pazolini, atual prefeito de Vitória, destacou a vitória dos servidores na aprovação
da matéria

aprovada em segundo
turno, Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) reconhece agentes
penitenciários estaduais
como policiais penais
Por Gabriela Zorzal / Ales

A Assembleia Legislativa aprovou matéria que
reconhece os agentes penitenciários estaduais como
policiais penais, conferindo direitos já garantidos na
carreira policial. A votação
em segundo e último turno
da Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) 32/2019
ocorreu na quarta-feira 10.
A PEC é de autoria do ex-deputado Lorenzo Pazolini
(Republicanos), mas, em sua
tramitação, também constou a PEC 7/2021, assinada
pelo Governo do Estado.
O reconhecimento dos
agentes penitenciários como
policiais penais já ocorreu
em esfera federal, com a
Emenda Constitucional Federal 104/2019. A mudança proporciona novas atribuições aos servidores que
atuam nas penitenciárias,

O semanal
que é sempre
o primeiro a
dar as últimas.

funções que serão definidas
em regulamentação do Executivo.
A medida também impacta o trabalho da Polícia
Militar, presente em várias
etapas da rotina penitenciária por conta dos limites
na atuação dos agentes penitenciários, a exemplo das
funções de escolta e guarda
de presos. O ex-deputado
Pazolini acompanhou a votação e destacou que “é uma
vitória do Parlamento e dos
servidores. Nossa proposta
inicial, de 2019, foi acrescida
da proposta do Governo, apresentada este ano. A matéria
não tem dono, ela é de todos os
deputados. Parabéns aos servidores do sistema penitenciário
que lutaram por esse reconhecimento e merecem a vitória”.
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radares ocultos proibidos nas rodovias
estaduais
Por Gabriela Zorzal / Ales

Os deputados estaduais derrubaram o veto total do governador Renato Casagrande ao
Projeto de Lei (PL) 238/2020,
que permite apenas a instalação de radares com registro luminoso de velocidade,
proibindo, assim, radares
ocultos. No veto, o Governo
interpretou que a competência para legislar sobre questões relacionadas ao trânsito
é exclusiva da União, mas os
deputados votaram, de forma
unânime, pela derrubada do
impedimento, seguindo parecer da Comissão de Justiça.
O presidente da Casa, Erick
Musso (Republicanos), defendeu a rejeição do veto, desta-

cando que “o projeto resguarda
a população capixaba da indústria da multa. Precisamos garantir a transparência. É importante
que o Plenário se posicione com
relação a esse veto, seguindo a interpretação da Comissão de Justiça, pela derrubada da decisão do
Governo”.
Nenhum deputado apoiou
a manutenção do veto, derrubado por 27 votos. Musso
se absteve conforme determina norma interna. “Eu sempre
aposto no diálogo. Espero, com
essa legislação, que sirvamos
de exemplo de transparência no
trânsito para outros Estados e
para a União”, disse o autor da
matéria, deputado Bruno Lamas.

produção industrial do
estado cresce 0,2%
em setembro

Linha de produção da Villoni

A

produção industrial
do Espírito Santo
avançou 0,2% em setembro frente ao mês
imediatamente anterior. O resultado foi
superior à média nacional,
que teve desempenho negativo, de -0,4%. Em todo
o Brasil, além do Estado, a
produção industrial só teve
alta em mais cinco dos 15 locais pesquisados.
Com o resultado positivo
de setembro, a atividade industrial do Estado acumula, em 2021, alta de 8,5%,
fazendo com que o Espírito
Santo também supere a média do crescimento nacional
(7,5%). Os dados da Produção Industrial do Espírito
Santo (PIM-PF) foram publicados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE).
O destaque da indústria
capixaba no mês ficou com a
indústria de transformação
capixaba, que, sozinha, re-

gistrou crescimento de 3,8%,
puxada pela maior produção
de produtos alimentícios
(8,1%), de metalurgia (6,4%)
e de celulose, papel e produtos de papel (1,4%).
No acumulado de 2021, a
produção industrial avançou
8,5%, no Espírito Santo, influenciada pelo crescimento
da indústria de transformação (23,9%). Mesmo com o
bom desempenho, a indústria capixaba ainda permanece abaixo do patamar pré-pandemia (-9,3%). Entre
as atividades industriais de
destaque na economia capixaba estão a metalurgia
(30,8%) e a celulose, papel e
produtos de papel (29,9%),
que segue beneficiada pelo
aquecimento da demanda
mundial por celulose em
2021. A Suzano expandiu
o volume de vendas de celulose em função da maior
demanda da Europa e da
América do Norte por commodity.

