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Arremessada de carro 1
Infelizmente se fala tanto do 

uso do sinto de segurança, 
mas as pessoas insistem em 
não usar. Aí no acidente, infe-
lizmente, o resultado é esse. 
Muito triste! Que Deus confor-
te a família.

Leonardo Augusto Magalhaes

Arremessada de carro 2
Aprendemos na autoescola 

a importância do cinto de se-
gurança. O quão importante 
ele é, e que pode salvar vidas. 
Hoje, a família não estaria de-
samparada e passando por es-
sa dor terrível de perder um 
ente querido.

@claudiacaldeirafrancisco

Contra a poda de árvore
Tem que mobilizar mesmo, 

porque esse povo da política 
não tem dor não... se deixar, 
destroem tudo!

Lilian Souto

Corpo de jovem 1
Neste momento, toda socie-

dade falhou. Diante tudo o que 
pagamos, saber que ele che-
gou a procurar tratamento 
mas não seguiu por ser muito 
caro, é um tapa na cara da so-
ciedade. Desesperador é ver 
que a empatia parece não exis-
tir mais: quantos "Marcos" 
existem por aí neste exato mo-
mento e a discussão não sai 
daqui do Facebook?

Alessandra Recla

Corpo de jovem 2
Coitado... ler isso e saber que 

não deu continuidade ao tra-
tamento, por causa de dinhei-
ro é desesperador, injusto, 
cruel.

Cristina Mayorga

Corpo de jovem 3
E muita dor e sofrimento pa-

ra a pessoa levar a esse ato, se 
realmente foi isso que ocor-
reu. Depressão é uma doença 
terrível. Consolo a todos fami-
liares e amigos. Lamentável. 
Tão jovem!

@malenadosreis

Esgoto da Cesan 1
O problema todo nem é com-

prar um pedaço de cano para li-
gar o imóvel na rede de esgoto. 

O maior problema é pagar a 
água mais a tarifa de esgoto!

Manoel Nunes de Oliveira

Esgoto da Cesan 2
Eu só gostaria de saber onde 

estão tratando o esgoto... Por-
que em Vila Velha o valão con-
tinua mais escuro e fedorento 
do que nunca!

Dbike Naestrada

Alimento zero imposto 1
Então, um dos maiores pro-

dutores de carne do mundo 
agora vai importar carne? 
Olha, coisa de gênio, viu? Para-
béns aos envolvidos!

Fabrízzio Frota

Alimento zero imposto 2
E o combustível para o trans-

porte, vai baixar? Porque, se 
não, nada adianta, o preço dos 
alimentos não cai.

Schirley Andrade da Silva

Alimento zero imposto 3
Basta saber se isso irá refletir 

no bolso do cidadão ou se será 
para enriquecer mais ainda os 
donos de comércio.

Marcos De Jesus Monteiro

Moleque irresponsável 1
A liderança do nosso Estado 

ensinando a população como 
tratar uns aos outros e, pior: 
como tratar um possível pro-
blema de forma agressiva com 
as próprias autoridades. Como 
a sociedade vê isso? Quer dimi-
nuir a violência com polícia 
nas ruas, mas não preza por 
demostrar violência verbal e 
moral pública.

@alvaro_tonon

Moleque irresponsável 2
Se fosse o prefeito de Vitória 

que falasse neste tom, desta 
forma, a vice-governadora le-
vantaria várias bandeiras, co-
mo racismo, feminismo, ma-
chismo, minoria disso ou da-
quilo... mas, como foi ela, não 
pode ser dito nada. Acredito 
que Pazolini não levantaria tal 
bandeira sem ter uma carta na 
manga. Seria muita ignorân-
cia, e certo de ele não faria is-
so. O fato é grave e requer, sim, 
ser apurado.

@tercelinott

Analine Francisco foi morta com uma facada pelo companheiro após uma discussão, em Colatina 

SINDIPOL

FOTO DA SEMANA

EDITORIAL

ESPAÇO DO LEITOR

Nos últimos três anos, em algumas ocasiões utilizamos este espaço editorial para criticar as inú-
meras medidas desastrosas do governo Jair Bolsonaro, que voltará a protagonizar a disputa à pre-
sidência contra o PT, mas, desta vez, enfrentando o ex-presidente Lula. Essa disputa só não acon-
tecerá no segundo turno se houver uma reviravolta histórica por parte de Ciro Gomes, o único 
com alguma chance de desbancar algum dos dois. Façamos, então, justiça, e lembremos dos inú-
meros motivos pelos quais Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores têm o filme carbonizado.

A sujeira dos dois extremos

Em 13 anos no comando do Brasil, 
nunca o país viu tantos escândalos 
de corrupção – em tão pouco tempo 
e em sequência – quanto os protago-
nizados pelo PT, cuja figura principal 
é o ex-presidente e pré-candidato ao 
Palácio do Planalto. 

Um dos primeiros escândalos foi 
já no primeiro mandato de Lula: o es-
cândalo dos correios. Maio de 2005, 
o então chefe do departamento de 
contratação e administração dos 
Correios, Maurício Marinho, aparece 
negociando propina com empresá-
rio, num esquema para a venda de li-
citação dentro da empresa pública. 
Por trás do esquema, na indicação 
política estaria, o então deputado fe-
deral Roberto Jefferson, que hoje é 
presidente do PTB, está em prisão do-
miciliar e é bolsonarista doente e 
pensa, inclusive, em vir candidato ao 
governo do Rio de Janeiro, mediante 
indulto do presidente – a exemplo do 
que aconteceu com o deputado Da-
niel Silveira. Bob Jeff pensa, inclusive, 
em formar chapa com Daniel vice.

Bom, o escândalo dos correios de-
sencadeou o escândalo do mensalão, 
sistema de pagamento a parlamen-
tares de partidos aliados ao PT para 
garantir a governabilidade de Lula 
da Silva, a partir da compra de votos 
para a provação de emenda constitu-

cional, projeto de lei ou medida pro-
visória. O partido praticamente ins-
titucionalizou essa prática de cor-
rupção para a submissão do Legisla-
tivo ao Executivo através da propina.

O Caso Delcídio do Amaral, então 
líder do PT no Senado. Ele tentou 
comprar o silêncio de um delator 
que estava prestes a delatar Lula e Dil-
ma, e acabou sendo preso nessa ten-
tativa de comprá-lo. A Cassação de Jo-
sé Dirceu, uma das principais mentes 
do PT por trás dos governos de Lula e 
Dilma. Ele foi cassado pela Câmara 
dos Deputados, justamente pelos es-
cândalos envolvendo os correios e a 
Petrobrás, ainda no Governo Lula. 

O Escândalo dos Aloprados: inte-
grantes do PT tentaram comprar 
dossiês falsos contra parte dos seus 
adversários políticos da época, Serra 
e Alckmin, acusando-os de que te-
riam offshores e estariam envolvidos 
no Escândalos da Sanguessugas – 
desvio de dinheiro destinado à com-
pra de ambulâncias – o que, poste-
riormente, demonstrou ser falso. 

E, obviamente, o maior escândalo 
de corrupção da história do País, em 
termos de quantia de dinheiro e de 
poder político envolvido: o Petrolão. 
Para aprovar as propostas de emen-
da constitucional, os projetos de lei 
e as medidas provisórias, os gover-

nos petistas de Lula e Dilma apare-
lharam a Petrobrás, dividindo-a en-
tre três partidos, o PP, MDB e o pró-
prio PT. Eles dividiam as porcenta-
gens de propinas que eram recebi-
das em contratos firmados pela Pe-
trobrás junto a um cartel de grandes 
empreiteiras. Foram bilhões de dóla-
res em suborno, que era calculado 
segundo a porcentagem de cada 
contrato superfaturado. Não existia 
competição real entre as empresas, 
e o esquema permitia que elas inflas-
sem o preço. Dilma Roussef foi presi-
dente do Conselho de Administra-
ção da Petrobrás neste período. 

Também podemos citar diversos 
outros casos, como o “mensalinho” 
de Antônio Palocci (um dos fundado-
res do PT) e sua condenação por cor-
rupção passiva e lavagem de dinhei-
ro, negociando propinas com a Ode-
brecht. O tesoureiro do PT, João Vacca-
ri Neto, que foi preso, acusado e con-
denado por cobrar propinas da Petro-
brás (esquema de corrupção, desvio 
e lavagem de dinheiro na Petrobrás), 
além de João Santana, marqueteiro 
do partido, e que também foi preso, 
acusado de receber propina da Ode-
brecht no exterior.

Nunca é demais trazer à tona o 
passado, para um povo que sofre de 
memória curta.
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RIAN MARQUES
jornalismo@eshoje.com.br

Na próxima quarta-feira 
(25), será comemorado 
o Dia Nacional da Ado-
ção. No Espírito Santo, 

as notícias são animadoras, pois 
os números voltaram a subir de 
2020 para 2021, após um tempo 
pandêmico complicado.

O isolamento social acarretou 
muitos problemas para quem 
desejava adotar uma criança. 
Além de ter provocado uma 
queda gritante, sem a possibili-
dade de aproximar crianças e 
adolescentes aos seus futuros 
pais, poucos processos foram 
definidos nesse período.

Segundo a Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção (Ceja-ES), 
no ano de 2019, ao todo, foram 
143 crianças adotadas. Em 2020, 
o número diminuiu drastica-
mente devido à pandemia da Co-
vid-19, totalizando 82 casos. Em 
2021, devido ao grande índice de 
pessoas vacinadas da doença, 
houve um aumento de 18 casos, 
totalizando 100 adoções. No ano 
de 2022 até esse mês de maio, 26 
crianças já foram adotadas, po-
dendo ultrapassar os números 
de 2021 devido ao retorno das 
atividades presenciais.

Atualmente, 64 crianças e 
adolescentes estão disponíveis 
para adoção e cerca de 665 fa-
mílias estão na fila de espera. 
Os pretendentes precisam estar 
com a habilitação válida para 
concluir a adoção.

O Ceja afirma que o tempo 
para a adoção depende de 
muitos fatores, principalmen-
te por causa do perfil desejado 
pelo adotante.

“O processo é até mais sim-
ples que em outros países. É 
necessário levar a documenta-
ção na vara de infância, passar 

Pedidos de adoção voltam 
a crescer após pandemia
Com retorno das atividades presenciais, adoções neste ano podem superar as de 2021

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tempo para adoção depende de vários fatores, sobretudo em função do perfil desejado pelo adotante

por uma entrevista com equi-
pe técnica, fazer um curso de 
habilitação e aguardar a sen-
tença do juiz”, afirma.

Este processo é necessário pa-
ra identificar se os pretendentes 
realmente refletiram o que signi-
fica a adoção. Um pretendente 
mal preparado ou que não refle-
tiu adequadamente pode, por 
exemplo, começar a convivência 
com uma criança e depois devol-
vê-la, o que sempre é muito trau-
mático para a criança.

CAMPANHAS RETORNAM 
O Tribunal de Justiça do Espí-

rito Santo (TJES), possui um 
programa chamado Esperando 
Por Você que possui o intuito de 
mudar o futuro de crianças e 
adolescentes que vivem há anos 
em instituições de acolhimen-
to do Espírito Santo, especifica-
mente as crianças mais velhas, 
os grupos de irmãos e aquelas 
que possuem alguma condição 
especial de saúde.

Participam do projeto ape-
nas crianças e adolescentes pa-
ra os quais não foram encon-
trados pretendentes nas bus-
cas estaduais, nacionais e in-
ternacionais realizadas pela 
equipe da Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção.

26
Crianças já foram adotadas em 
2022 até o mês de maio, no ES

64
Crianças e adolescentes estão 
disponíveis para adoção no ES

665
Famílias estão na fila de espera

NÚMEROS

Como fazer a adoção no Estado
o interessado deve procurar 
a Vara da Infância e da Juventu-
de de sua cidade portando car-
teira de identidade, CPF, certidão 
de casamento ou união estável, 
comprovantes de residência e de 
bons antecedentes, além do ates-
tado de saúde física e mental.

Posteriormente, o futuro 
adotante passa por um curso 
de preparação com assuntos re-
lacionados ao processo de ado-
ção e por uma análise psicoló-
gica, com o objetivo de definir 
o perfil do interessado para a 
adoção. Em caso de aprovação 
do juiz, a pessoa é inserida no 

Sistema Nacional de Adoção 
(SNA) e fica na fila de espera.

Depois da convocação, o in-
teressado e a criança que estão 
no aguardo da adoção irão pas-
sar por uma fase de reconheci-
mento. Caso haja um consen-
so, a guarda poderá ser conce-
dida em um período de até 240 
dias, com o devido acompa-
nhamento e assistência. 

O juiz do processo irá aguar-
dar o recebimento dos docu-
mentos que comprovem o for-
talecimento do vínculo entre os 
adotantes e a criança para con-
ceder a sentença de adoção.

Kaíque, de 13 anos, é uma das 
crianças e adolescentes do 
programa Esperando por Você

TJES
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No último dia 19 de 
maio foi comemora-
do o Dia do Defensor 
Público, um profis-

sional fundamental para opor-
tunizar o acesso à justiça a to-
das as camadas da população. 
Apesar da sua importância pa-
ra a sociedade, a Instituição 
sofre com a falta de profissio-
nais no mercado. Atualmente, 
o Estado conta com apenas 160 
a g e n t e s ,  u m  n ú m e r o  b e m 
abaixo da quantidade prevista 
na lei que organiza a Defenso-
ria Pública, de 1994, que prevê 
269 membros nos quadros da 
Instituição.

De acordo com o presidente 
da Associação dos Defensores 
Públicos (Adepes), Luís Gustavo 
Vasconcelos, o principal desa-
fio enfrentado pela categoria é 
a sobrecarga de trabalho, pro-
vocada, em especial, pela eva-
são dos membros. “Cerca de 
50% dos aprovados nos últimos 
dois concursos não tomaram 
posse no cargo ou pediram exo-
neração e foram para outras 
carreiras jurídicas com melho-
res condições de trabalho e re-
muneração”, destacou. 

Segundo o defensor público 
estadual e advogado crimina-
lista Vinícius de Paula, cerca de 
80% da população capixaba vi-
ve em situação de vulnerabili-
dade, o que é um potencial gru-
po assistido pela Defensoria. 
“Hoje a gente vive com excesso 
de trabalho, sempre tentando 
atender o máximo possível de 
pessoas. Ainda temos muito pa-
ra conquistar”, declarou. 

O especialista também pon-
tuou em relação à sobrecarga 
emocional a partir das realida-
des enfrentadas nos dia a dia. 
"Nos deparamos com deman-
das muito sensíveis, com pesso-
as muito vulneráveis e acaba-
mos nos colocando no lugar 
delas e nos identificando com 
algumas situações”, explicou. 

Mesmo em meio a grandes 
desafios, algumas mudanças 
poderiam diminuir e até erra-
dicar o problema de sobrecar-

Sobrecarga de trabalho 
na Defensoria Pública
Quase 50% dos aprovados nos últimos concursos não tomaram posse ou pediram exoneração

ALES

Atualmente o Estado conta com 160 defensores públicos, 41% a menos do que o previsto em lei

ga. Segundo Vasconcelos, a 
contratação de novos defenso-
res para suprir a evasão e a 
criação de um corpo adminis-
trativo e multidisciplinar são 
fundamentais para a expan-
são do atendimento. “Atual-
mente, a remuneração é bem 
inferior às demais carreiras 
jurídicas. Uma mudança nes-
se sentido traria um certo im-
pacto”, frisou. 

Vale acrescentar que a Emen-
da Constitucional nº 80/2014 
previa o prazo de oito anos pa-
ra que todas as comarcas do pa-
ís tivessem uma defensora ou 
defensor público em atuação. 
“Esse prazo termina em junho 
de 2022, sem qualquer evolu-
ção do quadro de profissionais 
que realizam esse atendimen-
to jurídico, integral e gratuito 
aos necessitados”, explicitou 
Vasconcelos.

PROCURA EXPRESSIVA
Em oposição ao baixo nú-

mero de profissionais, o quan-
titativo sobre a procura por 
atendimento é bastante ex-
pressivo. A exemplo disso, no 
ano de 2021, cerca de 450 mil 
pessoas buscaram atendimen-
to junto às defensoras e defen-
sores públicos do Estado. Só 
no inicio deste ano, já são 
mais de 180 mil buscas. 

Os atendimentos são realiza-
dos nas mais diversas áreas, 
tais como família, consumi-
dor, criminal, direitos das pes-
soas idosas, direito das crian-
ças e adolescentes, direitos de 
moradia, da população em si-
tuação de rua, saúde, entre ou-
tros. “É uma gama extensa do 
exercício profissional e técni-
co em favor do povo mais ne-
cessitado de nosso Estado", 
pontuou o presidente.

Entre as várias áreas cita-
das, ganham destaque a famí-
lia, pelo grande volume de 
pessoas que buscam atendi-
mento, e a área criminal. Se-
gundo Vasconcelos, no Espí-
rito Santo, a maior parcela da 
p o p u l a ç ã o  q u e  r e s p o n d e 
ações penais conta com o tra-
balho da Defensoria Pública 
do Estado (DPES). 

“Vivemos com 
excesso de 

trabalho, tentando 
atender o máximo 
possível de pessoas”VINÍCIUS DE PAULA, defensor

“Eles foram 
para carreiras 

jurídicas com 
melhores condições 
de trabalho”LUÍS VASCONCELOS, Adepes

Campanha 
Nacional 

Em parceria com a as 
Associações Estaduais e 
do Distrito Federal (DF), 
Conselho Nacional das 
Defensoras e Defensores 
Públicos Gerais (CONDE-
GE) e as Defensoria Públi-
cas Estaduais e do DF, nes-
te mês, a Associação Na-
cional das Defensoras e 
D e f e n s o r e s  P ú b l i c o s 
(ANADEP) lançou Campa-
nha Nacional 2022 como 
o tema “Onde há Defenso-
ria a Justiça e Cidadania”. 

Com o objetivo de mos-
trar que a Instituição é re-
ferência para o acesso à jus-
tiça e garantia de cidada-
nia as pessoas em situação 
de vulnerabilidade, neste 
ano a campanha tem duas 
linhas de sensibilização. 

São elas, o destaque aos 
serviços prestados (foram 
15 milhões de atendimen-
tos jurídicos em todo o pa-
ís em 2021) e um alerta de 
atenção para as questões 
estruturais da Instituição, 
como a melhoria orçamen-
tária, visando a melhoria 
de estrutural material e fí-
sica das sedes, a quebra do 
ciclo de evasão dos profis-
sionais, aumento no núme-
ro de concursos públicos e 
o alcance da ampla expan-
são territorial.

"Vulnerabilidade"

Poder de mudança

ainda que a maior parte das 
pessoas que buscam o trabalho 
da DPES sejam necessitadas sob 
a perspectiva financeira, o cri-
tério da atuação institucional é 
ainda mais amplo. “Temos que 
olhar para a condição de vulne-
rabilidade, um conceito que 
não se limita exclusivamente a 
uma situação econômica”, ex-
plicou o presidente. 

Segundo Vasconcelos, há 
vulnerabilidade em razão do 
gênero, a exemplo das mulhe-
res em situação violência do-
méstica e familiar e da popu-
lação LGBTQIA+; em razão da 
i d a d e ,  c o m o  é  o  c a s o  d a s 
crianças e adolescentes que 
são vítimas de abuso sexual 
ou de qualquer outra forma 
de violência ou de negligên-
cia, entre outras questões que 
fazem com que o indivíduo 
mereça uma proteção especial 
do Estado para que tenha efe-

de acordo com o defensor 
Vinicius de Paula, a atuação 
coletiva da Defensoria tem 
feito uma diferença muito 
grande, pois uma única atu-
ação tem o poder de ajudar 
milhares de pessoas, além 
d e  g e r a r  t r a n s f o r m a ç õ e s 
mais estruturais. 

“A atuação de forma coleti-

tivo acesso à Justiça. 
Considerada um agente de 

transformação social que tem 
objetivos institucionais bem 
amplos, a Defensoria Pública 
traz os vulneráveis para o ce-
nário jurídico, a fim de garan-
tir seus direitos em juízo, pos-
sibilitando um acesso mais 
democrático das pessoas às 
esferas de poder.

E n t r e t a n t o,  s u a  a t u a ç ã o 
não se limita aos processos 
judiciais ,  pois  muitas  das 
atribuições passam pela edu-
cação em direitos e conscien-
tização sobre a cidadania, os 
direitos humanos e o ordena-
mento jurídico. “Não por aca-
so, a Constituição impõe que 
a Defensoria Pública seja um 
instrumento do regime de-
mocrático, tendo o dever de 
afirmação do estado demo-
crático de direito”, pontuou 
Vasconcelos. 

va não só provoca o acesso in-
dividual de pessoas a direi-
tos, como também possibili-
ta mudanças estruturais para 
conseguirmos aprovação de 
leis mais justas para a coleti-
vidade, implementação de 
políticas públicas e demais 
coisas", destacou o especialis-
ta em Direito Criminal.
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Seis anos desde o 
último "manicômio"
Profissionais relatam a realidade das comunidades terapêuticas,  
para onde são levados os pacientes psiquiátricos do ES desde 2016
JADY OLIVEIRA
jornalismo@eshoje.com.br

Nessa quarta-feira (18) 
foi comemorado o 
Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial. O 

Espírito Santo fechou o seu úl-
timo manicômio em 2016 de 
acordo com a Secretaria de Saú-
de estadual (Sesa). Após o fecha-
mento dos manicômios, pa-
cientes psiquiátricos agora não 
ficam internados por longos pe-
ríodos em hospitais psiquiátri-
cos, mas são encaminhados a 
residências terapêuticas. Inter-
nação agora, somente nos casos 
em que o paciente estiver em 
crise e por períodos curtos.

Segundo ao psiquiatra, Hen-
derson Schwengber, as residên-
cias terapêuticas (RTs) são espa-
ços comunitários organizados 
geralmente pelo estado para aco-
lher pacientes anteriormente 
institucionalizados em hospitais 
psiquiátricos, pejorativamente 
chamados de manicômios, que 
estavam em internações muito 
prolongadas (anos).

O psiquiatra frisa que a impor-
tância da existência das RTs é in-
trínseca à luta contra o modelo 
manicomial. “Primordialmente 
substituir o modelo "manico-
mial" e evitar que pacientes psi-
quiátricos crônicos passem a vi-
da dentro de um hospital "mani-
cômio". Friso que o termo "mani-
cômio" é pejorativo e não deve 
mais ser utilizado corriqueira-
mente. Os hospitais psiquiátri-
cos (e clínicas particulares) fun-

HENRIQUE RODRIGUES PIROVANI

Em 2016, Estado encerrou vínculo com a última clínica de internação psiquiátrica de longa permanência

cionam hoje com modalidades 
de internação de curto prazo”.

Henderson acrescenta, ainda, 
que o movimento de desinstitu-
cionalização foi implementado 
pela reforma psiquiátrica, ampa-
rada pela Lei 10.216/2001. Esse mo-
vimento destacado pelo médico 
consistiu na ampla mudança do 
atendimento público em saúde 
mental, o que garante o acesso 
da população aos serviços com 
respeito a seus direitos e liberda-
de, substituindo as longas inter-
nações e isolamento social dos 
antigos “manicômios”.

“Atualmente as internações 
em hospital psiquiátrico são 
obrigatoriamente de curto pra-
zo e são tomadas todas as medi-
das para evitar institucionaliza-
ção de novos pacientes. O mode-
lo "manicomial" felizmente aca-
bou”, detalha o especialista.

O médico destaca que atual-
mente o estado conta com avan-
ços no âmbito de cuidados psi-
quiátricos. “Certamente obser-

vam-se avanços tanto na rede pú-
blica quanto na particular. O ES 
conta hoje com psiquiatras de 
ótimo nível atuando em ambas 
esferas, oferecendo tratamento 
moderno compatível com a lite-
ratura científica mais atual”.

SEM DADOS
Apesar dos avanços citados pe-

lo médico os dados que a Sesa 
possui a respeito das residências 
terapêuticas no Estado conferem 
apenas até o ano de 2016, que 
conta com o fechamento da últi-
ma unidade manicomial do esta-
do, a Clínica Santa Isabel, de Ca-
choeiro de Itapemirim. 

Na época, os 21 pacientes inter-
nados na unidade foram transfe-
ridos para três residências tera-
pêuticas em Cariacica, abertas ex-
clusivamente para receber estes 
pacientes. Ao total o Estado conta-
va com 18 residências terapêuticas 
na Grande Vitória. De acordo com 
os dados atualizados da Secretaria 
de Saúde Municipal de Vitória, a 

Capital conta com uma residência 
terapêutica na Mata da Praia que 
atende a cinco moradores.

“Os moradores são pacientes 
egressos de instituições de longa 
permanência que, após longas 
internações psiquiátricas, perde-
ram vínculos familiares e sociais 
e foram transferidos para resi-
dências terapêuticas, onde são 
reintegrados à comunidade e 
têm resgatada sua cidadania”, 
pontuou a secretaria municipal.

De acordo com a Sesa, a porta de 
entrada para o tratamento é a Uni-
dade Básica de Saúde. “A maioria 
destes pacientes deve ser acompa-
nhada pelas unidades de saúde 
municipais. Os casos graves são 
encaminhados para o Centro de 
Atendimento Psicossocial (CAPS), 
que é uma instituição destinada a 
acolher pacientes com transtor-
nos mentais, estimular sua inte-
gração social e familiar e apoiá-los 
em suas iniciativas de busca da au-
tonomia, oferecendo-lhes atendi-
mento médico e psicossocial”.

Bastidores da residência terapêutica
a psicóloga Thais Gomes de-
talha como é trabalhar den-
tro de uma residência tera-
pêutica. “Trabalhar em uma 
residência terapêutica é algo 
fantástico e real. Temos a res-
posta positiva em melhora de 
comportamento dos nossos 
pacientes como relações afe-
tivas, e encontramos resulta-
dos benéficos em estabilida-
de emocional mesmo em ca-

sos crônicos como esquizo-
frenia e até mesmo outros 
transtornos severos”. 

Segundo ela, a residência 
terapêutica oferece monito-
ramento e terapias voltadas à 
individualidade do paciente. 
“O residente desenvolve em-
patia com os demais, nutre 
sentimento de existência e 
amor-próprio e, através disso, 
acontece uma melhora gra-

dual em estima. Capacitado 
em autonomia básica, pode 
chegar à independência par-
cial ou total. Esse é nosso fo-
co”, esclarece a psicóloga.

E completa: “Nossa missão 
é salvar a vida do dependen-
t e  q u í m i c o ,  p e s s o a s  c o m 
transtornos severos e seus fa-
miliares, ensinando-os obter 
qualidade de vida necessária 
à recuperação, promovendo e 

respeitando à dignidade da 
pessoa humana”.

“Hoje, as 
internações 

em hospitais 
psiquiátricos são  
de curto prazo”HENDERSON S., psiquiatra

“O residente 
desenvolve 

empatia com os 
demais e nutre 
amor-próprio”THAÍS GOMES, psicóloga

"É um público 
desafiador"
o psicólogo, Peterson Paca-
nhã, já atuou em uma comunida-
de terapêutica em Nova Venécia. 
De acordo com o especialista, o 
que difere as comunidades tera-
pêuticas, residências voltadas pa-
ra o atendimento de pessoas com 
problemas de dependência, das 
demais modalidades de tratamen-
to de dependência química é 
quanto ao seu caráter de abstinên-
cia total. “Não há uso de substân-
cias psicoativas, a não ser a medi-
cação receitada pelo psiquiatra”. 

O principal caráter dessas co-
munidades é voluntariedade dos 
pacientes. O tratamento pode va-
riar de um a seis meses, nos quais 
o voluntário pode deixar a qual-
quer momento que ele desejar. 
Em comunidades regulamenta-
das pelo governo, ao realizar o 
desligamento do paciente, a famí-
lia e o Estado são comunicados.

Os principais desafios encontra-
dos por Peterson na atuação em 
uma comunidade terapêutica fo-
ram lidar com a negação e oscila-
ção de humor dos pacientes e a al-
ta taxa de recaídas. “É um público 
oscilante e muito desafiador. Mui-
tos deles não identificam que pos-
suem uma doença, no caso a de-
pendência química. Eles querem 
parar de usar substância, mas não 
querem se submeter ao tratamen-
to. A oscilação de humor dos resi-
dentes vai além da questão da abs-
tinência, englobando o saber lidar 
com os sentimentos, o que eles 
não estão acostumados. Outro de-
safio é a questão de que é uma 
porcentagem mínima de acolhi-
dos que continuam que conse-
guem seguir a vida com a sobrie-
dade, em torno de 5%”. 

Se não bastassem todos os desa-
fios, os pacientes enfrentam ainda 
a questão do preconceito, como o 
detalhado por Pacanhã. “O precon-
ceito é externo e interno. Vindo da 
sociedade, da família e até mesmo 
entre os internados devido à diver-
sidade de substâncias que eles 
usam. O que usa álcool critica o 
que usa crack, que critica o que usa 
cocaína e assim por diante”.

“Eles acordam, têm sua rotina 
de autocuidado, que envolve a 
higiene pessoal e do ambiente 
em que convivem. Se alimen-
tam ao todo de seis refeições 
distribuídas ao longo do dia e 
têm atividades de lazer como 
esporte, música e artes, como 
confecção de tapete, confecção 
de panos de prato e pintura. 
Também é incentivado o conví-
vio tanto dentro, como fora da 
casa, com familiares”, ilustra o 
psicólogo Peterson Pacanhã.

Quanto ao tratamento, ele 
pontua que as atividades psico-
lógicas e terapêuticas envol-
vem a participação conjunta de 
profissionais de diversas áreas.

Cotidiano  
dos pacientes
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BANCOS DE LEITE HUMANO DO ES E POSTOS DE COLETA

Hospital das Clínicas (banco de leite referência) 
 • funcionamento: das 6h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira.
 • endereço: Avenida Marechal Campos, 1.355, Maruípe.
 • contato: (27) 3335-7515 / (27) 3335-7424

Hospital Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (b. de leite)
 • funcionamento: das 8h às 17 horas, domingo a sábado (inclusive feriados).
 • endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 918, Soteco, Vila Velha.
 • contato: (27) 3636- 3151. 

Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo – HPM (banco de leite)  
 • funcionamento: das 7h às 13 horas, de segunda a sexta-feira.
 • endereço: Av. Joubert de Barros, 555 - Bento Ferreira, Vitória.
 • contato: (27) 3636-6568

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (banco de leite) 
 • funcionamento: das 7h às 19 horas, de segunda a segunda. 

 • endereço: Rua Anacleto Ramos, 55, Bairro Ferroviários.
 • contato: (28) 3521-6199 / (28) 3526-6219

Hospital e Maternidade São José, Colatina (banco de leite) 
 • funcionamento: das 7h30 às 17 horas. 
 • endereço: Ladeira Cristo Rei, Centro, Colatina.
 • contato: (27) 2102-2144

Santa Casa de Misericórdia (banco de leite) 
 • funcionamento: das 7h às 16 horas, de terça a quinta-feira.
 • endereço: Rua Dr. João dos Santos Neves, 143, Vila Rubim, Vitória.
 • contato: (27) 3212-7246

Pró-Matre (posto de coleta) 
 • funcionamento: das 12h às 19 horas, de segunda a segunda.
 • endereço: Av. Vitória, 119, Ilha de Santa Maria, Vitória.
 • contato: (27) 3025-0230 

GUILHERME MARQUES
jornalismo@eshoje.com.br

A última quinta-feira (19) 
marcou o Dia Mundial 
de Doação de Leite Hu-
mano, data de grande 

relevância para mostrar a impor-
tância da doação de leite mater-
no para os bebês cujas mães so-
frem algum tipo de problema ou 
doença que as impedem de ama-
mentar seus filhos.

O leite materno tem papel fun-
damental no desenvolvimento da 
criança, pois previne doenças alér-
gicas e diminui a chance de obesi-
dade e diabetes em crianças que 
mamam por um longo período. 
Importante dizer que, de acordo 
com a Secretaria de Estado da Saú-
de do Espirito Santo (Sesa), o bebê 
deve ser amamentado apenas com 
leite materno até os 6 meses de ida-
de. Após essa idade deve continuar 
com o leite materno, mas também 
começar a introduzir outros ali-
mentos na dieta.  

De acordo com Gabriela Riscado, 
consultora em amamentação, a 
importância da doação do leite hu-
mano se dá pelo fato de que mui-
tas mulheres não conseguem ama-
mentar seus filhos. “As causas va-
riam, seja por baixa produção ou 
alguma doença que a impeça de 
amamentar, e além disso, os bebês 
de UTI são alimentados com essa 
doação de leite humano. É impor-
tante lembrar que o Ministério da 
Saúde preconiza a amamentação 
até os 2 anos pelo menos, e daí a 
importância da doação”, explica. 

A consultora ainda fala sobre a 
importância de criar políticas pú-
blicas para possibilitar que a pes-
soa lactante tenha maior facilida-
de na amamentação. “Apesar de 
ser muito importante a doação de 
leite para aumentar a quantidade 
nos bancos, é necessário também, 
a criação de políticas públicas para 

Falta de leite nos bancos 
do ES é problema crônico
Com o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, saiba como doar nos postos de coleta do ES

SESA

Existe um déficit nos bancos de leite do Himaba para os bebês internados na UTI, destino do leite

que pessoas lactantes tenham ho-
rário para amamentar e tenham li-
cença maternidade que permita 
com que ela prolongue a amamen-
tação”, aponta. 

MULHER E BEBÊ SAUDÁVEIS
Segundo Dra. Angélica, médica e 

responsável técnica pelo Banco de 
Leite Humano do Himaba, para po-
der doar o leite, a mulher e o bebê 
têm que estar saudáveis. Após isso 
será feito uma série de exames e 
orientações para a pessoa lactante 
poder doar o seu leite. 

Além disso, a médica disse que 
há um déficit nos bancos de leite 
do Himaba para bebês internados 
na UTI, que é para onde a totalida-
de de leite doado vai. “A maternida-
de disponibiliza 30 leitos de UTI pa-
ra recém-nascidos. Nós consegui-
mos distribuir o leite para apenas 
15 desses leitos, ou seja, a metade. 
Por isso é necessário que as mães 
que perceberem que tem um exce-
dente de leite e que seu bebê está 
se desenvolvendo bem tenha a ini-
ciativa de doar esse leite”, explica. Mais mães querendo doar

“a falta de leite nos bancos é um 
problema crônico. Nos últimos 
anos teve uma boa melhora, as 
mães estão ligando muito mais 
querendo doar; isso é muito im-
portante, pois uma mãe pode doar 
seu leite para até 10 bebês, um nú-
mero bastante expressivo. Para au-
mentarmos ainda mais a doação é 
necessário que as campanhas de 
incentivo existam sempre”, expli-
ca a doutora Angélica.

Para pode doar o leite humano, 
é necessário que a mãe procure o 
posto de coleta mais próximo do 
local onde reside. Para a doação são 
necessários alguns exames. Além 
disso o hospital irá recomendar co-
mo será o procedimento para a re-
tirada do leite e também irá dispo-
nibilizar um serviço para buscar o 

leite na casa da pessoa lactante. Pa-
ra saber qual o banco de leite mais 
próximo da sua localidade, basta 

entrar no site da Secretaria da Saú-
de do ES e procurar a opção Banco 
de Leite Humano no Estado.

Mulher precisa estar saudável para doação do leite materno

UNIFESP

“Conseguimos 
distribuir leite 

para 15 leitos de UTI 
neonatal, ou seja,  
a metade”ANGÉLICA CARVALHO, Himaba

SESA
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Personagem...
Menina dos olhos do governa-

dor, a vice-governadora Jacqueli-
ne Moraes tem causado, cada vez 
mais, boa impressão entre todos 
os representantes de diversos se-
tores da sociedade. Como vice, 
sempre se colocou nesse lugar de 
“espero a minha vez quando me 
for solicitado”. Muito simples, ela 
não tenta mostrar um perfil dife-
rente, vestir um personagem. 

...sem personagem
Esta semana ela protagonizou 

duas situações que fizeram sua 
imagem crescer ainda mais. A 
primeira, em discurso entre em-
presários do comércio exterior, 
disse que, surpreendida em ser 
escolhida como vice de Renato 
Casagrande, ela venceu dois me-
dos: falar no meio dos ricos e 
andar de helicóptero. A segun-
da foi a comoção em sua defesa 
após ser chamada de “vira-lata” 
em publicação. O medo da 
agressão, pelo visto, ela apren-
deu a vencer.

Senado I
Ainda sobre evento realizado 

pelo sindicato das empresas de 
comércio exterior, os pré-candi-
datos ao Senado Federal aliados 
do Governo Casagrande, Da Vitó-
ria (Progressistas) e Rose de Frei-
tas (MDB) estavam presentes. Ela 
discursou dizendo que não é ho-
ra de forasteiro se envolver em 
política, enquanto o deputado fe-
deral foi eleito personalidade do 
Comércio Exterior 2022. Chamou 
atenção as ausências entre os 
membros da bancada federal ca-
pixaba e os deputados estaduais.

Senado II
Falando em candidaturas ao 

Senado Federal pelo Espírito San-
to, o comentário é que devagar e 
com pouco barulho começa a ga-
nhar força a campanha de Mag-
no Malta. O ex-senador e presi-
dente do PL tem conseguido mais 
apoio em diversos grupos.

Madrugando I
Uma das apostas do prefeito 

de Cariacica, Euclério Sampaio 
(União Brasil) para deputado es-
tadual, o vereador de Vitória, 
Denninho (União Brasil), estava, 
antes das 5 horas da manhã de 
quarta-feira (18) na porta do Ce-
asa conversando com produto-
res rurais. 

Madrugando II
Aliás, madrugar é uma carac-

terística de seu mentor político. 
O prefeito, de quem Denninho 
já foi assessor, está fazendo em-
presários e trabalhadores inicia-
rem os trabalhos mais cedo e 
até reunião antes das 6 horas 
Euclério marca.

Pacote de obras
Ainda sobre Euclério Sam-

paio, o prefeito de Cariacica 
quer um mês de junho bastan-
te movimentado na cidade. Se-
rão assinadas ordens de serviço 
num grande pacote para mobi-
lidade pública, bem como en-
trega de série de obras estrutu-
rantes por todo município. O 

dia de aniversário de Cariacica 
é comemorado em 24 de junho, 
função histórica de sua emanci-
pação político-administrativa, 
conforme disciplina a Lei Orgâ-
nica da cidade. 

Denúncia
Está no Ministério Público do 

Espírito Santo denúncia de que 
assessor parlamentar, lotado 
em gabinete de deputado na 
Assembleia Legislativa, estaria 
usando o seu local de trabalho 
para consumo e tráfico de dro-
gas. A Corregedoria da Casa já 
está ciente e informou que vai 
aguardar, por hora. O processo 
está na Procuradoria-Geral do 
MPES e trata com o número 
2022.0008.3046-54.

EFVM
O deputado federal Neuci-

mar Fraga (Progressistas), apre-
sentou na Comissão de Viação 
e Transportes da Câmara Fede-
ral pedido de audiência públi-
ca para discutir repactuação de 

outorga da Estada de Ferro Vi-
tória-Minas. O progressista des-
taca a importância estrutural e 
logística.

PL e Republicanos
A coluna antecipou e os mo-

vimentos estão mostrando 
que PL e Republicanos estão 
cada vez mais perto. Sinal dis-
so foi a visita do pré-candida-
to a governador do Espírito 
Santo Erick Musso ao ex-mi-
nistro do Governo Jair Bolso-
naro (PL) Tarcisio Freitas. O ex-
-ministro é pré-candidato a 
governador de São Paulo.

Estadual
A coluna cometeu um equí-

voco na última edição ao co-
mentar a pré-candidatura de 
Giuliano Nader, ex-sub-chefe 
d a  C a s a  C i v i l  n o  G o v e r n o 
P a u l o  H a r t u n g .  C o m  o s 
apoios do ex-governador e Zé 
Carlinhos da Fonseca, ele irá 
concorrer a deputado esta-
dual, e não a federal.

BASTIDORES DA POLÍTICA
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HUGO BORGES

Num País em que os poderes constitucionais estão com-
pletamente divorciados – divórcio litigioso – da socieda-
de civil, nos aproximamos com ansiedade e uma dose de 
angústia das eleições de presidente, governadores, sena-
dores, deputados estaduais e deputados federais.

Já não somos a aberração criada 
pelo Partido dos Trabalhadores, 
dos nós contra eles e eles contra 
nós, até porque nunca soubemos 
com clareza quem somos nós, tam-
pouco quem são eles. Mas evoluí-
mos como rabo de cavalo, crescen-
do vertiginosamente para baixo.

Hoje temos um Executivo abso-
lutamente destemperado, um Le-
gislativo fisiológico ou, na melhor 
definição de Ulysses Guimarães, 
uma casa de tolerância, e um Judi-
ciário medíocre e desqualificado, 
cuja característica mais visível é o 
desprezo pelo ordenamento jurí-
dico. Os ditadores de toga, usurpa-
dores, se mantêm acima das leis e 
dos homens e mulheres comuns.  

Esse quadro lamentável é refleti-

do com o mesmo desprezo pela so-
ciedade civil, nos estados e municí-
pios, onde proliferam práticas não 
republicanas, em que a tônica é a 
cumplicidade promíscua entre go-
vernos e a escória do inferno, sem-
pre pensando e praticando o mal.

A pandemia saiu de pauta. Ma-
rielle Franco, também. A luta ago-
ra é travada entre os comunistas e 
os fascistas, as duas palavras mais 
inteligentes que a mídia e a intelec-
tualidade conseguem pronunciar.

Fato é que temos Bolsonaro alia-
do ao repugnante centrão e Lula vi-
vendo a condição de bígamo: me-
tade dele é de Janja, nossa nova pri-
meira dama, e Geraldo Alckmin, a 
quem acusou de corrupto e por 
quem foi chamado de ladrão.

Falta-me maturidade

COLUNA FEU ROSA DENSIDADE ELEITORAL

Dia desses li que lá no distante Egito o Deputado Elhamy Agina sugeriu que a 
virgindade das mulheres deveria ser pré-requisito em universidades. Textual-
mente, disse Sua Excelência que "qualquer rapariga que entre na universida-
de deveria ser examinada para provar que é donzela".

Com um país politicamente tão carente de bons gestores, de pessoas 
sagazes, inteligentes, com dinamismo em praticamente todas as áre-
as governamentais, por que, então, um candidato com todos estes pre-
dicativos não decola eleitoralmente?

Pobres mulheres Por que Ciro não decola?

A propósito, apesar de não existir ne-
nhum embasamento médico ou científi-
co de que sejam efetivos, os chamados tes-
tes de virgindade ainda são feitos em 
mais de 20 países, segundo a ONU.

E que dizer dos estupros? Em Portugal, 
durante uma dada manifestação, um mo-
torista profissional declarou a jornalistas 
que "as leis são como as meninas virgens, 
existem para serem violadas".

Enquanto isso, no Canadá, um policial afir-
mou que "as mulheres deveriam deixar de 
vestir-se como prostitutas a fim de evitar es-
tupros". No Paquistão, o próprio mandatário 
sustentou que "se uma mulher veste poucas 
roupas isso terá um impacto nos homens, a 
menos que sejam robôs. É bom senso".

Não divergiu um advogado egípcio ao 
longo de séria entrevista: "Proteger valores 
morais é mais importante do que proteger 
fronteiras. Mulheres que usam jeans rasga-
dos procuram ser estupradas".

No Peru absolveu-se um estuprador sob 
o argumento de que sua vítima usava rou-
pas íntimas de cor vermelha, o que indica-
ria intenção de manter relações sexuais.

Na Espanha um juiz perguntou a uma 
vítima de estupro se ela teria tentado fe-

char as pernas.
No Brasil, 65,1% das 3.810 pessoas ouvidas 

em 212 municípios declararam que mulhe-
res cujas roupas mostram o corpo mere-
cem ser atacadas - "merecem ser atacadas"!

Na Índia dado proeminente político de-
clarou que "mulheres que tenham sido es-
tupradas deveriam ser enforcadas junta-
mente com seus estupradores". Naquele 
mesmo país um livro escolar comparou 
mulheres a burros, acrescentando terem 
estes as vantagens de serem mais fiéis, 
prestativos e nunca reclamarem.

Na Arábia Saudita um historiador eméri-
to sustentou que algumas mulheres diri-
gem porque "não se incomodam em serem 
estupradas pelos acostamentos afora".

No Japão ninguém menos que o Minis-
tro da Saúde referiu-se às mulheres como 
"máquinas de procriar". Até onde soube 
Sua Excelência permaneceu no cargo.

Diante deste quadro, tão geral quanto 
rigorosamente atual, fico a recordar Di-
derot, segundo quem "a insensibilidade 
faz monstros".

PEDRO VALLS FEU ROSA
Desembargador do TJES

Por que derrapa o tempo todo e 
não consegue sequer chegar à pri-
meira dezena nos números de pes-
quisas eleitorais? 

Podem haver alguns motivos se-
cundários que têm deixado Ciro gru-
dado na casa dos 8%, mas o motivo 
principal, ousamos afirmar, é a sua 
má comunicação com o eleitor. 

Numa eleição presidencial, como o 
aporte eleitoral é muito grande, é pre-
ciso conectar o eleitor com suas ideias. 
O eleitor precisa se sentir... parte do 
processo. É o famoso, pertencimento. 

Numa disputa dessa, o eleitor sub-
conscientemente se coloca a pensar: 
“se eu votar neste cara EU vou ga-
nhar o que?” 

“Ele tem o que para me oferecer?” 
Caso ele (eleitor) consiga chegar a 

esta resposta de forma positiva, pim-
pa... objetivo alcançado, voto na urna. 
Do contrário, nada feito. 

E por que Ciro Gomes tem patinado 
nos números eleitorais? 

Justamente por isso: apesar de to-
do o seu gabarito já narrado aí aci-
ma, seu marketing político, a nosso 

ver, tem errado. 
Você que está lendo essa Coluna 

agora, já parou pra observar o slogan 
desta campanha 2022 de Ciro? Vamos 
lá, o slogan dele é: “A rebeldia da es-
perança”! 

Olha que negócio mais tosco. Co-
mo você vai atrair alguém usando o 
discurso de... rebeldia ? 

A palavra por si só já não nos re-
mete há algo, digamos, muito bom. 

Logo... 
Com todo respeito ao profissional 

João Santana (que é quem está fazen-
do a campanha de Ciro), que foi, in-
clusive, o vencedor de duas campa-
nhas com Dilma Roussef, ele man-
dou mal nessa. 

O meio do mercado do marketing 
comenta nos bastidores que Santana 
é muito bom na arte da desconstrução 
do adversário, quando precisa... cons-
truir uma imagem, como é agora o ca-
so com Ciro, ele já não é tão bom. 

Ajusta, Ciro, ainda dá tempo!

ERASMO LIMA 
Diretor do Instituto de Pesquisas Perfil

César Herkenhoff
cesarherkenhoff@hotmail.com

Intermediando essa suruba ide-
ológica está o nefasto STF que os 
oportunistas de plantão tentam 
resguardar como um hipotético 
guardião da democracia. Como 
um poder que não respeita a Cons-
tituição Federal pode ser guardião 
de qualquer coisa a não ser de inte-
resses escusos e subalternos?   

Mas vamos esquecer Brasília, até 
porque Brasília já se esqueceu do 
Brasil há muito tempo.

E, de repente, não mais que de re-
pente, o prefeito de Vitória, Loren-
zo Pazolini, recobra a memória e se 
lembra, com detalhes minuciosos, 
de uma proposta, patrocinada pe-
lo Palácio Anchieta, de envolvê-lo 
em grande esquema de corrupção.

Os fatos devem ser rigorosamen-
te apurados e os responsáveis, 
exemplarmente punidos, sejam os 
protagonistas da prática de desvio 
do dinheiro público, seja o eventu-
al caluniador. Minha torcida é para 
que o processo não caia nas mãos 
da banda podre do Ministério Pú-

blico do ES, usuário contumaz de 
provas forjadas para sustentar de-
núncias montadas nas coxas.

Mas além de ser muito grave a 
denúncia de Pazolini, um outro fa-
to me intriga: a tentativa de envol-
vimento do prefeito der Vitória em 
práticas desonestas e desonrosas 
ocorreu, segundo ele, em 2021. Por 
que, então, esperar tanto tempo 
para dar publicidade, para acusar 
o governo de Renato Casagrande?

Pazolini é delegado de Polícia, 
tem experiência na área criminal. 
O que teria levado o prefeito a 
manter-se silente por esse longo 
período? Estratégia eleitoral, para 
minar a candidatura à reeleição de 
Casagrande? Possível, mas absolu-
tamente inaceitável, porque os 
princípios legais que regem a ad-
ministração pública não são tole-
rantes com a procrastinação.

Quero entender, de fato. Mas en-
tender os fatos, e não suas versões, 
porque evidentemente o governa-
dor Casagrande vai negar – e já 

acionou o Ministério Público – e o 
prefeito Pazolini vai sustentar.

Fico com o sentimento, e apenas 
isso, de que um prefeito com larga 
experiência de atuação na área po-
licial tem consciência absoluta da 
gravidade de suas denúncias e sa-
be que provar os crimes atribuídos 
ao governo estadual também é res-
ponsabilidade dele.

Confesso que não tenho maturi-
dade para ser brasileiro. Nem para 
ser capixaba. Vou reassumir minha 
nacionalidade de cidadão de Ca-
choeiro de Itapemirim, até porque 
ainda não desaprendi as músicas 
de Roberto Carlos. 

Quanto ao nosso País, minha 
proposta, nesse caos que nos obri-
ga a nadar sem bússolas num mar 
de lama pútrido e imoral, é formar-
mos um grande grupo de Whatsa-
pp e a gente mesmo ir tomando as 
decisões pela manifestação da 
maioria dos membros. 

Qualquer coisa é mais legítima 
do que o que temos vivido.
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GUSTAVO GOUVÊA
gustavo@eshoje.com.br

O fim de semana será de 
três jogos da Copa Espí-
rito Santo, competição 
que reúne 14 clubes do 

Estado e que garante vaga para a 
disputa da Copa do Brasil de 
2023 para o campeão, e para a 
Copa Verde 2023 para o vice. 

Dentre os jogos que aconte-
cem, o destaque vai para a es-
treia da Desportiva, que deixou 
a desejar em sua participação 
no Capixabão 2022, caindo nas 
quartas-de-final. Entretanto, a 
equipe quer virar a página e 
chega para disputar o título da 
Copinha. O primeiro desafio é 
contra o S.C. Brasil Capixaba, 
neste sábado (21), às 15 horas, 
no Estádio Engenheiro Araripe. 

O S.C. Capixaba foi goleado 
pelo time alternativo Real Noro-
este (já que o principal está con-
centrado na disputa da Série D), 
atual campeão capixaba, na noi-
te desta quinta-feira (18), por 3 a 
0, no Estádio José Olímpio da 
Rocha, em Águia Branca. Os gols 
foram marcados, no primeiro 
tempo, por Kiko e Gibson, e na 
segunda etapa Oscar completou 
o marcador. Com a vitória, o Re-
al Noroeste pulou para a lide-
rança do grupo A e jogou o 
Sport para a lanterna.

No outro jogo do sábado (21), 
o Vitória F.C. recebe o Gel dentro 
do Salvador Costa, também às 15 
horas. O Alvianil vem de triunfo 

Copinha terá 
estreia da Tiva
Equipe grená vai enfrentar o S.C. Brasil Capixaba 
na estreia; Vitória e Vilavelhense também jogam

contra o Pinheiros F.C. fora de 
casa, por 1 a 0, e divide a lideran-
ça do grupo B com o Estrela do 
Norte, que, na estreia, goleou o 
Gel, por 5 a 0, maior placar da 
competição até o momento.

Defesa de título
Já no domingo, dia 22, às 10 

horas da manhã, o Vilavelhense 
vai enfrentar o Aster Brasil, atu-
al vice-campeão da Copa ES, no 
estádio Gil Bernardes. O Vila 
vem de derrota para o Nova Ve-
nécia, que defende o título da 

Copinha de 2021, por 2 a 0, em 
partida que aconteceu na noite 
da quinta-feira (18). 

No jogo, o técnico Badinho Al-
ves estreou no comando do No-
va Venécia no torneio estadual, 
enquanto Cássio Barros de dedi-
ca à campanha do Leão do Nor-
te da disputa da Série D. Os gols 
foram marcados por Matheus 
Firmino e Gabriel Beck. O Nova 
Venécia, que vai jogar a Copa ES 
com time alternativo, busca o 
bicampeonato da competição.

DESPORTIVA

Desportiva joga no sábado (21), às 15 horas, contra o S.C. Capixaba, que vem de derrota na Copa ES

RUY MONTE 
DÁ O RECADO!
rmonte@eshoje.com.br

Um dos pontos mais visados e questionados no fu-
tebol capixaba é a Federação de Futebol do Espírito 
Santo, que sempre recebe críticas de alguns inte-
grantes da imprensa e, principalmente, do torcedor. 

O papel da 
Federação (FES)

O papel da FES é gerenciar 
as competições durante todo 
o ano. Em sã consciência, 
tem um ponto importante a 
ser analisado. Todas as deci-
sões referentes aos campeo-
natos têm que ter a aprova-
ção do arbitral que é realiza-
do com todos os 
presidentes ou, 
às vezes, repre-
s e n t a n t e s  d a s 
agremiações. 

Nada se decide 
s e m  a  v o t a ç ã o 
dos representes 
dos clubes. A Fe-
deração elabora 
a tabela do cam-
peonato e põe na 
m e s a  p a r a  s e r 
discutir. Qualquer mudança 
é discutida e, depois, é apre-
sentada para os representan-
tes dos clubes para sua apro-
vação. 

Tudo é decidido por vota-
ção. A tabela com os jogos, 
horários e locais dos jogos. 

Lógico que certos fatos 

ocorridos da competição, in-
clusive arbitragem, é sempre 
cobrado da federação. Desde 
o Capixabão, ganho pelo Re-
al Noroeste, até a Copa Espí-
rito Santo tem um número 
de jogos em que a arbitra-
gem foi ruim. 

Claro que nes-
sas alturas o pre-
sidente Gustavo 
Vieira já abordou 
o fato com o re-
presentante do 
setor de arbitra-
gem.  As falhas 
n a  a r b i t r a g e m 
n o s  j o g o s  v ê m 
sendo constan-
tes. 

O s  r e p r e s e n -
tantes dos clubes decidem 
todos os itens referentes a 
uma competição. O presi-
dente Gustavo Vieira tem se 
dedicado em atender os diri-
gentes dos clubes. A FES rea-
liza todos os campeonatos 
da base masculino, além do 
futebol feminino.

Nada se 
decide sem 
a votação 

dos clubes. 
Qualquer 

mudança é 
discutida

Gustavo 
Vieira é 

presidente da 
Federação  
de Futebol  

do Estado do 
Espírito Santo 

JUSSARA MARTINS/FES

TABELA

Próximos jogos da Copa Espírito Santo 2022
VITORIA F.C. X G.E.L.
 • Quando: 21 de maio de 2022
 • Horário: 15:00
 • Estádio: Salvador Costa, Vitoria

S.C. BRASIL CAPIXABA X A. DESPORTIVA FERROVIÁRIA
 • Quando: 21 de maio de 2022
 • Horário: 15:00
 • Estádio: Engenheiro Araripe, Cariacica

VILAVELHENSE F.C. X ASTER BRASIL F.C.
 • Quando: 22 de maio de 2022
 • Horário: 10:00
 • Estádio: Gil Bernardes, Vila Velha

CTE COLATINA X REAL NOROESTE F.C.
 • Quando: 25 de maio de 2022
 • Horário: 19:00
 • Estádio: Justiniano de Mello e Silva, Colatina

SERRA F.C. X LINHARES F.C.
 • Quando: 25 de maio de 2022
 • Horário: 19:30
 • Estádio: Robertão, Serra
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17 livros serão 
lançados em Vitória 
Lançamento ocorre na próxima quarta-feira (25) e as obras  
entrarão para o Sistema Estadual de Bibliotecas do Espírito Santo

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da 
Cultura (Secult), vai lan-
çar no próximo dia 25, 

às 18 horas, no Palácio Anchieta, 
em Vitória, 17 obras literárias que 
reúnem um mosaico de gêneros 
como poesia, contos, romance e 
infantojuvenil. As publicações fo-
ram selecionadas em duas catego-
rias dos Editais de Literatura de 
2019: o Edital de Produção e Difu-
são de Obras Literárias e o Edital 
de Produção e Publicação de 
Obras de História, Memória e 
Identidade Capixaba.

Em formato de lançamento co-
letivo, os autores vão distribuir 
seus livros para o público pre-
sente no dia do evento. Além dis-
so, as publicações serão enviadas 
para as bibliotecas que com-
põem o Sistema Estadual de Bi-
bliotecas do Espírito Santo nos 
78 municípios do Estado.

‘Experiências’, do autor Lobo Pa-
solini, é o primeiro livro de uma 
série de escritos baseados nos diá-
rios do autor.  A escrita diarista é a 
base para se criar ficções e parte 
do pressuposto que lembrar é fic-
cionalizar a realidade, porque a 
lembrança é sempre fictícia.

‘História da Moda no Espírito 
Santo: do século XVI ao século 
XXI’ de Bruna Breguez, é um livro 
pioneiro que procura analisar so-
bre a perspectiva da história cul-
tural como as roupas e o vestuá-
rio surgiram e se desenvolveram 
em solo capixaba desde a chega-
da dos portugueses no século XVI 
até os dias de hoje.

O romance de estreia ‘A condi-
ção Urbana’, de Filipe Ferreira Ghi-
detti, traz o dilema do homem fa-
zendo face ao poder das circuns-
tâncias, nos chamando a pensar 
se somos a essência capaz de 
amoldar a realidade a nossa con-
dição humana, ou se somos deter-
minados pela realidade. 

No livro de poesias ‘Post Its de 
Carne e Putrefação’, de Mara Co-

SECULT

As obras literárias reúnem um mosaico de gêneros, como poesia, contos, romance e infantojuvenil

radello, há um respeito à vida, ao 
que se nos apresenta como vivo, 
mesmo que já seja passado ou 
que tenha, digamos “morrido”, 
mas vivo na memória.

‘O cachorro que fugiu do aquá-
rio e voou’, de Geusa Gomes, é um 
livro infantil narrado em primei-
ra pessoa: uma menina chamada 
Maria que relata a sua tentativa de 
compreender o universo dos adul-
tos e também as transformações 
na vida das crianças.

‘Minhas Vianas: a cidade como 
lugar dos afetos’, do autor e tam-
bém arquiteto Gustavo Pimenta, 
foi desenvolvido a partir da disser-
tação de Mestrado em Arquitetu-
ra e Urbanismo da Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes), 
tendo seu título e metodologia 
criados ao pensar nas possíveis re-
lações que cada cidadão pode 
construir com a cidade quando 
permeados por variados estímu-

los e sensações em seus espaços de 
vida urbanos.

ELITES POLÍTICAS
O primeiro livro que trata do 

assunto ‘O "Grupo dos Onze": eli-
tes políticas e anticomunismo 
no município de Muniz Freire’, 
de Herbert Soares, traça um pa-
norama da história local, passa 
pela instabilidade política da 
época e detalha as consequên-
cias que o golpe de 1964 e a dita-
dura militar causaram na vida 
dos integrantes do grupo.

O livro de poemas ‘Quando 
borboletas carnívoras dançam 
no estômago’, da autora Ingrid 
Carrafa, conta com poemas que 
elevam a voz feminina e toda a 
sua potência para falar do coti-
diano, das dores e dos amores vi-
vidos e superados.

O livro ‘Desassossego – histórias 
e memórias do bairro Central Ca-

rapina’, de Lorraine Paixão, obra 
remonta a história do bairro, des-
de o início, quando se chamava 
Sossego, passando pelas trajetó-
rias dos moradores. Um texto so-
bre pessoas comuns de vidas ex-
traordinárias, textos que tiram po-
esia das narrativas que costuram 
a história da região.

Em ‘Paisagem e fé: espaços sa-
grados nos caminhos de Anchie-
ta’, escrito pelo arquiteto e autor 
Marcelo Seidel, é uma pesquisa so-
bre o valor espiritual da paisagem 
de  grande relevância religiosa: a 
cidade de Anchieta, localizada no 
Município de Anchieta.

‘Um pássaro de fogo: reconto’ 
apresenta uma nova versão da 
famosa lenda capixaba "O pássa-
ro de fogo". No livro de Paulo Ro-
berto Sodré, um pai narra a seu 
filho a conhecida história da fi-
gura do pássaro de pedra, no 
Moxuara, em Cariacica. 

Pesquisa 
sobre MPB 
produzida 
no Estado
Em ‘Os Sons da Memória - Uma 
Leitura Crítica de 40 Discos 
que marcaram época na Músi-
ca do Espírito Santo’, o autor 
de José Roberto Santos Neves, 
apresenta uma extensa pesqui-
sa sobre a MPB produzida no 
Estado, com foco em seus prin-
cipais personagens: cantores, 
compositores, regentes, ins-
trumentistas, arranjadores, le-
tristas e bandas, para a cons-
trução da historiografia musi-
cal do Espírito Santo.

‘O riso do Chico’, escrito e 
ilustrado por Lucas Albani, li-
vro foi adotado por escolas da 
Grande Vitória e pela Prefeitu-
ra Municipal de Vila Velha para 
o ano letivo de 2022. Chico, um 
palhaço muito querido, tem 
uma surpresa gigantesca: um 
evento inesperado o separa de 
seu maior companheiro. Sem 
saber o que esperar pelo cami-
nho, ele sobe em seu monoci-
clo-voador e começa sua jorna-
da de busca e de muito apren-
dizado sobre a amizade.

‘A menina que pintava car-
neiros’, de Luiz F. Bernardes é 
um livro infantil lúdico e edu-
cativo, ao mesmo tempo que é 
um livro de colorir, a obra ensi-
na sobre as cores e conta uma 
história que incentiva a imagi-
nação e o poder criativo.

Livro "Os Sons da Memória", 
de José Roberto Santos Neves

DANIELLA SPADETO

Vivências na pele
‘verbetes (im)perfeitos pa-
ra corpos im(perfeitos)’, de Ra-
quel Falk, é uma série de Ver-
betes sobre o corpo e suas su-
perfícies, histórias e sensa-
ções. A autora projeta e revela, 
sem medo suas vivências na 
pele que habita.   

Em ‘O coração da Medusa’, a 
autora Renata Bomfim propõe 
um olhar para a mulher a par-
tir de uma ótica feminista. A 

questão do feminino é proble-
matizada a partir de variadas 
vozes que lançam o seu grito.

O livro de contos ‘Sobreno-
me Perigo’, é de Ricardo Mau-
rício Gonzaga, artista plástico, 
performático e escritor. É pes-
quisador na área de artes, his-
tória e teoria da arte e lingua-
gens visuais e afins, com pro-
dução bibliográfica resultante 
destas atividades.  O livro "Sobrenome Perigo" é de autoria de Ricardo Maurício Gonzaga, artista plástico e escritor

SECULT
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No mundo do vinho constantemente temos novidades e 
em relação ao tipo de rolha para cada garrafa não pode-
ria ser diferente. Vamos descobrir o estilo de cada uma?

Qual é o melhor 
tipo de rolha?

Nas aulas de enogastronomia 
que tive, desenvolvi curiosidade, 
amor e vontade de me aprofun-
dar nesse delicioso e complexo 
mundo do vinho. Estou sempre 
em busca de conhecimento, afi-
nal, o mundo do vinho é muito 
vasto. Adoro escrever e fazer com 
o que as pessoas vejam o vinho de 
forma mais simples e acessível.

O ritual de se abrir uma garra-
fa está associado também ao pra-
zer de saborear um bom vinho. 
Atualmente, existem vários tipos 
de rolha e os mais conservadores 
ainda torcem o nariz para as mais 
modernas, muitas vezes pensan-
do que a qualidade do vinho está 
também ligada ao tipo de veda-
ção da garrafa. 

Antigamente, o 
vinho era consumi-
do fresco e não exis-
tia um sistema de 
vedação eficiente. 
Introduzida no sé-
culo XVII, a rolha de 
cortiça foi a primei-
ra a ser criada e até 
hoje é a mais tradi-
cional. A cortiça é 
um material extraí-
do da casca do So-
breiro, uma das espécies mais 
predominantes de Portugal. Por 
isso este país é o maior produtor 
de cortiça do mundo. 

Para se extrair a casca e criar a 
rolha, deve-se esperar cerca de 25 
anos após a primeira retirada e 
aguardar mais 9 anos para a pró-
xima; esse é o principal motivo 
pelo qual encarece o processo a 
busca de novos tipos de vedação. 

Outro ponto: a cortiça está 
propensa a contaminação por 
TCA (tricloroanisol), que pode 
causar mofo e estragar comple-
tamente a bebida de Baco.

Não vulnerável ao TCA e mais 

barata, a rolha sintética é uma 
versão mais nova para vedar o vi-
nho, sendo criada em meados 
dos anos 90. Utilizada para vi-
nhos que devem ser consumidos 
mais jovens, hoje é muito co-
mum encontrarmos vinhos com 
esse tipo de rolha e sua aceitação 
no mercado de consumidores 
aconteceu de forma lenta.

Agora vamos falar da que arre-
pia o cabelo dos mais puristas: a 
“screw cap”, ou em bom portu-
guês, a tampa de rosca. É muito 
comum que as pessoas não acei-
tem a indicação do sommelier 
quando oferecemos vinhos com 
esse tipo de rosca. E aí? É sinal de 
má qualidade? Claro que não! 
Além de ser bem mais fácil e prá-

tica para abrir, po-
demos sim encon-
trar vinhos maravi-
lhosos com “screw 
cap”.

Ela começou a ser 
utilizada para ve-
dar a garrafa de 
whisky, azeites, vod-
cas e outros produ-
tos. Hoje é muito 
utilizada para gar-
rafas de vinhos jo-

vens e sem muito tempo de guar-
da, especialmente os feitos no No-
vo Mundo, como Brasil, Austrália, 
Estados Unidos, por exemplo.

E por último, mas não menos 
importante, a tampa de vidro. Es-
sa ainda é bem menos encontra-
da do que as acima citadas e foi 
criada nos anos 2000. São total-
mente inertes, possuindo exce-
lente vedação, além de evitarem 
também a contaminação.

Agora, cabe a você quebrar 
seus preconceitos em relação 
aos diversos tipos de rolhas que 
hoje existem no mercado.

Tim tim!

COLUNA  
DO VINHO
Carolina Correa )) vinhoses@eshoje.com.br

CAROLINA BOUERI
@carolsflavors

O  d i a  2 3  d e 
maio é marca-

do pela Colo-
nização do 
Solo Espírito-
-Santense. No 
ano de 1535, 

os portugueses, a bordo da cara-
vela Glória, desembarcaram no 
estado onde atualmente se loca-
liza a Prainha, em Vila Velha. A 
missão era de colonizar a então 
Capitania do Espírito Santo. 

Além disso, a data celebra o 
aniversário de 487 anos da cida-
de de Vila Velha, cidade onde eu 
moro desde que, como Vasco 
Coutinho, aportei por duas vezes 
(1997 e 2014). Filha e neta de mu-
lheres capixabas, sempre estive 
em contato com a cultura do Es-
pírito Santo, da moqueca às co-
res do céu refletidas na bandei-
ra. No entanto, após vir morar 

CAROLINA BOUERI

O Muxá é feito à base de canjiquinha, açúcar, coco e leite, e possui a aparência de um bolo granuloso

MUXÁ CAPIXABA  

Ingredientes
 • 500g Canjiquinha  
 • 1/2l Leite de coco  
 • 1/2l Leite  
 • 1 xícara Coco ralado  
 • 1 e ½ xícara Açúcar  
 • cravos  
 • 1 pitada Sal   

Modo de fazer
 • deixe a canjiquinha de molho 
na água por aproximadamente 

duas horas. Depois, lave bem 
os grãos em água corrente. 
Peneire. Logo depois, coloque 
a canjiquinha na panela de 
pressão junto com os cravos. 
Adicione água até que a 
canjiquinha esteja coberta 
(até aproximadamente dois 
dedos acima dela).  

 • feche a panela e leve ao fogo. 
Assim que a panela começar a 
fazer barulho, abaixe o fogo, 

espere cerca de 20 a 30 minu-
tos e desligue. Tire a pressão 
da panela e abra. Adicione o 
leite, o leite de coco, o sal, o 
açúcar e o coco ralado.  

 • misture bem e volte para o fogo. 
Quando começar a ferver, baixe 
o fogo e vá mexendo até en-
grossar e o líquido ser absorvi-
do. Despeje em uma forma 
molhada, espere esfriar bem. 
Corte o doce em quadradinhos.

Existe doce 
capixaba?
Sabores aproveitou o 23 de maio para pesquisar 
qual sobremesa tem origem no Espírito Santo

aqui, me aprofundei no capixa-
bismo. Conheci o congo, as des-
fiadeiras de siri, os rocks... 

Mas confesso que uma dúvida 
sempre ficou: qual a sobremesa 
típica do Espírito Santo? Já me fa-
laram do quindim, do pudim, 
dos doces em compota, da mi-
ronga, da palha italiana e da tor-
ta de morango. Entretanto são 
quitutes que têm origens em ou-
tros estados e países, sem terem 
sidos criadas em solo capixaba. 

Depois de muito pesquisar 
(e encontrar uma versão caste-
lense do pé-de-moleque) en-
contrei um prato doce que 
tem raízes no estado. 

O muxá, que também pode 
ser conhecido como muxá capi-
xaba, lelê, xerém doce ou doce 
de canjiquinha, pode ser apon-
tado como um dos principais 
doces da região. Feito à base de 
canjiquinha, açúcar, coco e lei-
te, assemelha-se ao cuscuz e 
possui a aparência de um bolo 

granuloso e úmido. 

INFLUÊNCIA COLONIAL
Assim como a maioria dos do-

ces brasileiros o muxá e sua ma-
téria prima possuem influência 
do período colonial. A canjiqui-
nha era muito popular nas roças 
brasileiras, principalmente entre 
os descendentes de italianos, que 
chegaram ao Brasil para traba-
lhar nas lavouras de café.    

Sua pouca popularidade se de-
ve ao fato da tradição ser transmi-
tida, principalmente, pela orali-
dade. O esquecimento e o escape 
das informações podem resultar 
no desaparecimento do alimen-
to no estado. Detalhes como a ori-
gem do nome Muxá ou sobre a 
influência negra ou indígena na 
criação do prato também são um 
enigma. Mas o sabor e a tradição 
devem seguir em frente, para que 
mais capixabas conheçam as raí-
zes da nossa (já que me autointi-
tulo canela verde) cultura. 

O ritual de 
abrir a garrafa 
está associado 

também ao 
prazer de 

saborear um 
bom vinho

Hoje, 
existem 

vários tipos 
de rolha e  

apreciadores 
mais 

tradicionais 
ainda 

torcem o 
nariz para 

as mais 
modernas 

DIVULGAÇÃO
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VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A
CNPJ: 05.762.820/0001-34 NIRE: 32.300.027.245

EXCERTO da ATA da 30ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA dos acio-
nistas de VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S.A., realizada no dia 
09 (nove) de março de 2022. Aos 09 (nove) dias do mês de março do ano 
de dois mil e vinte e dois, às 15:00h (quinze) horas, na sede da empresa, loca-
lizada na Rodovia Darly Santos - Estrada de Capuaba, nº. 2025, MZ7, “Nossa 
Senhora da Penha”, Vila Velha (ES), CEP. 29.110-340, reuniram-se os acionis-
tas da VILA PORTO International Business S.A. em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, atendendo à convocação do Senhor Presidente através 
de carta-convite. Composta a mesa diretora dos trabalhos, com o Sr. LUIZ HEN-
RIQUE DA ROCHA REIS na Presidência e eu, HUMBERTO MADEIRA VIEIRA AN-
DRADE MOTTA, na Secretaria, escolhidos pelos acionistas por aclamação, ve-
rificou-se a presença de todos os acionistas proprietários de ações da espécie 
ORDINÁRIA da Companhia, quais sejam, JOÃO BOSCO AZEVEDO CAMPOS e 
LUIZ HENRIQUE DA ROCHA REIS, todos pessoalmente, VP PARTICIPAÇÕES 
LTDA, representada por seus diretores João Bosco Azevedo Campos e Luiz Hen-
rique da Rocha Reis, bem como dos Diretores da Companhia LUIZ HENRIQUE 
DA ROCHA REIS e GIOVANNI GUIMARÃES CARDOSO e das convidadas DELCI-
DEA MACHADO DO NASCIMENTO DELLEPRANE e BIANCA MONTENEGRO VA-
LENTIM, como convidadas. Constatou-se, ainda, estar presente a totalidade 
dos acionistas da companhia com direito a voto, na forma do art. 126 da Lei 
nº. 6.404/76. Nestas condições, o Senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e instalada esta Assembleia Geral, reconhecendo-a regular à vista do 
contido no § 4º do art. 124 da mesma Lei, em sua redação atual. Em seguida, 
determinou a leitura da “carta-convite” pela qual foi convocada a presente As-
sembleia, do teor seguinte: “Vila Porto International Business S. A. - CON-
VOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Senhor Acionis-
ta: Convoco-lhe a, no próximo dia 09 (nove) de março de 2022, às 15:00 
(quinze) horas, na sede desta Sociedade, na Rodovia Darly Santos - Es-
trada de Capuaba, nº. 2025, MZ7 Nossa Senhora da Penha, Vila Velha 
(ES), CEP. 29.110-340, comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, 
quando serão discutidos os seguintes assuntos: 1) Alteração de ende-
reço da filial localizada na cidade de São Paulo/SP; 3) Consolidação do 
Estatuto Social. Vila Velha/ES, 25 de fevereiro de 2022. LUIZ HENRIQUE 
DA ROCHA REIS - DIRETOR. Discutidos os assuntos, foram aprovadas por 
unanimidade e aceitas as seguintes deliberações: 1) Alteração do endereço 
da Filial 02 para Rua dos Tucanos, nº 630, Galpão 17, bairro Sítio Gua-
rehy, Carapicuíba/SP, CEP 06.330-281; 2) Consolidação do Estatuto So-
cial. Diante da deliberação supra, os acionistas determinaram a consolidação 
do Estatuto Social, pelo que o mesmo passa a vigorar nos seguintes termos: 
E nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Assem-
bleia, da qual foi lavrada a presente ATA, que, após lida, foi aprovada e assina-
da por todos, sem qualquer restrição. Vila Velha (ES), 09 de março de 2022.
Seguem as assinaturas dos senhores Presidente e Secretário da Assem-
bleia, LUIZ HENRIQUE DA ROCHA REIS e HUMBERTO MADEIRA VIEIRA 
ANDRADE MOTTA, respectivamente, dos acionistas da companhia pre-
sentes, a saber, JOÃO BOSCO AZEVEDO CAMPOS e LUIZ HENRIQUE DA 
ROCHA REIS, todos pessoalmente, VP PARTICIPAÇÕES LTDA, represen-
tada por seus diretores João Bosco Azevedo Campos e Luiz Henrique da 
Rocha Reis, bem como dos Diretores da Companhia LUIZ HENRIQUE DA 
ROCHA REIS e GIOVANNI GUIMARÃES CARDOSO e das convidadas DEL-
CIDEA MACHADO DO NASCIMENTO DELLEPRANE e BIANCA MONTENEGRO 
VALENTIM. Atestamos que a presente é cópia fiel extraída do livro de regis-
tro de atas dos trabalhos das Assembleias Gerais dos Acionistas da companhia 
VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A. Vila Velha/ES, 09 de março 
de 2022.

Luiz Henrique da Rocha Reis – PRESIDENTE DA AGE
Humberto Madeira Vieira Andrade – SECRETÁRIO DA AGE

ATA Arquivada na JUCEES em 10/05/2022 Sob o nº 20220592403, 
Protocolo nº 220592403 de 26/04/2022.

COMUNICADO
LILIAN DEISE STORCK ME, CNPJ 
Nº: 26.019.598/0001-54, torna pú-
blico que OBTEVE da SEMMA, atra-
vés do Processo Nº 71162/2017, 
a Licença Municipal Ambiental de 
R e g u l a r i z a ç ã o  ( L M A R )  n º 
298/2018, para a atividade de Clí-
nica Médica Veterinária (com 
procedimentos cirúrgicos) (COD. 
19.07), na Rua Emygdio Ferreira 
Sacramento, Nº 541, Ataíde, mu-
nicípio de Vila Velha – ES.

COMUNICADO
TOMAZELI COMÉRCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA – ME. CNPJ: 07.700.888/0001-
14 torna público que Obteve da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Boa Esperança-ES, através do Pro-
cesso nº 3636/2021, Licença de 
Operação (LO) nº 001/2022, para 
atividade de Extração de Areia em 
Leito de Rio na Fazenda Rio do 
Norte, s/nº, zona rural no Município 
de Boa Esperança-ES.

COMUNICADO
GRANICAP GRANITOS CAPIXABA 
LTDA., CNPJ: 27.462.217/0003-31 
torna público que OBTEVE da SE-
DUMA de Colatina, através do Pro-
cesso nº 1830/2022 a Licença 
Ambiental Única nº 02/2022 para 
atividade de Terraplenagem (ater-
ro) para Estacionamento de Veí-
culos na Localidade Estrada Barra-
cão de Baunilha, s/n, Km 03, Dis-
trito de Baunilha – Município de 
Colatina-ES, CEP 29.712-012.

EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICOS LEILÕES Nº 17/2022

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, insti-
tuição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 28.145.829/0001-00, com sede e 
foro em Vitória-ES, na Av. Princesa Isabel, 54, Ed. Caparaó, Centro, CEP 29010-
906, em cumprimento ao disposto no art. 27 caput e parágrafos 1º e 2º, da Lei 
9.514/97, por intermédio do Leiloeiro Designado, faz saber que no dia e hora 
designados venderá em Leilão Público, no estado e situação jurídica em que 
se encontram o bem imóvel abaixo discriminado: 
Imóvel rural situado em lugar denominado “Vai Vem”, confrontando-se por seus 
diversos lados com Córrego Brás Martins Clips e Valter Broedel, Castelo/ES, 
medindo 121.000,00 m² de área total, cadastrado no INCRA sob o nº 
9501497254398, e devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de 
Imóveis de Castelo, nº de registro 1, matrícula 8747, livro 2, folha 1, em 
21/03/2011. 

1º leilão no dia 09/06/2022, às 14:00 horas, por lance não inferior a R$ 
357.800,00 e, não comparecendo licitantes, fica desde já designado o 
2º leilão no dia 24/06/2022, às 14:00 horas, arrematando quem maior lan-
ce oferecer além daquele da dívida a ser atualizada forma do art. 27, §§ 2º e 
3º, da Lei 9.514 de 20/11/97 até o dia 24/06/2022.

Observações: 
1) Fica excluída a responsabilidade do alienante pela evicção, nos termos do 
artigo 448 do Código Civil; 
2) O comprador expressa sua anuência com a obrigação de providenciar a es-
critura de transferência do bem, no prazo de 90 (noventa) dias contado da da-
ta da arrematação, inclusive seu registro, averbação e transferência junto à 
Prefeitura e demais órgãos competentes, sob pena de desfazimento da arre-
matação; 
3) A venda será em caráter "ad corpus", vez que a referência às suas dimen-
sões é simplesmente enunciativa - §3º, Art. 500, do Código Civil; 
4) As despesas relativas a impostos, taxas, averbações e registros, bem como 
aquelas necessárias à desocupação dos imóveis, correrão por conta do arre-
matante a quem competirá, também, adotar as medidas possessórias eventu-
almente necessárias, regularizar e/ou averbar as edificações junto aos Regis-
tros Competentes;
5) O imóvel apresentava-se ocupado por ocasião de vistoria realizada em 
09/04/2021.

Local dos leilões: Av. Princesa Isabel, 54 – Ed. Caparaó - 9º andar – Centro – Vi-
tória – E.S.

Condições de Pagamento: A arrematação é à vista, admitir-se-á o pagamen-
to de, no mínimo, 10% (dez por cento) do lance vencedor no ato, e o saldo qui-
tado em até 1 (um) dia da data do Leilão. 

Intimações: Ficam intimados pelo presente Edital o Sr. RODOFON MARQUES 
DA SILVA, CPF/MF de nº 128.1993.627-88, o Sr. ROMILTON MARQUES DA 
SILVA, CPF/MF de nº 102.271.587-92, , a Sra. MICHELI CAETANO VIEIRA, 
CPF/MF de nº 130.433.707-32, o Sr. RONILSON MARQUES DA SILVA, CPF/
MF de nº 113.011.357-47, a Sra. ELZA LOURENÇA PIRES DA SILVA, CPF/MF 
de nº 118.054.077-83, e o Sr. RONDESON MARQUES DA SILVA, CPF/MF de 
nº 152.396.37-24128.1993.627-88, para a devida ciência dos leilões e exer-
cício do direito de preferência de aquisição do imóvel pelo valor da dívida e 
despesas extras, nos termos do art. 27, § 2-B da Lei 9.514/97.

Vitória, 17 de maio de 2022.

Edital completo – https://bandes.com.br/leilao 
Informações: leilao@bandes.com.br ou telefones: (27) 3331.4440/ (27) 
3331-4416/ (27) 99846-8768

COMUNICADO
BIANCOGRÊS CERÂMICA S/A., 
CNPJ: 02.077.546/0002-57 torna 
público que OBTEVE da SEMMA, 
a t r a v é s  d o  P r o c e s s o  n º 
75094/2014 a Renovação Licen-
ça Municipal de Operação – LMO nº 
399/2022 para atividade de Pátio 
de Estocagem, Secagem e Ho-
mogeneização de Produtos Ex-
trativos de Origem Mineral na 
Localidade Rua Comendador Alci-
des Simão Helou, s/nº, Carapina, 
Civit II, no Município de Serra-ES.

COMUNICADO
POSTO BELO PORTO torna públi-
co que obteve da SEMDEC/SUB-
-MA, Cariacica, ES, através do pro-
cesso n° 23048/2017, LID N° 15, 
para posto de gasolina na locali-
dade de Porto de Cariacica.

COMUNICADO
STAR VIDRACARIA E ESQUADRIA 
L T D A  M E ,  C N P J   n ° . 
06.122.863/0001-18, torna públi-
co que obteve da SEMMA, através 
do processo n° 5780 / 2011 a 
LMS N° 385/ 2022 para a ativida-
de de CORTE E ACABAMENTO DE 
VIDROS, SEM FABRICAÇÃO E/OU 
ELABORAÇÃO. (VIDRAÇARIA) na 
localidade de Av Augusto Ruschi, 
290, Baln.Carapebus, Serra - ES.

COMUNICADO
CENTER CAR –  JARDIM AMERICA LTDA torna público que  ob-
teve  da  SEMDEC através do processo  n°  18047/2021 ,  a  L i -
c e n ç a  A m b i e nt a l  p o r  Ad e s ã o  e  Co m p ro m i s s o  ( L AC )  s o b  n º 
24/2022 ,  para a atividade de Serviços de manutenção e re-
paração mecânica de veículos automotores ,  na local idade 
de  Jardim América no Município de  Cariacica.

COMUNICADO
DIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE SORVETES LTDA-ME, torna 
público que obteve da SEMMA, 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o 
n°39968/2021, a Licença Muni-
c i p a l  S i m p l i f i c a d a -  L M S  n º 
021/2022, para atividade de fa-
bricação de sorvetes, tortas 
geladas e afins, Cód. 15.24, na 
localidade de Rua Nova, 116, 
São Torquato - Vila Velha- ES.

COMUNICADO
HSE COMERCIAL  ELETRICA 
LTDA torna público que reque-
reu da SEMDEC/PMC através do 
processo n° 41.134/2017-1, a 
renovação da Licença Simplifica-
da - LS n° 035/2018, para ativi-
dade de Pátio de estocagem, 
armazém ou depósito para car-
gas gerais - Cod 22.07, na loca-
lidade da rua Amazonas, n° 536 
– Jardim América,  Cariacica/ES.

COMUNICADO
DIVULGUE OUTDOOR E CO-
MUNICAÇÃO LTDA ,  CNPJ  n º . 
39.816.459/0001-01,  torna 
p ú b l i c o  q u e  r e q u e r e u  d a 
SEMMA ,  a l icença  LMR  para a 
a t i v i d a d e  d e  g r á f i c a ,  co m 
i n s c r i ç ã o  i m o b i l i á r i a 
004 .1 .242 .0705 .001 na  lo-
cal idade rua Antonio Azeve-
do Rodrigues nº 198, N Ze-
landia,  Serra -  ES.

COMUNICADO
J  L  MARTINS EMBALAGENS 
L T D A ,  C N P J  n ° . 
03.079.196/0002-20,  torna 
público que REQUEREU junto 
à SEMMA mudança de titulari-
dade do processo de licencia-
mento  n ° .  3636541/2003 , 
anteriormente sob a respon-
s a b i l i d a d e  d a  J  L  M A RT I N S 
EMBALAGENS LTDA ,  CNPJ n°. 
03.079.196/0001-40.

COMUNICADO
“ODIVAL ANTONIO ROCON” 
torna públ ico  que requereu
d a  SEMDEC at ravé s  d o  p ro -
cesso  nº  17063/2022 ,  a  L i -
cença por  Adesão e Compro-
misso  (LAC),  para atividade 
d e  C O N S T R U Ç Ã O  D E  G A L -
PÃO FECHADO na local idade 
de  São Francisco no Municí-
pio de  Cariacica/ES.

COMUNICADO
PANIFICADORA VILA IZABEL , 
torna público que obteve jun-
to a SEMMA de  Castelo a Li-
cença Municipal de Regulariza-
ção  nº 030/2021 para ativi-
dade de padaria e confeitaria 
com forno a lenha ,  na locali-
dade de Rua Maria Ortiz, nº 
632,  bairro Vi la  Izabel ,  no 
município de Castelo/ES.
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ESPECIAL

487 ANOS

Meio bilhão em 
investimentos 
em Vila Velha



SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 20222 VV 487 anos

Meio bilhão de reais. 
Esse será o presente 
para os moradores 
e para a cidade de 

Vila Velha, que completará 
487 anos de história na próxi-
ma segunda, dia 23 de maio, 
quando também é lembrada a 
Colonização do Solo Espírito-
-Santense. Novas unidades de 
saúde, escolas, ruas e aveni-
das, quadras em escolas, ar-
mamentos, viaturas e novas 
tecnologias na segurança mu-
nicipal e viária estão entre os 
investimentos anunciados. 

Será o maior pacote de in-
vestimentos anunciados de 
uma só vez pela gestão inicia-
da em 2021, com recursos pró-
prios, convênios com o Gover-
no do Estado e emendas par-
lamentares, com destinação 
de verba federal. Para o prefei-
to Arnaldinho Borgo todo 
conjunto de investimentos foi 
pensado e planejado com cau-
tela, com objetivo de transfor-
mar a cidade, melhorar a vida 
das pessoas e proporcionar 
um salto na cidade em quali-
dade de vida e competitivida-
de econômica. 

“Todo investimento que va-
mos anunciar foi feito com 
muito estudo, cuidado, diálo-
go. Está dentro do nosso pla-
nejamento estratégico e tem 
a digital dos moradores da 
nossa cidade, os maiores inte-
ressados em ter uma Vila Ve-
lha mais humana, segura, sau-
dável, com educação de alto 
padrão, competitiva, com se-
gurança jurídica, mas acima 
de tudo, que ofereça qualida-
de de vida e dignidade a nos-
sa gente”, explicou. 

Arnaldinho Borgo anuncia meio bilhão em investimentos 
Os maiores recursos serão empregados nas áreas de obras, educação, saúde e segurança, a partir de estudos e planejamento. São investimentos com recursos próprios, estadual e federal

FOTOS: ADESSANDRO REIS/SECOM PMVV

A Guarda Municipal de Vila Velha é um patrimônio da cidade e receberá mais de R$ 3,5 milhões em investimentos 

Novas viaturas Nissan Kicks, plotadas e equipadas foram adquiridas para a segurança da população da cidade

SEGURANÇA
A Guarda Municipal de Vila Ve-

lha, patrimônio da cidade, recebe-
rá mais de R$ 3,5 milhões em in-
vestimentos. Caminhonetes para 
a ROMU, viaturas para o operacio-
nal, novos equipamentos de rádio 
e armas de airsoft para treinamen-
to dos profissionais. Este é mais 
um passo importante para forta-
lecimento da instituição e melho-
ria da segurança em Vila Velha, co-
mo continuidade das conquistas 
do último ano.

Um dos avanços é a contratação 
de 15 novas viaturas Nissan Kicks, 
plotadas e equipadas, com cofre, 
completando a modernização da 
estrutura motorizada da Guarda 
Municipal e, uma Van com 16 luga-
res. Ao todo serão 26 viaturas novas 
em 16 meses. Elas permitem maior 
presença nas ruas, mobilidade e 
agilidade, por possuírem cofre, 
além de garantirem economicida-
de – visto que por serem novas, ge-
ram menor necessidade de manu-
tenção. As 15 novas viaturas devem 



Arnaldinho Borgo anuncia meio bilhão em investimentos 
Os maiores recursos serão empregados nas áreas de obras, educação, saúde e segurança, a partir de estudos e planejamento. São investimentos com recursos próprios, estadual e federal
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A Guarda Municipal de Vila Velha é um patrimônio da cidade e receberá mais de R$ 3,5 milhões em investimentos 
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ser entregues em até 90 dias.
A Ronda Ostensiva Municipal 

(ROMU), especializada da GMVV, 
também será contemplada. Cinco 
caminhonetes novas L200 GLX, 
4x4, cabine dupla, plotadas e equi-
padas com cofre, sirene e lumino-
sos tornarão o grupamento mais 
preparado para enfrentamento os-
tensivo da criminalidade. Os veícu-
los diferenciados permitirão o 
transporte de escudos e armas lon-
gas, diferenciais do grupamento 
especializado.

Para permitir evolução e qualifi-
cação contínuos foram adquiridos 
também, armamentos airsoft para 
uso da Academia de Ensino e For-
mação da Guarda Municipal, a 
“Academia Azul”. São 25 pistolas e 
15 rifles que permitem ações como 
simulação e treinamento em diver-
sos cenários, auxiliando no desen-
volvimento dos agentes, preparan-
do-os para a ação no dia a dia.

TECNOLOGIA
A tecnologia também é um 

A dona Márcia da Silva, residen-
te de Divino Espírito Santo, que 
mora em frente à Unidade de 
Saúde recém-inaugurada, a espe-
ra pelo equipamento valeu a pe-
na, segundo ela. “Há muitos anos 
eu espero por essa Unidade de 
Saúde. Para mim, essa realização 
é um sonho! Eu estou muito feliz 
com o atendimento que as equi-
pes de saúde prestam ao nosso 
povo”, disse.

Serão investidos R$ 41.612.094,51 
milhões nas construções das uni-
dades de Morada da Barra, Jabae-
té, Praia das Gaivotas, Paul, Novo 
México, Rio Marinho e Riviera da 
Barra. Com recursos próprios e re-
passes do Governo do Estado e do 
Governo Federal, a estimativa é 
que essas unidades atendam, após 
entrega, 140 mil pessoas e empre-
gue aproximadamente 315 profis-
sionais entre atendentes, auxilia-
res, técnicos, enfermeiros e médi-
cos. Além dos empregos indiretos, 
ainda não mensurados, como a 
contratação de equipes de limpe-
za e vigilância. 

Para a secretária de Saúde do 
município, Cátia Lisboa, o apor-
te aplicado vai tirar a saúde da ci-
dade dos anos de atraso, do escu-
ro, para a modernidade. Vai abrir 
as portas da saúde básica aos 
munícipes e chega próximo do 
compromisso de oferecer em to-
das as regiões Equipes de Saúde 
da Família.

“Nosso planejamento é ousado, 
mas precisa ser, porque como 
bem diz o prefeito, Vila Velha o 
povo tem pressa. Captamos re-
cursos, fizemos o dever de casa e 
vamos garantir as construções 
das sete unidades de saúde e 
equipá-las para que sejam mo-
dernas, acompanhem os tempos 
atuais de tecnologia e cuide das 
pessoas de forma ágil e com qua-
lidade”, explicou a secretária. 

Outros R$ 5.161.632,81 serão lici-
tados para informatização de to-
das as unidades de saúde, assim 
como a rede de comunicação e 
proteção de dados e equipamen-
tos de modernização das unida-
des. O objetivo é implantar solu-
ções digitais para o atendimento 
e a consulta, que no futuro, pode-
rá ser feita também de forma re-
mota. 

Para dona Maria da Conceição 
Martins, professora aposentada e 
munícipe da cidade, a população 
vila-velhense está ganhando mais 
saúde com as aplicações feitas em 
apenas 16 meses de gestão. "Não tí-
nhamos essas estruturas antes. Es-
ses investimentos e revitalizações 
foram uma surpresa para a gente. 
Não tenho o que reclamar! É mui-
to bom! Eu sempre utilizei um 
serviço particular e quando usei o 
serviço público, me senti orgulho-
sa por essa assistência tão maravi-
lhosa", concluiu.

aliado da segurança pública e 
um dos vieses de investimento 
da cidade de Vila Velha. Nesse 
contexto, os guardas municipais 
ganharão aparelhos de rádio 
mais modernos, com tecnologia 
e acesso à internet, acesso a apli-
cativos e sistemas de segurança 
pública essencial para a atuação 
célere nas ruas, comunicação 
instantânea e eficiente com ou-
tros GMs e com a Central. 

Dessa forma, o objetivo é en-
curtar cada vez mais o tempo de 
resposta da Guarda Municipal, 
chegando o mais rápido possível 
onde o cidadão necessitar.

O secretário de Defesa Social e 
Trânsito, em exercício, major Ro-
gério Gomes, explica que o con-
junto de investimentos repre-
senta o novo conceito de segu-
rança municipal promovida no 

município, onde a tecnologia vai 
auxiliar a Guarda Municipal, re-
ferência nacional, na atuação 
preventiva, sempre com inteli-
gência, e estando um passo à 
frente da intercorrência. 

“Estamos trazendo o que há de 
melhor no mundo, como reco-
mendou o prefeito Arnaldinho, 
para oferecer condições de tra-
balho a nossa Guarda e proteção 
aos nossos munícipes, turistas e 
quem busca Vila Velha para in-
vestir. É um novo momento on-
de estamos tornando a seguran-
ça da nossa cidade digital, ainda 
mais inteligente, no conceito 
4.0”, enfatizou o major.  

Ainda sobre inteligência artifi-
cial, o monitoramento inteligen-
te da cidade será feito com 22 no-
vas câmeras, com tecnologia em-
barcada, capazes de detectar aci-

dentes ou infrações de trânsito 
automaticamente. Elas também 
funcionam como aliado da mo-
bilidade e fluidez do tráfego de 
veículos, uma vez que identifi-
cam a intensidade do trânsito e 
alteram, automaticamente, o 
tempo de abertura e fechamen-
to dos semáforos.

SAÚDE
Sete novas unidades de saúde 

serão construídas na cidade pa-
ra aumentar a porta de entrada 
no atendimento básico de Vila 
Velha. Até 2020 a cidade possuía 
19, a partir do ano passado mais 
quatro unidades foram entre-
gues à população: Ataíde, Divino 
Espírito Santo, São Torquato e a 
UPA de Riviera da Barra, entre-
gue funcionando após 12 anos de 
construção. 

Tecnologia é a mais nova aliada da segurança na cidade

A UPA de Riviera da Barra foi entregue funcionando após 12 anos de construção



SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 20224 VV 487 anos

Para estarem cada vez mais 
conectadas ao cidadão 
canela-verde as novas tec-
nologias estarão cada vez 

mais presentes nas ações da pre-
feitura. Para isso vários investi-
mentos serão anunciados pelo 
prefeito e alguns deles já estão em 
funcionamento. O vídeo wall, 
uma espécie de televisão gigante, 
que foi instalada na Central de 
Monitoramento da Guarda. O 
equipamento permitirá acompa-
nhar em tempo integral a rotina 
da cidade, por meio das câmeras 
de videomonitoramento. 

Mas não é só isso, essa inova-
ção vai permitir o reconheci-
mento facial de criminosos e 
qualquer outro cidadão, com a 
instalação de duas mil câmeras, 
até o final do ano. 

Prefeitura mais conectada
Vários investimentos serão anunciados e alguns deles já estão em funcionamento

FOTOS: ADESSANDRO REIS/SECOM PMVV

O sistema de monitoramento e reconhecimento de veículos atua de forma preventiva para coibir série de crimes pelo município de Vila Velha

Dentro do sistema implanta-
do, ainda será permitido inte-
grar câmeras de bancos, shop-
pings, comércio, edifícios resi-
denciais e empresariais. Tudo is-
so, para que as equipes de segu-
rança do Município, do Estado e 
da União sejam rápidas na pre-
venção e investigação de cri-
mes. O videomonitoramento 
pulará das atuais 212 câmeras 
para mil, espalhadas em pontos 
estratégicos, por toda a cidade. 

MURALHA AMPLIADA
A Muralha Eletrônica também 

será ampliada. O sistema de mo-
nitoramento e reconhecimento 
de veículos atua de forma pre-
ventiva e repressiva, com o ob-
jetivo de coibir furtos e roubos 
automotivos na cidade. Os pon-
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tos de monitoramento serão 
ampliados em mais de 100%, 
passando de 53 para 119. 

Além disso, os serviços ofere-
cidos pela prefeitura estarão na 
palma da mão dos canelas-ver-
des. Com o lançamento do apli-
cativo Vila Velha On e o novo 
portal oficial da gestão, as pes-
soas terão acesso à marcação de 
consulta, notícias, fotos e víde-
os da cidade, pontos turísticos, 
boletim escolar e muito mais. O 
app, inclusive, já está disponível 
para download nas lojas virtu-
ais dos sistemas operacionais 
Android e IOS. 

De acordo com o secretário 
Marcelo Machado, o conjunto 
de investimentos facilita a vida 
das pessoas, torna a cidade ain-
da mais acessível, digital, levan-

do a prefeitura até o cidadão. 
“Tudo o que está sendo anun-

ciado foi planejado com deta-
lhes e sempre com a mesma 
pergunta: o que e como essa so-
lução vai mudar a vida das pes-
soas? Então estamos dando ve-
locidade, conectividade e inteli-
gência artificial aos serviços da 
cidade. Para cuidar das pessoas 
e estar cada dia mais diferente e 
inovador”, pontuou.

“Estamos 
dando 

velocidade e 
conectividade aos 
serviços”MARCELO MACHADO, secretário
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O s avanços na educa-
ção não param. A ci-
dade vai receber qua-
tro novas escolas, se-

rão construídas 12 novas qua-
dras esportivas e duas escolas 
vão ser ampliadas. E o Bolsa 
Aluno, maior projeto sócio 
educacional da Prefeitura de 
Vila Velha, será retomado. O 
investimento é estimado em 
R$ 70 milhões e dá continui-
dade a valorização de alunos, 
professores e munícipes. 

Jabaeté, Jaburuna, Ponta da 
Fruta e São Conrado II são os 
bairros que vão receber as no-

Mais escolas e valorização 
dos alunos e profissionais
Jabaeté, Jaburuna, Ponta da Fruta e São Conrado II vão receber novas unidades de ensino

FOTOS: ADESSANDRO REIS/SECOM PMVV

Unidade Municipal de Educação Fundamental (Umef) Alger Ribeiro Bossois, em Cidade da Barra, passou por obra de melhorias e ampliação 

vas unidades de ensino. Locais 
estratégicos para atender a 
demanda crescente de alunos 
matriculados na rede e o an-
seio da população. Quem tam-
bém pode comemorar é a co-
munidade de Cidade da Barra 
e Jardim Colorado: as Unida-
des Municipais de Ensino Fun-
damental (UMEF) Alger Ribei-
ro Bossois e Ricardina Stama-
to da Fonseca, respectivamen-
te, terão seus espaços amplia-
dos para garantir melhor in-
f r a e s t r u t u r a ,  q u a l i d a d e  e 
maior número de alunos ma-
triculados.

ESPORTE NA EDUCAÇÃO
O esporte escolar receberá 

um grande investimento. Do-
ze unidades municipais de en-
sino, que hoje não tem qua-
dra, vão ter seus espaços es-
portivos construídos. Isto pa-
ra garantir o acesso e a me-
lhor experiência para os alu-

nos da rede, que agora vão po-
der praticar modalidades es-
portivas em ambiente ade-
quado. 

São mais de 70 projetos es-
portivos oferecidos pela Pre-
feitura de Vila Velha e que se-
rão reforçados com essas no-
vas construções. “Realizamos 
o maior investimento da his-
tória da educação de Vila Ve-
lha em 2021. Muitos acredita-
vam que não era possível. Mas 
nós provamos que é possível 
sim, com entregas que benefi-
ciaram famílias, alunos e pro-
fissionais da educação. E ago-
ra estamos provando mais 
uma vez que nosso trabalho é 
contínuo, não para. 2022 é ou-
tro ano histórico para a edu-
cação. Vamos entregar novas 
escolas, novas estruturas e 
continuar investindo nas nos-
sas crianças”, afirmou o secre-
tário Municipal de Educação, 
Rodrigo Simões.

“O maior  
investimento 

na história da 
educação de  
Vila Velha”RODRIGO SIMÕES, secretário Mais de R$ 70 milhões na segunda etapa do Bolsa-Aluno
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Infraestrutura para revitali-
zar vias e trazer nova urbani-
zação a caminhos sem pavi-
mento. Demandas antigas pe-
la recuperação de ruas em 
bairros como Praia da Costa e 
Itapuã serão atendidas e ou-
tras demandas em vias que 
nunca receberam o asfalto em 
bairros como Barramares e 
Balneário Ponta da Fruta vão 
transformar a realidade dos 
moradores canela verde com 
planejamento e ação.

 Ação traduzida em obras 
que serão anunciadas nesta 
segunda-feira (23) de maio, 
e m  c o m e m o r a ç ã o  a o s  4 8 7 
anos da cidade, berço da colo-
nização espírito-santense. 

No total, mais de 80 vias re-
ceberão drenagem e pavimen-
tação. Investimento que supe-
ra o montante de R$ 90 mi-
lhões, em mais 40 quilôme-
tros de extensão. 

"Passamos um ano inteiro 
organizando e planejando a 
cidade de forma integrada, 
para que essas obras cheguem 
em forma de garantia de qua-
lidade de vida e entregue a po-
pulação o sentimento de per-
tencimento a uma cidade que 
cuida sua gente", explica a se-
cretária de Obras,  Planeja-
mento e Projetos Estruturan-
tes, Menara Cavalcante. 

Um destaque para a retoma-
da do contrato de macrodre-
nagem do Canal do Congo que 

R$ 90 milhões em obras e mais de 80 vias pavimentadas 
Contrato de macrodrenagem será retomado e espaços de lazer serão autorizados dentro do novo pacote de investimentos que será anunciado nas comemorações dos 487 anos da cidade

Asfaltamento chegará em todos os bairros da cidade no pacote de mobilidade urbana

Praças serão revitalizadas para o lazer das comunidades, garante o projeto capitaneado pelo prefeito Arnaldinho Borgo

contempla a urbanização das 
vias das sub-bacias 4, 7 e 8 (Ave-
nida Primavera, rua Normília 
de Azeredo, rua Luiz Gonzaga 
e avenida Transamazônica).

O presente embrulha outras 
obras que contemplam sete 
novos espaços de lazer em for-
ma de assinatura das publica-
ções dos editais de licitação. 
Serão lançados os processos 
da reformulação das praças 
de Paul, Coqueiral de Itapari-
ca, Praia das Gaivotas, Vila 
Garrido, Glória (Chocolates 
Garoto), Itapuã (Plano 100), 
além da construção da Pista 
de Skate de Terra Vermelha.

E os anúncios englobam 
também a drenagem, pavi-
mentação, construção de cal-
çada e paisagismo do novo 
trecho da rua Humberto Ser-
rano, via que por 40 anos foi 
fechada com a instalação de 
um imóvel que impedia a pas-
sagem de veículos, garantin-
do mobilidade e segurança ao 
bairro Itapuã. 

As intervenções já começa-
ram na Região 5 no dia último 
dia 14 de maio, e abriu as come-
morações pelo aniversário de 
Vila Velha com as obras em an-
damento nas vias Linhares (Es-
trada de Terra Vermelha), San-
to Antônio, Boa Esperança, Rua 
F, Rua A, Rua B, Luiz Antônio 
Dias (acessos da UMEF Prof. Ma-
ria da Glória de Freitas Duarte), 
Prudente de Moraes (margem 
oeste do canal do Congo em 
Ulisses Guimarães), Getúlio 
Vargas (margem oeste do Canal 
do Congo em São Conrado), 
Ayrton Senna (margem leste do 
C a n a l  d o  C o n g o  e m  2 3  d e 
Maio), Av. Antônio Elias do Espí-
rito Santo e o Parque Linear de 
Ulisses Guimarães.

COBILÂNDIA
Mais de 4,8 m² de área cons-

truída devolvem a Praça Deus 
Pai a revitalização necessária 
para as famílias aproveitarem 
o espaço público de convivên-
cia. Iniciada em maio do ano 
passado, a obra está concluí-
da e será entregue a cidade 
nesta comemorativa. O inves-
timento de R$ 1 ,4 milhões 
transforma novo equipamen-
to público que conta agora 
com bicicletário e parquinho 
com cinco modelos de brin-
quedos: tornado triplo, gan-
gorra, gira-gira, escalado meia 
lua e cavalinho duplo. 

Além da área de diversão in-
fantil, vale ressaltar o investi-
mento em paisagismo, com 
área de 1.306,67 m² tomada pe-
lo aproveitamento de árvores 
existentes e plantio de novas 
espécies e vários tipos de gra-
mas. Haverá também a im-

FOTOS: ADESSANDRO REIS/SECOM PMVV
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plantação de mobiliário com 
mesas, bancos, lixeiras espa-
lhadas pela praça e um passeio 
interno com pisos coloridos.

MEIO AMBIENTE 
Dentre as belezas naturais 

que de Jacarenema, a ponte 
foi construída em 1896 com vi-
gas de madeira. A ponte caiu 
em dezembro de 2017,  por 
causa das fortes correntezas 
provocadas pela chuva. 

SOCIAL
No dia 23 será assinada tam-

bém a ordem de serviço para 
reforma da Casa Lar Feminina, 
que oferece acolhimento para 
crianças e adolescentes do se-
xo feminino. Um serviço da 
Proteção Social Especial de Al-
ta Complexidade tem por ob-
jetivo prover atenções socio-
assistenciais a famílias e indi-
víduos que se encontram em 
situação de risco pessoal e so-
cial, e por ocorrência de aban-
dono, maus tratos físicos, psí-
quicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cum-
primento de medidas socioe-
ducativas, situação de rua, si-
tuação infantil, entre outras.

O objetivo é melhorar a es-
trutura física para que o espa-
ço renovado garanta seguran-
ça e conforto adequado ao 
acolhimento dos que preci-
sam e o bem estar dos que ali 
desenvolvem um trabalho de 
tamanha importância para a 
sociedade.

de Vila Velha é pelo turismo 
que acolhe as potencialida-
des da cidade e valoriza a his-
tória do município que a ges-
tão investe na requalificação 
das áreas ambientais. Anún-
cios de novas estruturas para 

total aproveitamento no par-
que da Manteigueira com o 
cercamento de toda área, na 
construção do parque Sítio 
Batalha e na implantação do 
plano de manejo do Morro do 
Moreno. 

Com base no projeto elabo-
rado pela prefeitura, a parce-
ria com o governo do Estado, 
presenteia a Barra do Jucu 
com a licitação do projeto exe-
cutivo da Ponte da Madalena. 
Portão de entrada para o Par-

Entregas de ruas, escolas, iluminação...
santa mônica teve a rua do Ca-
nal pavimentada e entregue 
nesta semana de comemora-
ções. Foram investidos quase 
R$127 mil em drenagem, pavi-
mentação em pavies, instala-
ção de meio-fio, além de ilu-
minação de LED. E o bairro 
também terá a Praça do Bar-
rão revitalizada. As obras já 
foram iniciadas.

"São 50 anos esperando essa 
rua ficar pronta. Agora temos 
dignidade para sair de casa, 
andar na rua ir trabalhar. Ago-
ra estamos sendo cuidados e 
recebendo de volta o que pa-
gamos". Foi com essas pala-
vras e muito emocionada que 
a empresária Fabiana Silva, 
moradora de Santa Mônica e 
empresária do bairro.

Barramares recebe uma área 
de lazer novinha. No mesmo 
quarteirão das unidades de en-
sino UMEF Djayro Gonçalves Li-
ma e UMEI Sarah Victalino 
Gueiros, o campo de futebol 
da nova praça deu lugar a dois 
novos campos de grama sinté-
tica, com arquibancada de cin-
co metros. No entorno, uma 
pista de caminhada e calçada 
legal que cerca todo o terreno. 
A praça também oferece con-
junto de brinquedos e acade-
mia popular com aparelhos de 

aço inox, de maior durabilida-
de à ação do tempo. Ilumina-
ção, vagas de estacionamento, 
paisagismo e áreas de convi-
vência para implantação de 
feira gastronômica e artesanal, 
gerando emprego e renda pa-
ra a população.

Novo México ganha infraes-
trutura que revitaliza o pólo 
empresarial na rua do Panifi-
cador (Antiga Rua Três). Inves-
tidos mais de R$ 1,8 milhão na 
transformação de quase 5 km 
de extensão com a melhoria 
na rede de drenagem com 
substituição da rede existen-
te, pavimentação da rua e ci-
clovia, execução de calçada 
em concreto com meios-fios e 
sinalização vertical e horizon-
tal da rua e ciclovia. A rua Ro-
sa Vermelha que dá acesso a 
do Panificador também rece-
beu melhoria na rede de dre-
nagem e pavimento, instala-
ção de meio, inclusive na rota-
tória e limpeza da área. 

Sagrada Família terá conclu-
ída a recuperação de via e 
construção de encosta de 70 
metros por 5 de altura em mu-
ros de arrimo. Entre a rua Eu-
genio Alves e Padre Humberto 
também foi instalado guarda 
corpo e realizado aterro para 
extensão da área. Conjuntos de brinquedos e academias populares entregues em diversas comunidades de Vila Velha

Belezas naturais e turismo também são prioridades no pacote de investimentos que será anunciado no dia 23 de maio

R$ 90 milhões em obras e mais de 80 vias pavimentadas 
Contrato de macrodrenagem será retomado e espaços de lazer serão autorizados dentro do novo pacote de investimentos que será anunciado nas comemorações dos 487 anos da cidade



SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 20228 VV 487 anos

Durante as comemo-
rações do aniversá-
rio da cidade o pre-
feito também vai 

anunciar outras importantes 
entregas e investimentos. Du-
zentas e dezenove famílias re-
ceberão título de propriedade 
da tão sonhada casa própria. 
Pessoas que há anos espera-
vam reconhecimento e regu-
larização da moradia. 

Canelas-verdes de Residen-
cial Coqueiral, Riviera da Barra, 
Ataíde e de Guadalupe terão 
motivos para comemorar os 
487 anos de Vila Velha. Além de-
les vai ser autorizada a licitação 
da empresa que vai preparar a 
concessão de outros 3.500 títu-
los de posse aos moradores de 
Barramares, na Região 5. 

Para a secretária de Desen-
volvimento Urbano e Mobili-
dade, Adriana Villa-Forte tra-
balho que mostra o compro-
misso com as pessoas que 
mais precisam de cuidado, 
atenção e, que antes eram es-
quecidos. Ela exaltou o traba-
lho técnico desenvolvido pela 
equipe técnica. 

“Cada um desses títulos de 
propriedade foi elaborado com 
carinho e cuidado, pensado em 
como iria mudar a vida das pes-
soas que há anos batalhavam 
por reconhecimento. Vai além, 
ouve com atenção as necessida-
des, transforma uma atividade 
extremamente técnica, como a 
nossa, de engenharia, cálculos, 
projetos, em humana”.

Adriana Villa-Forte disse ain-
da que esse é um legado que o 
prefeito Arnaldinho Borgo dei-
xa para a cidade. “O prefeito 
nos ensina todos os dias e que 
vamos aplicando na cidade, no 
trato com as pessoas”, expli-
cou a secretária de Desenvolvi-
mento Urbano e Mobilidade.

Mais de 200 famílias com título, 
realizando o sonho da casa própria 
Outras três mil 
e quinhentas 
famílias de 
Barramares 
terão, em 
breve, o título 
de posse com 
a concessão 
do serviço

“Cada um 
desses 

títulos foi 
elaborado com 
carinho”ADRIANA VILLA-FORTE, secretária


