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Drogas e morte
Entendem agora porque a 

guerra contra o tráfico de dro-
gas não pode parar? Sujeito aí 
destruiu a vida não só dele, 
mas de uma família inteira. 
Tem relatos de moradores que 
confirmaram o carinho que ele 
sentia pela esposa. Bastou co-
nhecer a droga do inimigo e o 
resultado todos já conhecem!

João Ernesto Soares

Sem pediatra 1
Que vergonha! Um município 

dos mais bonitos do Brasil, com 
um sistema de saúde tão ruim!

Marcelo Dassie

Sem pediatra 2
É só pagar um salário digno 

aos médicos que eles irão tra-
balhar lá. Guarapari sempre foi 
um caos no atendimento à saú-
de! A começar que não existe 
um só hospital que preste lá! 
Passou mal lá, tem que correr 
pra Vitória ou Vila Velha.

@marciamoulin_

Sem pediatra 3
Concurso com salário, carga 

horária e fluxo de trabalho jus-
to rapidamente resolvem isso. 
Mas nunca querem resolver. 
Somente querem improvisos. 
Isso é no Estado todo!

@felipe.maciel.393

Fraude em processos
Se não houvesse corrupção 

no Judiciário, o Executivo e o 
Legislativo não estariam nes-
sa pouca vergonha. A impuni-
dade, para mim, é um dos 
principais motivos de haver 
tanta corrupção no Brasil.

Valentim Perozini

Erradicar pobreza 1
O que é Erradicar: Erradicar 

significa arrancar pela raiz, de-
sarraigar. No sentido figurado 
significa eliminar, provocar o 
desaparecimento, fazer com 
que acabe completamente, des-
truir na totalidade. Ele conse-
guiu a varinha mágica? Arru-
mou um emprego para quem 
quer trabalhar e coragem para 
quem não quer? Mais um pro-
gramador populista afim de 
continuar mamando em um 
próximo mandato!

Eliete Alves

Erradicar pobreza 2
Não é dando dinheiro de 

mão beijada que vai acabar 
com a pobreza. Acredito, 
sim, que se o governo pode-
ria complementar a renda 
familiar de quem é assíduo 
ao seu trabalho,  porque 
muitas vezes é pouco para 
o sustento de uma família. 
O certo é incentivar o tra-
balho,  porque se der di -
nheiro o povo não vai tra-
balhar, vai querer ganhar 
sem fazer nada.

Wanessa Vasconcelos Rossi

Erradicar pobreza 3
Só espero que os desabriga-

dos que estão acampados em 
frente à Prefeitura de Vitória 
estejam incluídos nesse pro-
grama.

@helenmvalladao

Casamento Lula 1
Esse aí, se um dia foi pobre, 

não se lembra mais.

Sueli Faria Rodrigues Dos 
Anjos

Casamento Lula 2
O que se diz pai dos pobres 

fazendo uma festa luxuosa... 
meio contraditório!

Wyll Barros WB

Acidente de moto
Os motociclistas (motoquei-

ros) não ajudam. Eles não res-
peitam nem eles mesmos. An-
dam correndo e fazendo zigue-
-zague o tempo todo, mesmo 
sabendo que numa colisão 
eles sempre são os que mais 
vão sofrer.

@marcospazeto

Quarta dose 1
Deveria ter mais, mas sa-

bendo que tem pessoas que 
não tomaram nenhuma. Só 
que não saem de casa. Outros 
estavam muito mal do fígado 
e dos rins. Pessoas novas que 
pegaram Covid quatro vezes 
não aguentam trabalhar, per-
deram até o brilho no olhar. 
Cada um faz o que acha da vi-
da delas. Quero vacinar quar-
ta, quinta, sexta dose... en-
quanto a Covid estiver rodan-
do eu não quero é pegar Covid 
e ficar ruim. 

@tsandramarapereira

Viatura capotou e caiu na Rotatória do Ó, na Serra, nesta quarta (8); soldado Argeu Neto veio a óbito 

ALAN DONATO

FOTO DA SEMANA

EDITORIAL

ESPAÇO DO LEITOR

O mês de junho é marcado por duas campanhas específicas: o Junho Violeta, dedi-
cada à conscientização da violência contra a pessoa idosa; e o Junho Vermelho, que 
lembra à população sobre a importância da doação de sangue. Dois temas funda-
mentais para o bom andamento da vida em sociedade e que, talvez, não fossem es-
sas campanhas, poderiam passar sem a devida atenção.

Importância das campanhas

Infelizmente, os idosos são 
considerados um grupo exclu-
ído em nossa sociedade indivi-
dualista, imediatista e capita-
lista. Justamente porque eles 
demandam de cuidados espe-
ciais da família, o que necessi-
ta de desprendimento e tempo 
de qualidade dedicado a uma 
população que não é mais - ou 
é menos - produtiva.

Assim como a violência e o 
abuso contra as crianças e con-
tra as mulheres, os principais 
algozes da violência contra o 
idoso são seus próprios familia-
res, em muitos casos, seus pró-
prios filhos. Retrato de uma so-
ciedade cujos valores de amor 
ao próximo e respeito à pessoa 
idosa, tão difundidos em infân-
cias passadas, parecem não fa-
zer mais tanto sentido, dado os 
números estarrecedores que a 
matéria da página 3 desta edi-
ção apresenta.

Somente nos dois primeiros 
anos da pandemia, 2020 e 2021, 
quando as pessoas passaram 
grande parte do tempo em iso-
lamento social dentro de suas 

residências, a média de casos 
de violência contra o idoso che-
gou a 5,3 denúncias a cada dia. 
Este ano já foram contabiliza-
dos 673 casos nos cinco primei-
ros meses, o que confirma uma 
média de 4,5 denúncias de ca-
sos a cada dia.

A violência contra o idoso 
também é considerado um ca-
so de violência doméstica e, 
por isso, existe tanta dificulda-
de em sua investigação. Entre-
tanto, fontes especialistas na 
área da segurança, afirmam 
que algumas medidas podem 
ser tomadas nas comunidades 
no intuito de prevenir e coibir 
tanto este tipo de violência, 
quanto a que se dá contra a 
mulher e contra a criança. 

Dentre essas medidas estão a 
intensificação do policiamento 
comunitário, o que torna pos-
sível o acesso dos agentes de se-
gurança pública ao cotidiano 
desses dos moradores, promo-
vendo um maior conhecimen-
to daqueles que estão em situ-
ação de maior vulnerabilidade 
dentro dos bairros, a partir do 

laço estreitado com a vizinhan-
ça. A política pública de assis-
tência social ao idoso também 
tem uma importância central 
na luta contra essa violência, 
como pode ser lido na matéria.

Quanto à doação de sangue, 
é triste sempre ter que dar no-
tícia que os estoques de san-
gue estão baixos no Espírito 
Santo, em pleno Junho Verme-
lho. Temos cadastrados no He-
moes cerca de 115 mil doado-
res, mas as informações dão 
conta de que pouco mais de 
um terço destes pode ter doa-
do sangue em 2021 - essa pers-
pectiva sendo otimista, uma 
vez que a quantidade em litros 
de sangue doado no ano passa-
do chegou a cerca de 43.110 do-
ações (um homem saudável 
consegue doar sangue até 4 ve-
zes em um ano, e uma mulher, 
até três vezes).

Nos alegra saber que existem 
grupos que se unem para fazer 
uma doação em massa nessa 
época, como pode ser visto na 
matéria da página 6.

Boa leitura!
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JADY OLIVEIRA
jornalismo@eshoje.com.br

O Dia Mundial da Cons-
cientização da Violência 
contra a Pessoa Idosa 
acontece na próxima 

quarta-feira, 15 de junho. Este mês 
também é representado pela cor 
violeta, com a campanha Junho 
Violeta, que visa combater essa vio-
lência. Especialistas explicam que, 
assim como no caso dos abusos in-
fantis e violência contra a mulher, 
a violência contra o idoso acontece 
principalmente dentro dos lares e 
pode ser física, psicológica, patri-
monial e até sexual. 

Na Grande Vitória, neste ano, já 
foram registradas pela Delegacia 
Especializada de Proteção ao Idoso 
(Depi), 673 ocorrências de violên-
cia contra o idoso e 30 inquéritos. 
Em 2021, a quantidade de casos 
chegou a 1.878, com 200 inquéri-
tos. O serviço social atendeu 207 ví-
timas e encaminhou 90 idosos pa-
ra instituições como o Creas, o 
Cras, a Defensoria Pública, Rede 
Abraço e Serviço de Atendimento 
à Mulher em Situação de Violência 
Doméstica. Já a quantidade de 
ocorrências em 2020, ano do inicio 
da pandemia, foi maior do que em 
2021, com 1.991 casos, e quantidade 
de inquéritos contabilizados de 
201. No biênio pandêmico, a média 
de casos foi de 5,3 a cada dia. Neste 
ano, são 4,5 casos por dia.

O especialista em Segurança Pú-
blica Rogério Fernandes define a 
violência contra o idoso como uma 

Mais de 670 idosos 
agredidos na GV em 2022
Violência doméstica, realizada por familiares, dificulta as denúncias segundo Polícia Civil

DIVULGAÇÃO

Apesar de grande parte dos casos ser de violência psicológica, há situações que envolvem tortura

forma de violência doméstica. “A 
violência contra o idoso é uma vio-
lência silenciosa, porque ela acon-
tece muitas vezes dentro do pró-
prio lar. É um tipo de violência do-
méstica, como a violência contra a 
criança e contra as mulheres”. 

A titular da Depi, delegada Mile-
na Gireli, explica que as formas de 
violência vão além de agressões fí-
sicas e geralmente são realizadas 
por familiares. “Os tipos mais fre-
quentes de violência contra o ido-
so são as ameaças, os maus tratos e 
o abuso financeiro. Essas agressões 
ocorrem principalmente em am-
biente familiar, nas próprias resi-
dências das vítimas”.

Conforme o afirmado pela dele-
gada, há uma grande dificuldade 
durante as investigações dos casos 
de violência contra o idoso em am-
biente familiar. “O grande proble-
ma é que os crimes, na maioria das 
vezes, são cometidos por familia-
res, como filhos ou netos, em des-
favor dos idosos, e estes, muitas ve-
zes, não querem dar continuidade 
ao inquérito e acabam não contan-
to na delegacia o que realmente 
aconteceu para preservar o fami-
liar. Por isso, é importante que as 
pessoas denunciem para quebrar 
esse elo e termos elementos para 
indiciar o investigado”.

TORTURAS
Segundo ao especialista em se-

gurança pública, apesar da maio-
ria dos casos serem de violência 
psicológica, há situações que en-
volvem torturas e até estupro. 
“Em grande maioria, são casos de 
violência psicológica, podendo 
chegar a violência física com 
maus tratos e, em alguns casos, 
até torturas. Ultimamente, já es-
poradicamente temos notado que 
ocorrem também casos de estu-
pro de idosos, tanto por cuidado-
res, quanto por familiares”.

Rogério destaca ainda como fun-

Como denunciar
A titular da DEPI ensina 

como denunciar os casos 
de violência contra o idoso, 
seja a denuncia realizada 
pela própria vítima ou por 
terceiros. “É preciso realizar 
o registro de ocorrência em 
qualquer delegacia ou em 
uma Depi. Além disso, as 
denuncias podem ser reali-
zadas através do disque 100 
ou 181, onde o anonimato é 
preservado, através do Mi-
nistério Público, ou através 
do disque 190 para situa-
ções de flagrante”.

Como diminuir essa violência?
fernandes pontua que a vio-
lência contra o idoso precisa ter 
medidas de proteção, assim como 
as demais. “Dentro das políticas 
públicas que o Estado faz, além das 
visitas constantes da assistência so-
cial, em caso de violência constata-
da é importante que tenhamos 
aquelas mesmas medidas de pro-
teção em casos de outras violên-
cias, como o distanciamento de fa-
miliares, colocar os idosos em um 
local mais seguro, e também ter 
um acompanhamento igual nós 
temos a Patrulha Maria da Penha, 

cia, e fazer o acompanhamento, vi-
sitando, perguntando, constatan-
do essa questão de se ele tem ou 
não sofrido algum tipo de abuso 
por parte de qualquer pessoa”.

Por fim, Rogério destaca que é 
imprescindível que a vigilância do 
bem-estar do idoso ocorra tanto 
dentro dos lares, quanto em casas 
de acolhimento. “A ação de da po-
lítica pública de assistência social, 
de acompanhamento do idoso, de-
ve acontecer tanto nos lares das 
pessoas, quanto naqueles locais 
onde as pessoas ficam internadas, 

ou em lares de idosos, por exem-
plo. Esse público é muito frágil e às 
vezes não tem condições de se ex-
pressar e conseguir realizar uma 
denúncia por si só”.

que é uma medida preventiva”. 
O especialista destaca a impor-

tância do policiamento comunitá-
rio como forma de acesso ao coti-
diano desses idosos. “Outras as 
ações de segurança que podem ser 
dadas são as palestras e acompa-
nhamentos para os idosos. Por is-
so, o policiamento comunitário é 
muito importante, porque pode 
cumprir esse papel de conhecer as 
pessoas da comunidade, ver quem 
são os idosos, ver quem está numa 
situação de maior vulnerabilidade, 
aqueles que são vítimas da violên-

“Policiamento 
comunitário 

é importante... pois 
enxerga situações de 
vulnerabilidade”ROGÉRIO FERNANDES, advogado

“Ameaças, 
maus tratos e 

abusos financeiros 
acontecem com 
mais frequência”MILENA GIRELI, delegada

cionam os casos de abuso financei-
ro sofridos pelos idosos. “A violên-
cia financeira funciona da seguin-
te forma: muitas vezes esses idosos 
são influenciados a contrair dívi-
das a pedido de familiares que aca-
bam não pagando. Da mesma for-
ma, há históricos de pessoas que se 
apoderam dos cartões de crédito, 
débito e até senhas de saque do 

idoso, como o benefício do INSS, 
em que o familiar pega a senha e 
não repassa o dinheiro para ele”. 

Fernandes ilustra, ainda, as prin-
cipais peculiaridades da violência 
sofrida por idosos. “Nas peculiari-
dades de cada um desses crimes, 
podemos ilustrar a pressão psico-
lógica que o familiar faz para sal-
dar dívidas ou para custear o uso 

de drogas, que acontece da mesma 
forma em casos de violência física 
para retirar dinheiro do idoso. São 
violências muito graves, justamen-
te por serem silenciosas. Em mui-
tos casos, as vítimas podem ter co-
morbidades ou problemas psico-
lógicos que as deixam acamadas, e 
isso pode ser agravado em situa-
ções de violências”.

Até quatro anos de cadeia
de acordo com o advogado cri-
minalista, Flávio Fabiano, as pena-
lidades para quem pratica a violên-
cia contra o idoso variam de acor-
do com o crime. “Aqueles que colo-
cam em risco/perigo de qualquer 
forma, seja com condições desu-
manas, degradantes, deixam de ali-
mentar, trabalho inadequado ou 
em excesso ou não prestam os cui-
dados necessários para com a saú-
de dos idosos cometem crime de 
maus-tratos, cuja pena é de até um 
ano e multa. Porém, caso esses 

maus-tratos acarretem lesão cor-
poral de natureza grave, a pena po-
de alcançar até quatro anos. Já se 
resulta morte, o criminoso poderá 
receber até doze anos de pena, con-
forme estabelecem o Estatuto do 
Idoso e o art. 136 do Código Penal”.

Em casos de violência familiar, 
como o detalhado por Flávio, é 
passível de perda da tutela do ido-
so. “Filhos, parentes e terceiros 
que tiverem a exercendo a obriga-
ção legal de prestar cuidados aos 
idosos, inclusive à curatela, pode-

rão perder tal direito, além de ris-
co de uma ação por crime de 
maus-tratos. Sendo assim, esse di-
reito/obrigação poderá passar pa-
ra outra pessoa próxima, ou o ido-
so poderá ser encaminhado para 
alguma casa de atendimento, seja 
ela pública ou privada”. 

Nos casos em que o idoso sofreu 
violência e não possui parentes ou 
tutores, a vítima será instituciona-
lizada e o Creas e o Cras farão o 
acompanhamento, segundo a de-
legada Milena Gireli.
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O outono e o inverno 
costumam ser as esta-
ções mais cruéis para 
a agricultura,  pois 

afetam o desenvolvimento das 
plantas. A queda na tempera-
tura, o menor volume de chu-
vas e o ar mais seco são carac-
terísticas trazidas pelo inver-
no para as variedades cultiva-
das no Espírito Santo.

O decrescimento da tempe-
ratura e da umidade ocasiona-
das pela chegada do inverno 
favorecem a incidência de do-
enças no tomate, como a re-
queima, principal doença que 
atinge a cultura, e da pinta 
bacteriana. 

O extensionista e coordena-
dor do Centro Regional de De-
senvolvimento Rural (CRDR), 
Centro Serrano do Incaper, 
Galderes Magalhães, afirmou 
que essas doenças também 
ocorrem em outras épocas do 
ano, mas as características do 
inverno aumentam e potencia-
lizam a ocorrência. 

O Técnico em Desenvolvi-
mento Rural do Incaper Ios-
mar Luiz Mansk explica que as 
plantas cultivadas têm por 
condição natural maior ou 
menor adaptação ao clima. A 
chegada do inverno é favorá-
vel ao melhor desenvolvimen-
to de alguns alimentos como: 
alface, couve folha, repolho, 
brócolis, couve flor, salsa, co-
entro, couve chinesa, almei-
rão, espinafre, agrião, rúcula, 
rabanete, nabo, cenoura, be-
terraba, ervilha, morango. 

Baixa no preço das hortaliças
Entre as culturas de entressafra mais recomendadas no Estado estão abóbora e cenoura

“Algumas plantas dependem 
do inverno em uma fase do de-
senvolvimento para atingir a 
plena produção, como o alho, 
que só cresce o bulbo influen-

ciado por baixas temperatu-
ras”, afirma Iosmar. 

MATURAÇÃO NO INVERNO
Das plantas que entram em 

maturação no inverno possibili-
tando a colheita nessa época do 
ano, como a batata inglesa e o 
gengibre dos produtos citados, 
apenas o gengibre é comerciali-
zado para exportação. O tempo 
seco favorece o alface.

Nos municípios serranos, re-
giões mais afetadas, a produ-
ção de caqui, uva, morango e 
pêssego, se beneficiam de cli-
mas frios. Já as frutas tropi-
cais, como a banana, o mamão, 
a laranja e o limão, são preju-
dicadas no processo de ama-
durecimento diante do frio in-
tenso; pois este processo retar-
da o crescimento das plantas, 
podendo gerar produtos de 
baixa qualidade. 

As hortaliças, por exemplo, 
costumam ter um bom de-
senvolvimento durante épo-
cas frias; porém, diante da ge-
ada e de altas intensidades, 
suas folhagens acabam sendo 
queimadas.

DIVULGAÇÃO

Alface, couve, repolho, brócolis, salsa, coentro e rúcula se beneficiam com a chegada do inverno

Preços da cenoura e abóbora também tandem a diminuir no ES

Com excesso 
de ofertas, 
preços terão 
alterações
com a presença forte das tec-
nologias nos meios de produ-
ção, possibilitando colheitas 
melhores distribuídas duran-
te o ano, o inverno em si tem 
impactado menos nos preços. 
Mesmo assim, quando aconte-
ce excesso de oferta, tende a 
forçar os preços para baixo. “A 
tendência é aumentar a pro-
dução e os valores caírem”, 
afirma Iosmar Mansk.

Por nota, a Central de Abas-
tecimento do Espírito Santo 
(Ceasa) diz que a tendência é 
que os preços sofram altera-
ções, tendo como influência 
as baixas temperaturas cli-
máticas.

“A tendência 
é que a 

produção aumente 
e que os valores 
diminuam”IOSMAR MANSK, Incaper

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO“Algumas 
plantas 

dependem do 
inverno para o 
desenvolvimento”IOSMAR MANSK, Incaper



Cidades 5SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022

Trabalho infantil 
cresce 174% no ES
Esse foi o aumento de denúncias registrado no Estado nos últimos  
dois anos de pandemia em comparação ao período pré-pandêmico
GIULIA REIS
jornalismo@eshoje.com.br

O dia 12 de junho marca a 
campanha nacional e in-
ternacional de combate 
ao trabalho infantil. Essa 

data é uma oportunidade para sen-
sibilizar e mobilizar a sociedade so-
bre essa violação aos direitos hu-
manos. Só em 2022, o Ministério 
Público do Trabalho (MTP-ES) regis-
trou 35 denúncias deste segmento 
no Espírito Santo. Nos últimos dois 
anos, foram 324 denúncias no Esta-
do, um total de 206 a mais – ou au-
mento de 174% – quando compara-
do com os dois anos anteriores a 
pandemia da Covid-19. 

De acordo com o procurador do 
trabalho Marcos Buzato a redução 
da atividade econômica, que foi 
uma consequência do período 
pandêmico, acabou ocasionando 
um empobrecimento da popula-
ção e isso foi um fator para o au-
mento significante dos casos de 
trabalho infantil na pandemia, 
principalmente o realizado no 
campo da informalidade.

“Isso pode ser percebido pelo 
grande aumento de crianças e ado-
lescentes trabalhando nas vias pú-
blicas, em atividade enquadrada 
entre as piores formas de trabalho 
infantil”, destacou Buzato. 

Para a psicóloga e terapeuta fa-
miliar Naira Caroline Teixeira ou-
tro importante fator para o au-
mento nesse período foi o fecha-
mento das escolas, pois muitos ca-
sos são descobertos em programas 
e ações educacionais. “O distancia-
mento acabou atrapalhando algu-
mas formas de fiscalização desse ti-
po de irregularidade”, frisou. 

Dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) de 
2019 apontam que, enquanto 96,6% 
das crianças e dos adolescentes 
brasileiras frequentam a escola, o 
índice de trabalho infantil caiu pa-
ra 86,1%. Isso revela a importância 
da educação como ferramenta pa-
ra a erradicação desta violação. Um 
sistema escolar eficiente deve asse-
gurar a permanência de todas as 
crianças e adolescentes na escola, 
com aprendizagem efetiva. 

Cabe destacar também a ques-
tão cultural onde a sociedade, de 
certa forma, enaltece o trabalho 
precoce para crianças e adolescen-
tes. De acordo com o procurador 
do trabalho, a atuação promocio-
nal do MPT-ES passa também pela 
conscientização da sociedade, que 
muitas vezes defende mitos que 
cercam o tema, mitos estes no sen-
tido de que o trabalho precoce po-
de ocasionar algum benefício à 

DIVULGAÇÃO

Somando os anos de 2020 e 2021, foram 324 denúncias de trabalho infantil no Espírito Santo

criança ou ao adolescente. 
“Diferente do que muitos pen-

sam, o que se percebe na prática é 
que o labor precoce ocasiona pre-
juízos psicológicos, educacionais e 
até físicos, como no caso de aciden-
te de trabalho”, destacou Buzato. 

O QUE É O  
TRABALHO INFANTIL?

Em resumo, trabalho infantil é 
toda forma de trabalho realizado 
por crianças e adolescentes abaixo 
da idade mínima permitida, levan-
do-se em conta a legislação de cada 
país. “No Brasil, como regra geral, 
o trabalho é proibido para quem 

ainda não completou 16 anos. 
Quando realizado na condição de 
aprendiz, é permitido a partir dos 
14 anos”, explicou o procurador do 
trabalho Marcos Buzato.  

Segundo ele, se o trabalho for no-
turno, perigoso, insalubre ou ativi-
dades da lista TIP, lista que identifi-
ca as piores formas de trabalho in-
fantil, instituída pelo decreto nº 
6.481/2008, a proibição se estende 
aos 18 anos incompletos. 

Segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad), 
a maior concentração de trabalho 
infantil no Espírito Santo está na 
agricultura (29,4%). Na atividade 

doméstica, comércio e reparação, 
o número representa 20,6% dos ca-
sos. Nos serviços de alojamento e 
alimentação, 14,3%.

Cabe mencionar que a explora-
ção sexual infantil está na Conven-
ção 182 da Organização Internacio-
nal do Trabalho como uma das pio-
res formas de trabalho infantil. No 
Brasil, existem 3.650 pontos vulne-
ráveis à exploração sexual de crian-
ças e adolescentes mapeados pela 
Polícia Rodoviária Federal. No caso 
do Espírito Santo são 44 pontos 
mapeados, sendo que em 6 desses 
pontos já se constatou exploração 
sexual de crianças e adolescentes. 

Mentalidade do trabalho
de acordo com a professora e 
psicóloga Keli Santos o mais im-
portante para a criança é crescer 
em um ambiente seguro, em que 
suas necessidades físicas e emocio-
nais sejam supridas. Ela acredita 
que as atividades domésticas, por 
exemplo, podem e devem ser inse-
ridas na rotina da criança para que 
ela crie um senso de coletividade, 
responsabilidade e autonomia. 

“São tarefas e rotinas de cuidado 
consigo e com o ambiente em que 
se vive. As tarefas devem ser inseri-
das de acordo com sua fase de de-
senvolvimento e sem prejuízo das 
atividades escolares e de lazer”, des-
tacou Santos. Ela explica que isso é 
completamente diferente da explo-
ração do trabalho infantil, em que 
a criança é submetida a longas jor-
nadas de atividade penosa ou que 
gere lucro para algum adulto. 

Cabe destacar ainda, que a crian-
ça não pode ser totalmente respon-
sável pelo cuidado e limpeza da ca-
sa, mas apenas apoiar em algumas 
atividades. “É importante que toda 
a sociedade se mobilize pela erra-
dicação do trabalho infantil. Quan-
do os adultos não puderem prover 
o sustento da família, essa respon-
sabilidade deve ser delegada ao Es-
tado, e não para a criança”.

Para o psicólogo Fábio Ribeiro, 
também não é recomendável que 

a criança tenha sempre que cum-
prir tais atividades rotineiras, elas 
também precisam de tempo para 
“ser criança”, brincar e descansar. 
“As atividades e tarefas domésticas 
precisam vir acompanhadas de es-
tímulos, elogios e, até mesmo em 
alguns momentos algum tipo de 
recompensa, onde cada tarefa ou 
ações podem vir acompanhadas 
de um incentivo ou valor”.

Segundo Ribeiro, é preciso que 
se evite os excessos e todos os tipos 
de abusos infantis, pois não pode-
mos cobrar das crianças as mes-
mas responsabilidades, força e pos-
turas de um adulto na execução de 
tarefas e trabalho. “A maior realiza-
ção de uma criança, é ser motivada 
na sua autoestima com ações com-
partilhadas e hábitos divertidos, 
evitando situações indesejadas e 
de caráter punitivo”, frisou. 

SAIBA MAIS

COMO DENUNCIAR? 
 • ao presenciar uma situação de 
trabalho infantil, você pode 
fazer uma denúncia ao Conse-
lho Tutelar de sua cidade, à 
Delegacia Regional do Traba-
lho mais perto de sua casa, às 
secretarias de Assistência 
Social ou diretamente ao 
Ministério Público do Trabalho. 
 
DISQUE 181

 • disque 181 – Denúncia Polícia 
Civil – funciona com uma 
central de atendimento unifi-
cada, formada por profissionais 
treinados e capacitados que 
trabalham em regime de 24 
horas para atender à popula-
ção. Toda denúncia registrada 
é encaminhada para uma 
equipe de analistas composta 
por um integrante da Polícia 
Civil, da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros. 
 
DISQUE 100

 • o Disque 100 – Disque Direi-
tos Humanos Nacional – fun-
ciona 24 horas por dia, inclusi-
ve nos fins de semana e 
feriados. As denúncias recebi-
das são anônimas e analisadas 
e encaminhadas aos órgãos de 
proteção, defesa e responsabi-
lização, de acordo com a 
competência e as atribuições 
específicas, priorizando o 
Conselho Tutelar. 
 
CONSELHO TUTELAR

 • consulte o endereço do Conse-
lho Tutelar do seu município 
no Sistema de Informação 
para a Infância e Adolescência 
(Sipia), do Ministério da 
Justiça. A busca deve ser feita 
por UF, Município, Tipo: Conse-
lho Tutelar. 
 
DELEGACIA REGIONAL  
DO TRABALHO

 • Basta entrar em contato com a 
Delegacia do Trabalho da sua 
região.  
 
SECRETARIA DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

 • na Secretaria de Assistência 
ou Desenvolvimento Social é 
possível ter acesso à comissão 
local do Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil (Peti). 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO TRABALHO

 • para formalizar a denúncia no 
Ministério Público do Trabalho 
no ES, acesse o site www.
prt17.mpt.mp.br ou o aplicati-
vo MPT Pardal e relate com 
detalhes os fatos. Em caso de 
dúvida ou dificuldade, a 
denúncia pode ser realizada 
pessoalmente na sede da PRT 
17ª Região (em Vitória) ou nas 
Procuradorias do Trabalho nos 
Municípios (PTMs) de Cachoei-
ro de Itapemirim, Colatina e 
São Mateus. Telefone da 
Unidade em Vitória: (27) 
2125-4500.  No entanto, a 
instituição solicita que sejam 
priorizados os canais digitais.

“As tarefas 
devem ser 

inseridas de acordo 
com a fase de 
desenvolvimento”KELI SANTOS, psicóloga

www.prt17.mpt.mp.br
www.prt17.mpt.mp.br
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ES está com baixo 
estoque de sangue
Hemoes informou que nível é crítico para todos os tipos sanguíneos 
com RH negativo; demanda é alta e necessidade de reposição é contínua
JADY OLIVEIRA
jornalismo@eshoje.com.br

O Dia Mundial da Doa-
ção de Sangue aconte-
ce na próxima terça-
-feira (14) e é a princi-

pal data de incentivo para a do-
ação de sangue no Brasil. O cha-
mado Junho Vermelho tem por 
objetivo a conscientização da 
população sobre a importância 
da doação de sangue.

De acordo com o hematologis-
ta Douglas Stocco a importância 
do Junho Vermelho vai além da 
conscientização. “Junho é um 
mês normalmente muito frio em 
algumas regiões do Brasil e isso, 
por incrível que pareça, diminui 
muito a frequência de doações. 
Então uma campanha nesse pe-
ríodo, além de relembrar as pes-
soas sobre a importância em do-
ar sangue, que pode salvar vidas, 
é justamente aumentar os esto-
ques nos bancos de sangue”.

No Estado, como o informado 
pela Secretaria da Saúde, o esto-
que do Centro Estadual de He-
moterapia e Hematologia Mar-
cos Daniel Santos (Hemoes) está 
em nível crítico para todos os 
grupos sanguíneos com RH ne-
gativo, principalmente O negati-
vo. Quanto ao grupo O positivo, 
o estoque está em nível “Alerta”, 
justamente pela alta demanda e 
a necessidade de reposição con-
tínua desses grupos.

Atualmente, o Hemoes possui 
cadastrados 115 mil doadores. En-
tretanto, não há como precisar 
quantos estão ativos. Em 2021, ao 
total foram doados 21.555 litros 
de sangue e, neste ano, até o mês 
de maio foram 8.119. Em nota, o 
Hemoes ressaltou os intervalos 
necessários entre uma doação e 
outra. “Homens: 4 doações no pe-
ríodo de 12 meses e mulheres, 3 
doações em 12 meses”. 

Douglas destaca que o sangue 
doado pode ter finalidade para 

DIVULGAÇÃO

Time de 
futebol do 
Porto Vitória 
Esporte Clube 
realizou em 
maio uma 
doação de 
sangue em 
conjunto

pacientes em diversas situações. 
“Muitos pacientes ainda necessi-
tam de transfusões em seus tra-
tamentos, sejam eles, por exem-
plo, pacientes em tratamentos 
oncológicos, hematológicos ou 
até pacientes portadores de ane-
mias genéticas que precisam de 
transfusões regulares, como a 
anemia falciforme e as talasse-
mias em suas formas graves. Ade-
mais, o sangue doado também é 
utilizado em pacientes eventu-
ais, como em cirurgias e em víti-
mas de trauma”.

O médico explica que na doa-
ção de sangue é retirado em tor-
no de 450 a 500 mililitros. A par-
tir disso, o conteúdo é sintetiza-
do em uma bolsa e fica parado 
em um local chamado fraciona-
mento. Nesse processo, o sangue 
é separado em uma bolsa de con-
centrado de hemácias para tratar 
as anemias, por exemplo, e outra 
somente com o plasma utilizado 
em transfusões. 

PREPARAÇÃO
A preparação para a doação é 

simples, o paciente precisa ter 
dormido bem na noite ante-
rior, estar bem hidratado, ter 
feito uma alimentação equili-
brada com pouca gordura e 
sem bebida alcoólica. O hema-
tologista afirma que o procedi-
mento demora em média 10 a 
15 minutos e é feito através de 
uma incisão na veia.

Conforme o detalhado por Dr. 
Stocco, qualquer pessoa pode 
doar sangue desde que passe nas 
restrições. “Pessoas a partir dos 
16 anos até os 69, sendo que se 
for a primeira doação a idade li-
mite é 60 anos e ter pelo menos 
50 quilos. Se nos exames realiza-
dos na doação, apontar anemia, 
ou se tiver com muito uma pres-
são arterial muito alta ou muito 
baixa, assim como os batimen-
tos cardíacos muito altos, tam-
bém pode ser bloqueado, não vai 
conseguir doar”. 

Grupos organizados para doar
a enfermeira professora Maril-
za da Matta organiza grupos de do-
ação de sangue com seus alunos há 
dois anos. “Faço um trabalho de 
conscientização com meus alunos, 
dos cursos de técnico em radiolo-
gia e em enfermagem. Já faço esse 
trabalho há dois anos. Essa semana 
mesmo já marquei para levar uns 
dez alunos no Hemoes e, até o fim 
do mês, quero levar mais uns 40”.

Outro destaque de solidarieda-
de foi o time do Porto Vitória Es-
porte Clube, que realizou em 

maio uma doação em conjunto 
do time inteiro. “Essa foi a primei-
ra vez que realizamos a doação de 
sangue em conjunto. Tínhamos o 
projeto dentro do clube conduzi-
do pela pedagoga Udimilla Biten-
court e colocamos em prática, vis-
to que é algo de suma importân-
cia, pois ajuda a salvar vidas. A 
conscientização dos jovens quan-
to à importância da doação de 
sangue, seguido da prática é fun-
damental para diminuirmos os 
números da falta de sangue em 

seus postos e, sem dúvidas, ajudar 
a salvar vidas, que é o objetivo 
principal”, destacou o treinador 
Thiago Nogueira.

O jogador Arthur Zimmer-
mann, foi um dos doadores da 
campanha do Porto Vitória. “Foi 
a primeira vez que doei e me sen-
ti feliz em poder ajudar ao próxi-
mo, ainda mais que havia uma 
placa mostrando a escassez no 
banco de sangue e visto que dia-
riamente muitas pessoas necessi-
tam de doação”. Professora Marilza da Matta organiza doações com seus alunos

ARQUIVO PESSOAL

Doação da 
população 
LGBT+ não  
é mais tabu
a doação de sangue por parte 
da população LGBTQIAP+ foi um 
tabu por décadas, sendo proibi-
da em diversos países. No Brasil, 
o Supremo Tribunal Federal pas-
sou a permitir a doação desse 
público apenas em maio de 
2020, entendendo a restrição co-
mo discriminatória.

O hematologista explica que 
agora os critérios para doação 
de sangue da população LGB-
TQIAP+ também são definidos 
através da entrevista. “Dessa for-
ma, o que define se eles são ap-
tos para doar ou não é a entre-
vista. Serão feitas perguntas co-
mo para qualquer paciente e se 
identificado um comportamen-
to de risco ou alguma doença 
ou algo que impeça, será blo-
queado. Caso contrário ele pode 
doar sangue normalmente”.

O publicitário, Pedro Marinho, 
relata como foram suas experi-
ências doando sangue. “Minha 
primeira vez doando foi em 2021. 
Já doei duas vezes e pretendo 
continuar doando. A sensação de 
fazer bem ao próximo é indescri-
tível, é importante para as pesso-
as que precisam vivam melhor, é 
uma ação rápida que não custa 
nada para a gente”.

Para o publicitário a retirada 
das restrições contra o publico 
LGBTQIAP+ para a doação de san-
gue é um grande avanço no com-
bate ao preconceito. “É importan-
te salientar que esse é um dos pre-
conceitos mais retrógrados que 
temos, afinal de contas, as doen-
ças sexualmente transmissíveis 
não são exclusividades de LGB-
TQIAP+, é necessário informar a 
população e, claro, salientar que 
nossa população não só pode, mas 
como deve doar sangue”.

“É indescritível 
a sensação 

de fazer bem ao 
próximo. E não custa 
nada para a gente”PEDRO MARINHO, publicitário
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Em campanha
O governador Renato Casagran-

de (PSB) apenas não verbalizou, 
mas já assumiu que vai concorrer 
à reeleição. Os sinais estão claros, 
sobretudo, nas cidades onde não 
está pontuando tão bem como 
gostaria. Na Grande Vitória, por 
exemplo, na Serra ele perderia pa-
ra o ex-prefeito Audifax (Rede) e, 
por isso, corre contra o tempo pa-
ra entregar obras importantes em 
parceria com a prefeitura, como 
novos terminais rodoviários. 

Sem casamento
Ainda sobre Renato Casagran-

de, segue forte a corrida entre 
aliados para compor a chapa com 
o governador. Ricardo Ferraço 
(PSDB) já tido tão cotado, disse 
que “casamento” tem pedido, 
aliança, local e hora de assinar. 
Até agora, nada...

Outro nome
Enfraqueceu o nome de Ricardo, 

por algum tempo, e ganhou força 
o do progressista Marcus Vicente. 

Entretanto, informações dão conta 
de que pode ser Progressistas, mas 
o nome não será esse. Fato é que Da 
Vitória, por exemplo, vai concorrer 
à reeleição de deputado federal. 

Partido X Filiado (I)
Por outro lado, mesmo com o Pro-

gressistas mais perto de Casagran-
de, quadros do partido seguem em 
caminhos diferentes, como Evair de 
Melo, com Guerino Zanon (PSD). 
Além do mais, membros do diretó-
rio estadual do “PP” têm encontro 
com Manato (PL) nos próximos dias. 

Partido X Filiado (II)
Já no Podemos, que quer eleger ao 

menos um deputado federal, as 
maiores forças estão com Da Vitória, 
(Progressistas). Marcelo Santos, de-
putado estadual e candidato à reelei-
ção, é exemplo disso.

Guerino Derrama I
A estratégia de Guerino Zanon 

deu certo: ele esperou a hora certa 
de aparecer e suas falas aos mais di-
versos veículos movimentaram os 

aliados do Palácio Anchieta. Em ES 
Hoje o ex-prefeito de Linhares fa-
lou sobre tudo, inclusive a Opera-
ção Derrama, que o deixou preso 
em 2013. “Você não supera um as-
sunto como aquele; nenhum dos 
39 que sofreram uma das maiores 
injustiças do estado do Espírito 
Santo superou. E se a sociedade não 
sabe por que agentes públicos, e eu 
era um deles, e perdemos 50 dias 
de vida, é porque estávamos co-
brando impostos de sonegadores, 
que deviam aos municípios”.

Guerino Derrama II
Segundo Guerino Zanon, o Tri-

bunal de Contas cometeu a injusti-
ça e até hoje está com o processo 
parado: “Nos tiraram 50 dias de vi-
da, mas até hoje não tiveram a co-
ragem de julgar. Não vou falar se é 
uma pessoa ou grupo de pessoas, 
mas tem um órgão que tem que 
julgar, que é o Tribunal de Contas 
do Estado, porque a maldade co-
meçou lá e lá ela tem que ser encer-
rada. Quase 9 anos e o processo es-
tá parado onde não deveria estar”.

Falando nisso...
... a senadora Rose de Freitas, 

que vai concorrer à reeleição, 
tem se reunido com diversos 
pré-candidatos. Já foi procura-
da por Audifax Barcelos (Re-
de), Erick Musso (Republica-
nos), tem reunião com Rigoni 
(União Brasil) e com o gover-
nador Renato Casagrande 
(PSB) no fim de semana. 

Erick e Meneguelli
O Republicanos não está in-

clinado a abrir mão das candi-
daturas de Erick Musso a go-
vernador e Sergio Meneguelli 
ao Senado. A única composi-
ção que quadros da sigla ava-
liam possível para o Governo 
do Estado é com Felipe Rigoni 
(UB), e rechaçam aliança com 
o PL de Magno Malta. 

BASTIDORES DA POLÍTICA

Eles não fazem, exatamente, parte do mesmo projeto, mas os 
membros da bancada federal capixaba estão em harmonia. Esta 
semana desembarcaram juntos, num clima de muita tranquilidade, 
Evair de Melo, a senadora Rose de Freitas, Rigoni e Neucimar 
Fraga. Junto com eles, inclusive o ex-senador Ricardo Ferraço.

ESHOJE
Juntos e misturados
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HUGO BORGES

Um judeu russo foi autorizado a emigrar para Israel. No aeroporto de Moscou, a alfândega encontra uma estátua de Lênin em sua 
bagagem e questiona:  

- O que é isso?
O homem respondeu: 
- O que é isso? Pergunta erra-

da camarada. Você deveria ter 
perguntado: Quem é ele? Este 
é o camarada Lênin. Ele lançou 
as bases do socialismo e criou 
o futuro e a prosperidade do 
povo russo. Estou levando co-
migo como uma memória de 
nosso querido herói.

O funcionário da alfândega 
russa o deixou ir sem mais 
inspeção. 

No aeroporto de Tel Aviv, o 
oficial da alfândega israelense 
também perguntou ao russo:  

- O que é isso?
Ele respondeu:  
- O que é isso? Pergunta erra-

da. Você deveria estar pergun-
tando: “Quem é?”.

- Este é Lênin, o bastardo que 
fez com que eu, um judeu, dei-

xasse a Rússia. Levo esta está-
tua comigo para que possa 
amaldiçoá-lo todos os dias.

O funcionário da alfândega 
israelense diz: 

- Peço desculpas, senhor. Es-
tá liberado para ir.

Instalando-se em sua nova 
casa, ele colocou a estátua so-
bre uma mesa. Em seu novo 
lar, ele convida amigos e pa-
rentes para jantar. 

Um de seus amigos vê a está-
tua e pergunta: 

- Quem é este?
Ele respondeu:  
- Meu caro amigo, quem é 

este é uma pergunta errada. 
Você deveria ter perguntado: 
“O que é isso?”. 

- São 10 quilos de ouro maci-
ço que consegui trazer comi-
go sem pagar taxas alfandegá-
rias e impostos.

Stalin ainda se revira no túmulo

COLUNA FEU ROSA DENSIDADE ELEITORAL

Há muitos anos, escrevendo sobre a ineficiência da administração pú-
blica brasileira, assim registrei: "Em 2007 o Tribunal de Contas da União 
identificou 400 obras paralisadas no país após terem consumido R$ 2 
bilhões – e este foi um avanço: em 1995 eram 2.214 obras inacabadas que 
já tinham custado R$ 15 bilhões de verbas públicas".

Quem é do meio político, candidatos, assessores, nomeados, simpati-
zantes, familiares, etc, tem a doce ilusão da qual o mundo político que 
estes vivem faz praticamente parte da vida de todos. Acham que todo 
mundo gosta, vive, conversa, debate, discute política. 

O marasmo O eleitor comum

Avançamos no tempo. Chegamos a 
2021. E eis o quadro atual, pela palavra do 
"Sputnik Brasil": "Em relatório de junho 
de 2021, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) identificou 7.862 contratos de obras 
paralisadas após a análise de 27.126 con-
tratos encontrados nos bancos de dados 
do país. Segundo o tribunal, essas obras 
totalizam o valor de R$ 15,78 bilhões".

Absolutamente pasmo, decidi esqua-
drinhar este relatório. Deparei-me com 
dados inacreditáveis. Confira-se: "No 
diagnóstico realizado em abril de 2018, o 
percentual de obras paralisadas em rela-
ção às em execução era de 37,50%. No pre-
sente diagnóstico esse valor é de 29%. As-
sim, em relação ao primeiro diagnóstico, 
data-base 2018, o atual cenário apresen-
ta menos obras paralisadas no que tan-
ge à quantidade de obras e ao percentu-
al de obras paralisadas".

Não fique alegre achando que o qua-
dro está "menos pior". Pode ser que não 
esteja: "essa redução da quantidade de 
contratos paralisados pode ter sido im-
pactada pela forma que os bancos de 
dados passaram a ser gerenciados.  Es-

sa situação é perceptível pela diferen-
ça do total de contratos analisados nos 
dois diagnósticos. No primeiro diag-
nóstico foram analisados 38 mil contra-
tos existentes à época, enquanto no 
atual diagnóstico foram verificados em 
torno de 27 mil contratos".

Como prevenir-se tamanho descalabro? 
Com a palavra o próprio Tribunal de Con-
tas da União: "A utilização de banco de da-
dos pulverizados na administração públi-
ca, da forma como é feita ainda hoje, tem 
se mostrado ineficiente para a gestão dos 
recursos públicos. Isto porque a ausência 
de um Cadastro Geral de Obras Públicas 
prejudica a visão global da carteira de 
projetos do governo federal e dificulta a 
priorização de investimentos".

Sim, este cenário - absolutamente histó-
rico, como vimos - é o da União. Fico a pen-
sar no dos Estados e Municípios. E em 
uma frase do genial administrador Peter 
Drucker: "Não existem países subdesen-
volvidos. Existem países sub-governados".

PEDRO VALLS FEU ROSA
Desembargador do TJES

Ledo engano. Em suma, num geral, o 
eleitor comum detesta política. Ele con-
versa sobre tudo, qualquer coisa, futebol, 
novela, Big Brother, fofoca do vizinho (a), 
tudo... menos sobre política. Este é um 
assunto que decididamente, para ele, 
não existe o menor interesse.  

Para ele, se a política pudesse nem 
existir (como se isso fosse possível) se-
ria melhor. Na cabeça dele (deste elei-
tor) – e aí entra o grande erro deste – 
"todos" na política são iguais. E os po-
líticos ruins colaboram muito, inclu-
sive para que este nicho do eleitorado 
continue pensando exatamente assim, 
porque aí estarão sempre, todos, den-
tro de um mesmo pacote. E este ruim 
não terá suas deficiências enaltecidas, 
já que “todos são iguais”. 

Novamente, ledo engano. Só que, ago-
ra, percebam, invertido; quem se enga-
na, agora, é esta "fatia do eleitorado" que, 
aliás, é a imensa maioria. Calcula-se aí al-
go passando da casa dos 70%. 

Não crê? Você que está lendo esta co-
luna agora, a última eleição municipal 
foi em novembro de 2020. Portanto, te-
mos apenas um ano e meio da mesma. 

Pergunte a seis eleitores qual é nome 
do vice-prefeito do município dele ou 
em qual vereador ele votou. No míni-
mo quatro irão errar. Do cidadão co-
mum, digo, dos que não têm ligação 
com a política (cargos e tal). 

Isto é ruim para o País e péssimo para 
a democracia. Porque não há nada pior 
do que um cidadão que bate no peito e 
vocifera: - Eu odeio política!  

Pelo simples motivo que quem odeia 
política, em boa parte das vezes, vai ser 
governado por alguém "que ama". Ocor-
re que nem sempre "quem ama" é boa 
pessoa ou está bem-intencionado. E co-
mo você (este eleitor), não pesquisou 
muito bem para votar, acabou por despe-
jar o voto num candidato que te vendeu 
uma imagem de bonzinho, mas que ti-
nha por trás a pior de todas as intenções. 

E este político ruim, quando eleito, 
quer você queira ou não, as decisões de-
le – pode ter certeza – irão impactar dire-
tamente no seu dia a dia.  

Como diz o outro: fica a dica!

ERASMO LIMA 
Diretor do Instituto de Pesquisas Perfil

César Herkenhoff
cesarherkenhoff@hotmail.com

Desconheço a autoria do tex-
to. Foi-me encaminhado por 
um amigo, pela Whatsapp.

Trata com rara habilidade 
um dos temas mais comple-
xos da atualidade. O que é a 
política?

Política é quando você po-
de falar do mesmo assunto de 
maneiras diferentes, para en-
ganar públicos diferentes. E 
isso permite que você transi-
te por todos os ambientes, co-
mo bom cidadão, sem levan-
tar suspeitas.

Isto me remete à aborda-
gem do melhor post da sema-
na,  segundo minha quase 
modesta opinião. Aliás, a mo-
déstia é a maior de minhas 
incontáveis virtudes.

Mas, enfim, o meme infor-
ma que por ter contraído a 
Covid, o ex-presidente Lula 

da Silva seria obrigado a ficar 
em isolamento.

Não há neste país um único 
cidadão cumprindo isolamen-
to com o rigor de Lula da Silva. 
Nem os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, com seus car-
ros blindados, seguranças ar-
mados, passagens secretas e 
pistas clandestinas de voos, 
precisam se esconder tanto. 
Talvez precisem mesmo. Sei lá.

Não aparece nas ruas, nos 
locais públicos, em restau-
rantes, eventos culturais, en-
fim, se restringe a encontros 
com a intelectualidade e da 
militância ansiosa por voltar 
a mamar nas tetas gordas do 
poder público.

Lula não sai de casa. Só apa-
rece em pesquisas. Invariavel-
mente manipuladas, falsifica-
das e distorcidas por gente 

inescrupulosa. Hábito, aliás, 
muito comum a candidatos de 
todos os matizes ideológicas e 
institutos desonestos.

Lula não será eleito presi-
dente por um único motivo: 
a sociedade brasileira tem 
medo do revanchismo e de 
devolver o poder a gente es-
fomeada, louca para saciar a 
fome de dinheiro público. 
São incorrigíveis.

A frase é atribuída a Joseph 
Stalin que, pelo menos até ho-
je, não desmentiu a autoria:

“Para o povo basta saber 
que houve eleição. Quem vo-
ta não decide nada.  Quem 
conta os votos decide tudo”.

Prefiro ficar com Rubem Alves:
“Quem é rico em sonhos não 

envelhece nunca. Pode até ser 
que morra de repente. Mas 
morrerá em pleno voo...”.
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GUSTAVO GOUVÊA
gustavo@eshoje.com.br

O fim de semana será de 
clássico no futebol ca-
pixaba. A expectativa é 
grande para o duelo en-

tre Desportiva Ferroviária e Rio 
Branco Atlético Clube pela Copa 
Espírito Sanro. O jogo acontece 
neste sábado (11), a partir das 15 
horas, no estádio Justiniano 
Mello e Silva, em Colatina, norte 
do Estado. O clássico dos gigantes 
vale a liderança do grupo A para 
a Desportiva, que pode alcançar 
os 9 pontos na tabela, ficando 
com um a mais do que o Real No-
roeste, após a quarta rodada.

Entretanto, o Rio Branco ainda 
tem um jogo a menos do que a 
Desportiva e vem logo atrás do ti-
me grená na classificação. Na 
quarta-feira (8), o Capa-Preta em-
patou com o líder Real Noroeste, 
por 1 a 1, com direito a um golaço 
de voleio do atacante Henrique. 
Se a Capa-Preta derrotar a Tiva, só 
vai para a liderança se aplicar 
uma goleada, visto que o saldo 
de gols do time merengue (se-
gundo critério de desempate, 
após o número de vitórias) é de 
6, contra apenas 1 do Rio Branco.

Um outro embate da Grande Vitó-
ria que acontece neste fim de sema-
na é o jogo do Vitória F.C. contra o Vi-
lavelhense, que acontece do domin-
go (12) no estádio Gil Bernardes, em 

Derby capixaba 
no sábado (11)
Desportiva e Rio Branco se enfrentam no Justiniano 
Mello e Silva, em Colatina, pela Copa Espírito Santo

Vila Velha, às 10h30. Com a vitória, o 
time da Capital pode assumira lide-
rança isolada do grupo B, ficando 
com 13 pontos, um a mais que o Es-
trela, que tem um jogo a menos. O 
alvianil vem embalado após aplicar 
a maior goleada da competição, 8 a 
1, no Aster, no último sábado (4), 
com direito a hat trick do atacante 
Rodriguinho. Já o Vilavelhense ocu-
pa a parte de baixo da tabela, sendo 
o antepenúltimo colocado, com so-
mente 3 pontos em três jogos.

OUTROS JOGOS
S.C. Brasil Capixaba vai jogar 

contra o Serra neste sábado (11), no 

estádio Robertão, a partir das 15 
horas. O Sport é o último colocado 
do grupo a, com apenas 1 ponto 
em três jogos. Já o Serra é o antepe-
núltimo colocado com três pon-
tos em quatro jogos, num aprovei-
tamento de semente 25%.

Pelo grupo B, o Aster, que che-
gou à final na Copinha do ano 
passado, mas ainda não somou 
nenhum ponto na competição 
este ano após três rodadas, en-
frenta o Pinheiros, quarto coloca-
do do grupo, com três pontos em 
dois jogos. A partida acontece no 
estádio Engenheiro Araripe, em 
Cariacica, também às 15 horas.

DIVULGAÇÃO

Caso a Desportiva vença o Rio Branco, assume a liderança do grupo A da Copinha, com 13 pontos

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

Há algum tempo que venho avaliando o futebol ca-
pixaba através das competições que são programa-
das e avaliadas pela Federação de Futebol do Estado 
(FES) a partir das ações dos seus presidentes. 

O prestígio do 
futebol capixaba

Marcos Vicente, William 
Abreu, Ebes Lima Guimarães, 
Thieres Pedro Bonacossa. To-
dos deixaram suas marcas 
com acertos e erros, é lógico. 
Mas, no momento, temos que 
falar do presidente atual da 
Federação. Gustavo Vieira,  
um jovem que se entrega de 
corpo e alma no seu trabalho 
na entidade que gerencia o fu-
tebol capixaba. 

Muita gente não sabe o tra-
balho de formiguinha que 
Gustavo realiza junto à CBF. 
Tomei conhecimento, e não 
foi ele quem me disse, que a 
FES apoia alguns clubes do 
nosso Estado que precisam de 
apoio financeiro. 

Uma coisa é de se registrar: o 
prestígio que o presidente da 
FES tem perante a Confedera-
ção Brasileira de Futebol. Não 
foi à toa que o Espírito Santo foi 
sede de um torneio internacio-
nal de seleções envolvendo o 
sub-20 do Brasil, Paraguai, Uru-
guai e Equador. Isso comprova 

a boa relação e o prestígio que 
tem o nosso presidente da FES. 

Sabe porque faço esse tipo de 
comentário? Porque me cansa 
ouvir de torcedores daqui que 
nem vão ao estádio criticar de 
maneira jocosa o nosso futebol 
e, principalmente, tendo como 
alvo o presidente da FES, que é 
o grande culpado. 

Acho que o nosso futebol 
não é para ser tão festejado, 
mas não precisa ser tão mas-
sacrado, sem medir as dificul-
dades que os clubes têm em 
formar equipes fortes. Os clu-
bes precisam faturar com 
bom trabalho de marketing. 

Lembrando que a Lei Pelé ti-
rou dos clubes os direitos de 
posse dos seus jogadores, os de 
sua base. O Garoto de 13, 14 e 15 
anos mostrou talento, não vai 
faltar empresários de todo o 
Brasil de olho e indo ao pai des-
ses jovens, mostrando que fora 
do Estado vai se consagrar e ga-
nhar dinheiro. Isso vem sendo 
feito há muitos anos.

Prestígio de 
Gustavo 

Vieira junto 
à CBF 

ajudou a 
trazer 

torneio 
internacional 
sub-20 para 

o Estado

FES

JOGOS DA RODADA NA COPA ES:

S.C. Brasil Capixaba x Serra F.C.
 • data: 11 de junho de 2022
 • Horário: 15:00
 • estádio: Robertão, Serra

Aster Brasil F.C. x Pinheiros F.C.
 • data: 11 de junho de 2022
 • Horário: 15:00
 • estádio: Engenheiro Araripe, Cariacica

Desportiva Ferroviária V.R.D. x Rio Branco A.C.
 • data: 11 de junho de 2022
 • Horário: 15:00
 • estádio: Justiniano de Mello e Silva, Colatina

Vilavelhense F.C. x Vitoria F.C.
 • data: 12 de junho de 2022
 • Horário: 10:30
 • estádio: Gil Bernardes, Vila Velha
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Aos apaixonados de 
plantão, a Orquestra 
Camerata Sesi está pre-
parando uma noite es-

pecial para o Dia dos Namora-
dos. Na véspera, 11 de junho, às 
19h, os músicos capixabas rece-
bem o cantor venezuelano Juan 
Gorrin em uma romântica 
união entre a música erudita e 
popular. O palco do espetáculo 
é o Teatro do Centro Cultural Se-
si, em Jardim da Penha, Vitória.

Para embalar a noite, a Ca-
merata e Gorrin trazem um se-
tlist recheado de boleros, mú-
sicas italianas e latinas. O espe-
táculo faz parte da série "Ca-
merata Pop" e promete aque-
cer os corações. 

Para não perder o momento 
e presentear o seu par com 
música de qualidade é preciso 
acessar o site do Sesi Cultura e 
adquirir o ingresso. A inteira 
custa R$ 40 e a meia R$ 20 (vá-
lida para trabalhadores da in-
dústria, estudante, professor e 
funcionários da Findes e suas 
instituições).

CANTOR E MAESTRO
O convidado da noite, Juan 

Gorrin, é cantor e maestro. Ele 
possui uma sólida carreira in-
ternacional e iniciou seu traba-
lho por meio de diversas reali-
zações nas áreas de música co-
ral, erudita e popular.

Atuou como cantor em grupos 
vocais internacionais, incluindo 
o World Youth Choir (Coral Mun-
dial de Jovens) em concertos na 
China (Abertura das Olimpíadas 
de Pequim em 2008), Bélgica, 

Amor celebrado em concerto
Camerata Sesi comemora o Dia dos Namorados no sábado (11), com participação especial

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Cantor venezuelano Juan Gorrin é o convidado especial da orquestra capixaba em mais um espetáculo da série "Camerata Pop"

França, Alemanha, Holanda e 
Noruega (Prêmio Nobel da Paz 
em 2011). Desde 2016, é represen-
tante e recrutador oficial do pro-
jeto no Brasil.

De grande sucesso de público, 
a série "Camerata Pop" possui 
um formato inovador de con-
certos que unem a música eru-

dita e a popular. Entre as apre-
sentações mais marcantes estão 
as de rock, que foram determi-
nantes para a expansão da série. 
A Camerata Pop foi pensada pa-
ra valorizar o caráter inovador 
da Camerata Sesi, mas também 
tornar a música clássica mais 
popular e acessível.

SERVIÇO

CAMERATA POP – ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS
 • participação especial: Juan Gorrin
 • quando: 11 de junho
 • Horário: 19h
 • onde: Teatro Centro Cultural Sesi, Jardim da Penha, Vitória
 • ingressos: sesiculturaes.com.br
 • valores: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Sete livros para o Dia dos Namorados
para os apaixonados, uma data es-
pecial; aos que sofrem por amor, as 
24 horas mais doloridas do ano. Há 
também quem encare o 12º dia do 
mês de junho como outro qual-
quer, mas a realidade é que todos, 
independentemente da fase em 
que a vida amorosa se encontra, 
podem e devem aproveitar a data 
para investir no desenvolvimento 
pessoal. Por isso, livros que invis-
tam no amor-próprio, felicidade 
no casamento, equilíbrio emocio-
nal, comunicação a dois, e, claro, 
intimidade, são muito bem vindos 
nesta época.

No livro “Amar-se: uma viagem 
em busca de si mesmo”, o autor 
Marcos Lacerda,  convida o leitor a 
embarcar numa viagem rumo ao 
autoconhecimento pelo qual ele 
mostra direções para que cada um 
possa encontrar o amor primeira-
mente a si mesmo, para, de forma 
consciente, amar mais intensa-
mente aos outros.

“A Gratidão Transforma os seus 

Pensamentos”, de Márcia Luz mos-
tra que é possível viver relaciona-
mentos equilibrados, adequados e 
duradouros e, ainda, ter saúde física 
e emocional restabelecidas. 

Por meio de explica-
ções bíblicas, o casal 
Ana Paula Valadão 
e Gustavo Bessa 
mostram qual a 
relação da identi-
dade, trabalho e 
casamento com a 
felicidade no lança-
mento “O caminho 
da felicidade”.

Sexóloga e palestrante, Ga-
briela Dias detalha em “Homem 
micro-ondas, mulher fogão a le-
nha” os fatores que contribuem pa-
ra a manutenção do desejo ao lon-
go da vida, os motivos que causam 
a queda e como evitar.

Com seu tom bem-humorado e 
contundente, o dr. Kevin Leman 
apresenta sugestões para transfor-
mar a vida sexual do casal numa 

DIVULGAÇÃO

Títulos 
tratam de 
amor próprio, 
felicidade no 
casamento, 
equilíbrio 
emocional, 
comunicação 
a dois e 
intimidade

experiência realmente prazerosa e 
inesquecível, mesmo após anos de 
casados em “Direto ao ponto”.

Aprender a lidar com os desen-
tendimentos é imprescindí-

vel para uma relação fe-
liz e duradoura.  No 

lançamento “Viven-
do e aprendendo a 
brigar”, os autores 
Sergio e Magali Leo-
to ajudam casais a 

superar diferenças e 
a viver em harmonia.
“Comunicação & Inti-

midade” é mais um dos su-
cessos de Gary Chapman. Nele, o 

autor auxilia casais a entenderem 
o que é intimidade emocional, in-
telectual e sexual e como ter uma 
comunicação eficaz para um rela-
cionamento saudável. O conselhei-
ro amoroso mais lido no mundo 
encoraja homens e mulheres a in-
terpretar as emoções, identificar 
diferenças e reservar tempo para o 
que realmente importa.

12 
DE JUNHO  
é o Dia dos  
Namorados
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Em busca de filmes e documentários que envolvam vi-
nho? Prepare sua taça, a pipoca e confira nossas dicas!

Vídeos para 
amantes de vinho

Graças à internet e platafor-
mas como Netflix, ficou muito 
mais fácil e prático achar filmes, 
séries e documentários que nos 
agrade. E opções não faltam! 
Pensando nisso, e por ser aman-
te dessas plataformas, selecio-
nei algumas opções que transi-
tem de alguma forma pelo 
mundo fantástico do vinho. 

Começo com um clássico, favo-
rito para amantes da bebida, ‘Si-
deways – Entre umas e outras’. Ele 
conta a história de dois amigos 
que se aventuram por vinícolas 
da Califórnia durante uma sema-
na, com uma viagem de despedi-
da de solteiro de um deles. Esse 
filme, uma adaptação de Alexan-
der Payne, ganhou 
o Oscar em 2005 de 
melhor roteiro 
adaptado. Número 
um na minha lista! 

‘Julgamento de 
Paris’, com Alan Ri-
ckman e Chris Pine 
no elenco, é outro 
clássico que fala da 
famosa competição 
entre vinhos califor-
nianos e franceses, 
que aconteceu em Paris em 1976. 
Fala de uma degustação às cegas 
e que fez vencedores vinhos do 
Napa Valley, Califórnia, transfor-
mando o modo como os vinhos 
eram vistos, dando um choque 
na escola francesa. Encontrei 
completo no YouTube.

‘Vicky Cristina Barcelona’, do 
renomado Woody Allen, estrela-
do por Penelope Cruz, Scarlett 
Johansson e Javier Bardem, 
mostra duas americanas que 
vão passar férias em Barcelona 
e se envolvem com um pintor 
local. O filme não fala de vinho, 
mas mostra sempre os persona-
gens com taças na mão, mos-
trando o quanto o vinho pro-

porciona bons momentos.
‘O sabor do amor’ é um filme 

que conta a história de uma garo-
ta que herda vinícola na Califór-
nia e se apaixona por um rapaz 
que é filho de seu principal con-
corrente. Filme de sessão da tar-
de, roteiro leve e despretensioso.

Agora partindo para os docu-
mentários, ‘Somm’ é um dos 
meus preferidos, mas não é o tipo 
de documentário que talvez agra-
de a todos. Ele acompanha qua-
tro sommeliers se preparando 
para o teste mais difícil de suas vi-
das, o quase impossível de passar 
exame de “Master Sommelier”. 
Esse indico para pessoas da área. 

Na sequência fizeram ‘Somm: 
Dentro da garrafa’, 
no qual produtores 
de vinhos e som-
meliers mergu-
lham na história, 
modos de fabrica-
ção e comercializa-
ção dos vinhos.

Já ‘Sour Grapes’ é 
daqueles que vale 
muito assistir. Este      
documentário 
conta a história de 

Rudy Kurniawan, o maior frau-
dador de vinhos da história, que 
conseguiu roubar milhões dos 
investidores. O crime foi desco-
berto quando um produtor da 
Borgonha soube que safras que 
nunca foram produzidas de 
seus vinhos estavam sendo ven-
didas pelo falsificador. 

Por último, mas não menos 
importante, a dica para amantes 
de vinhos do Novo Mundo, em 
especial os californianos: Decan-
ted. Ele mostra produtores e vi-
nhos da região do Napa Valley. 

Agora é só escolher o vinho 
ideal para ver cada uma dessas 
dicas e apertar o play!

Tim tim!

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

CAROLINA BOUERI
@carolsflavors

Um dos bens 
culturais mais 

abrangentes 
no Brasil é a 
festa junina. 
Ainda  q u e , 
tradicional-

mente, os eventos explodam 
na Região Nordeste, em todos 
os estados os arraiás -  com 
danças, trajes e comidas típi-
cas - pipocam neste mês de ju-
nho, às vezes se estendendo 
até julho e agosto. 

O começo da festa junina ao 
Brasil remonta ao século XVI. 
Os arraiás eram tradições bas-
tante populares na Península 
Ibérica (Portugal e Espanha) 
e, por isso, foram trazidas pa-
ra cá pelos portugueses du-
rante a colonização, assim co-
mo muitas outras tradições.  

Logo na chegada em territó-
rio nacional, era conhecida 
como festa joanina, em refe-
rência a São João, cujo dia é 
celebrado em 24 de junho. 
Mas, ao longo dos anos, teve o 

CAROLINA BOUERI

Durante as festas juninas no Brasil são feitas inúmeras comidas à base de milho, como a cocada

COCADA DE MILHO VERDE 

Ingredientes 
 • 1 xíc. de açúcar 
 • 1 xíc. de água 
 • 1 c. de vinagre 
 • 200g de coco ralado 
 • 1 cx. de leite condensado 
 • 2 espigas de milho 
 • 1/2 xíc. de água   

Modo de fazer
 • coloque em uma panela o açúcar, 
o vinagre e a 1 xícara de água, 
musture e deixe cozinhar até 
formar uma calda em ponto de 
fio. Enquanto a calda cozinha, 
coloque no liquidificador a ½ 
xícara de água e o milho e bata 
até se tornar um suco.  

 • quando a calda estiver pronta, 
adicione na panela o coco. Misture 
até a calda envolver o coco e acres-
cente o leite condensado e o milho 
batido. Mexa até o milho cozinhar 
e a mistura se transformar em uma 
massa. Transfira para forma 
untada com manteiga. Leve à 
geladeira até esfriar. Corte e sirva.

Vai ter arraiá, 
sim sinhô! 
Está aberta a temporada de festas juninas e, por 
isso, Sabores traz um prato tradicional desta época

nome alterado para festa juni-
na, em referência ao mês no 
qual ocorre, junho. Além dis-
so, há outros dois santos co-
m e m o r a d o s  n e s s e  m e s m o 
mês: Santo Antônio (13) e São 
Pedro (29). 

Inicialmente, antes do perí-
odo da Idade Média, as festas 
juninas eram realizadas como 
uma forma pagã de homena-
gear os deuses da fertilidade e 
da natureza. Devido à tama-
nha popularidade das festas, 
a Igreja tentou intervir e im-
pedir que a celebração acon-
tecesse, mas, como não teve 
sucesso, acabou adotando a 
festividade como uma come-
moração religiosa – o fator re-
ligioso existe até hoje.  

Quando chegou ao Brasil, a 
festa possuía forte tom reli-
gioso – conotação essa que se 
perdeu em parte,  uma vez 
que é vista por muitos mais 
como uma festividade popu-
lar do que religiosa. Além dis-
so, a evolução da festa junina 
no Brasil fez com que ela se 
associasse a símbolos típicos 
das zonas rurais. 

QUITUTES 
Durante as festas juninas no 

Brasil, são realizadas danças tí-
picas, como as quadrilhas. Tam-
bém há produção de inúmeras 
comidas à base de milho e 
amendoim, como canjica, pa-
monha, pé de moleque, cocada, 
além de bebidas como o quen-
tão. Outra característica muito 
comum é a de se vestir de caipi-
ra de maneira caricata. 

O milho é um alimento mui-
to importante nessas come-
morações e, por isso, diversas 
comidas típicas de festa juni-
na levam esse ingrediente. O 
curau, por exemplo, é prato tí-
pico em festas juninas. Cha-
mado no Nordeste como can-
jica nordestina, tem sua ori-
gem na união de duas recei-
tas: o pudim europeu e uma 
bebida densa de milho dos tu-
pis, que antigamente era uti-
lizada em rituais. O próprio 
nome em Tupi já define sua 
origem, mingau. 

A receita desta semana tam-
bém associa o milho a um ou-
tro prato, mas dessa vez a um 
produto nacional: a cocada.

"Sideways - 
Entre umas 

e outras" 
ganhou o 
Oscar de 

Melhor Roteiro 
Adaptado

Cena do 
documentário  

Somm, que 
acompanha 

quatro 
sommeliers 

que se  
preparam 

para o exame 
de "Master 

Sommelier"
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AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos que se encontram à 
disposição dos acionistas os 
documentos de que trata o artigo 133 
e seus incisos, da Lei nº 6.404/1976, 
relativamente ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021, podendo 
ser examinados na sede da 
Companhia Espírito Santense de 
Saneamento – CESAN, sito na Av. 
Governador Bley, 186, 3º andar, 
Centro, nesta Capital. 

Vitória, 29 de março de 2022. 
A DIRETORIA 

 
 
 

CONSULTA PÚBLICA
Obras do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Grande Terra 
Vermelha e Balneário Ponta da 

Fruta, no município de Vila Velha

O Governo do Estado do Espírito 
Santo, por meio da Companhia Espí-
rito-santense de Saneamento – CE-
SAN, comunica que a partir de 13 de 
junho de 2022, o Relatório de Ava-
liação Ambiental e Social das Obras 
de Sistema de Esgotamento Sanitá-
rio de Grande Terra Vermelha e Bal-
neário Ponta da Fruta, no município 
de Vila Velha (Programa de Gestão 
Integrada das Águas e da Paisagem) 
estará disponível para consulta no 
site da empresa no endereço www.
cesan.com.br. As manifestações po-
derão ser feitas a partir das 10 ho-
ras (horário de Brasília) do dia 13 de 
junho de 2022, até às 17 horas (ho-
rário de Brasília) do dia 27 de junho 
de 2022. Dúvidas, críticas, suges-
tões e demais informações devem 
ser enviadas para o e-mail:
consultapublica.gtv@cesan.com.br 
Estão todos convidados para partici-
parem dessa CONSULTA PÚBLICA 
sobre as Obras do Sistema de Esgo-
tamento Sanitário de Grande Terra 
Vermelha e Balneário Ponta da Fruta.
No dia 23 de junho de 2022 tam-
bém será realizada uma reunião 
aberta ao público para apresentar o 
Relatório e tirar dúvidas dos interes-
sados. A reunião será realizada na 
UMEF Governador Christiano Dias 
Lopes Filho, rua Ita, 1, São Conrado, 
Vila Velha, a partir das 18:30 horas.
Participe.

CONVOCAÇÃO EXAME 
DEMISSIONAL

EMPRESA: JPES COMERCIO ATA-
CADISTA PEÇAS E ACESSORIOS 
LTDA, convocamos para realiza-
ção do exame demissional AN-
DRESSA MARIA DE SOUZA até 
dia 30/06/2022 na Clinica NC 
MED de 2ª a 6ª feira 07:30 as 
16:00 horas.
ENDEREÇO:ROD. Norte Sul - Rua 
D – Quadra 59 Nº 02 - Manoel Pla-
za, Serra (Prox. Terminal de Cara-
pina em cima da Atlântica Pneus).

COMUNICADO
ZMM EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA torna 
público que requereu  à  SEM-
MA a Licença Prévia e Licença 
de Instalação através do pro-
cesso nº 0008/2022 para Ati-
vidade de Loteamento Predo-
minantemente Residencial , 
situada na localidade de Maro-
bá, Presidente Kennedy-ES.

 
AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos que se encontram à 
disposição dos acionistas os 
documentos de que trata o artigo 133 
e seus incisos, da Lei nº 6.404/1976, 
relativamente ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021, podendo 
ser examinados na sede da 
Companhia Espírito Santense de 
Saneamento – CESAN, sito na Av. 
Governador Bley, 186, 3º andar, 
Centro, nesta Capital. 

Vitória, 29 de março de 2022. 
A DIRETORIA 

 
 
 

CONSULTA PÚBLICA
Obras de ampliação da Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) 
Araçás, no município de Vila Velha

O Governo do Estado do Espírito 
Santo, por meio da Companhia Espí-
rito-santense de Saneamento – CE-
SAN, comunica que a partir de 13 de 
junho de 2022, o Relatório de Ava-
liação Ambiental e Social das Obras 
de Ampliação da ETE Araçás, no mu-
nicípio de Vila Velha (Programa de 
Gestão Integrada das Águas e da 
Paisagem) estará disponível para 
consulta no site da empresa no en-
dereço www.cesan.com.br. As mani-
festações poderão ser feitas a par-
tir das 10 horas (horário de Brasília) 
do dia 13 de junho de 2022, até às 
17 horas (horário de Brasília) do dia 
27 de junho de 2022. Dúvidas, críti-
cas, sugestões e demais informa-
ções devem ser enviadas para o e-
-mail:
consultapublica.aracas@cesan.com.br 
Estão todos convidados para partici-
parem dessa CONSULTA PÚBLICA 
sobre as Obras de ampliação da Es-
tação de Tratamento de Esgoto Ara-
çás, em Vila Velha.
No dia 21 de junho de 2022 também 
será realizada uma reunião aberta ao 
público para apresentar o Relatório e 
tirar dúvidas dos interessados. A reu-
nião será realizada na Associação de 
Moradores do Bairro Araçás (AMAR), 
rua Bagdá, 54, Araçás, Vila Velha, a 
partir das 18:30 horas.
Participe.

COMUNICADO
E S P A Ç O  C O N S T R U T O R A 
LTDA ,  to rna  púb l i co  que  re-
q u e r e u  d a  S E M M A / P M V V , 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  n ° 
4 4 . 1 5 8 / 2 0 2 2 ,  a s  L i c e n ç a s 
Municipais Ambientais Prévia 
e de Instalação  (LMP e LMI) , 
para  at iv idade de Condomí-
nios habitacionais verticais 
–  Cod 18.05 N ,  na local idade 
da  Av.  Antonio de Almeida 
Filho, 110 -  Qd 62, Lt 25-A 
– Praia de Itaparica ,  municí-
pio de Vila Velha/ES.

COMUNICADO
SHIBER MATERIAL DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA-ME torna público que Re-
quereu da SEMMA, através do pro-
cesso n 55333/2016, Licença 
LMAR, para atividade Material de 
Construção, cod 20.11 N na loca-
lidade de Est. Jeronimo Monteiro n 
3950 – B. Vila Batista-  V.V. – ES

COMUNICADO
S A P O R E  S A ,  C N P J 
67.945.071/0754-99,  torna 
públ ico que obteve da  SEM-
MA ,  a  LAC 333/2022 ,  para a 
at ividade de  Cozinha Indus-
trial ,  com inscr ição imobi l iá-
r ia  011.3 .008.1190.005,  na 
loca l idade  de  R.  Ata laydes 
M o r e i r a  d a  S o u z a ,  1 0 4 0 , 
Restaurante  Parapanema, 
CIVIT I ,  Serra,  ES.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, 
convocados a comparecer à reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a se 
realizar às 10:00 horas do dia 30 de junho de 2022, em sua Sede Administrativa 
de Negócios, situada à Rua Izidro Benezath, nº 48, 4º andar, Enseada do Suá, 
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
I. Proposta de remuneração global dos membros estatutários;
II. Eleição para o Conselho de Administração e/ou para o Conselho Fiscal.

Vitória, 07 de junho de 2022
DANIEL RODRIGUES ALDIGUERI

Presidente do Conselho de Administração

MAIS SAUDE S/A
CNPJ Nº 19.691.730/0001-04

NIRE – 32.300.034.080

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021 
ATA REDUZIDA

Data, Hora e Local: No dia 31 de dezembro de 2021, às 08 horas, na sede da Mais Saúde S.A, lo-
calizada na Cidade de Vitória Estado do Espírito Santo, na Escadaria Acyr Guimarães nº 25 - Bair-
ro Centro, CEP 29.015-360.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Saulo Von Rondon de Almeida, e secretariados pela 
Sra. Bianca Henriques Coutinho Kloss.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no §4º do art. 
124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
A Assembleia atendeu a todas as formalidades legais.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) compra pela Companhia das Ações da Sócia BIANCA HENRIQUE 
COUTINHO KLOSS, com sua saída do quadro societário e com a reserva dessas em tesouraria, pe-
lo valor de R$ 2.998.629,46 (dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e 
nove reais e quarenta e seis centavos); (ii) venda destas ações Reservadas em Tesouraria para GT 
Participações LTDA; (iii) Aumento de Capital Social; (iv) ajuste do quadro societário e a alteração 
e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do acima disposto.
Deliberações Tomadas: Após os esclarecimentos e discussões necessárias, os acionistas da Com-
panhia aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
(i) aprovada a saída de BIANCA HENRIQUE COUTINHO KLOSS, ficando resolvido que o valor de 
R$ 2.042.000,00 (dois milhões e quarenta e dois mil reais), será utilizado para pagamento de MU-
TUO contraído pelos sócios, devendo tal quantia ser repassada por conta e ordem ao Sr. Hiran Alen-
car Mora Castilho, inscrito no CPF/MF nº 574.363.129-87, conforme procedido em 05/11/2021, 
no valor de R$ 1.998.077,00 (um milhão novecentos e noventa e oito mil e setenta e sete reais), 
e saldo de R$ 43.923,00 (quarenta e três mil novecentos e vinte e três reais), pago a acionista re-
tirante. 
(ii) aprovar, a venda das ações depositadas em tesouraria para GT PARTICIPAÇÕES LTDA, com se-
de na Escadaria Acyr Guimarães, nº25, Centro, Vitória-ES, CEP 29015-360, inscrita no CNPJ nº 
38.543.953/0001-79, representada por seu socio administrador Sr. Tarcísio Coutinho Lucas, ins-
crito no CPF/MF nº 055.375.627-31, com a incorporação dos imóveis, constantes nas escrituras 
de livro 70, fls. 117; 118; 119; 120; 121; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 
155 e 156; do Cartório de registro Civil e Tabelionato de Araçatiba.
Ata registrada na JUCEES em 18/02/2022 sob nº 20220157014, protocolo nº 220157014 de 
31/01/2022. Código de verificação 12202178818

Prevenir é nossa responsabilidade. 

UNIDOS CONTRA
A DENGUE 

COMUNICADO
A SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, torna público que REQUEREU da SEMMA, através do processo nº 36020/2022, a 
Licença Municipal Prévia (LMP) e a Licença Municipal de Instalação (LMI), para atividade de Condomínios ou Conjuntos Habitacionais 
e/ou Comerciais Verticais, (COD. 18.05), na localidade da Rod do Sol, S/N°, Praia de Itaparica, município de Vila Velha – ES.


