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Caixa Econômica é multada, 
mas filas e demora no 
atendimento continuam 45

Padre Osvaldo Villa – Em celebração por 
ocasião de seu aniversário, recentemente

FUNDAÇÃO RENOVA

Somente no Espírito Santo foram 
pagos mais de R$ 1,8 bilhões 
a 18,3 mil pessoas, através do 

Sistema indenizatório simplificado. 
Valor pago supera arrecadação 

dos municípios beneficiados.4

Tribunal 
de Contas 
barra 
licitação 
para 
reforma de 
escola no 
Chumbado

5

Sooretama 
perde o 
pároco 
Osvaldo Villa

“Na minha vida religiosa e de padre, 
sempre me deixei guiar por Deus, fazen-
do a minha parte e deixando Ele fazer 
a Dele. A minha maior alegria é fazer a 
vontade de Deus, colocando a serviço da 
Igreja os meus peixinhos e pãezinhos. 
Nunca me arrependi. Rezem por mim”!

Bruno Pessoti: a trajetória 
de um dos maiores 
empreendedores do 
agronegócio capixaba 3

Destaque no Brasileiro, 
fisiculturista de Sooretama busca 
apoio para ir ao Sul-americano 7

Pagamento de indenizações mais que dobra em
um ano e alcança R$ 6,5 bi
Pagamento de indenizações mais que dobra em
um ano e alcança R$ 6,5 bi
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Ganha força movimento que defende voto 
para deputado em candidato de Sooretama

Município recebe recursos para 
beneficiar pequenos agricultores

Em atendimento a 
uma solicitação do ad-
vogado e ex-vereador 
do município, Dr. Willian 
Bassani, a deputada 
federal Soraya Mana-
to (PSL) destinou para 
Sooretama, através de 
emenda parlamentar, re-
cursos federais da ordem 
de R$ 250 mil. O dinheiro 
é proveniente do Ministé-
rio da Integração Regio-
nal e deve ser aplicado 
pela Prefeitura Municipal 
em favor de pequenos 
agricultores locais, na 
aquisição de máquinas e 
equipamentos agrícolas.

A deputada Soraya 

Vem ganhando força 
entre representantes de 
diversos segmentos da 
sociedade de Sooretama 
um movimento popular 
que defende o voto para 
deputado estadual nas 
eleições de 2022 em 
candidatos que sejam do 
próprio município.

O objetivo é tentar 
eleger um deputado que 
seja da cidade e, dessa 
forma, acabar com a ca-
rência de representativi-
dade política de Sooreta-
ma em nível estadual.

“Quem é de Sooreta-
ma, vota em candidato do 
município. Esse é o nosso 
lema. Somos mais de 20 

SOORETAMA tem hoje mais de 20 mil eleitores, suficientes para eleger 
um representante próprio em nível estadual ADESÃO espontânea: apoiador adesiva o carro 

em apoio ao pré-candidato Dr. Willian Bassani

Manato encaminhou ofí-
cio à Prefeitura, no final 
do mês de junho, comu-
nicando a destinação dos 
recursos e solicitando 
o cadastro da proposta 
por parte da administra-
ção municipal, para que 
possa agilizar os trâmi-
tes de liberação junto ao 
Ministério da Integração 
Regional.

Ao reivindicar o apor-
te financeiro, em ofício 
enviado à deputada no 
dia 23 de fevereiro deste 
ano, Dr. Willian Bassa-
ni intercedeu especial-
mente em favor da As-
sociação de Pequenos 

Agricultores da Região 
de Calçado e Coqueiro 
(Aparcal), que conta atu-
almente com cerca de 30 
produtores rurais filiados 
no interior do município. 
São famílias que se de-
dicam à produção de ali-
mentos na cafeicultura, 
fruticultura, pecuária e 
outras culturas.

No pedido, Dr. Willian 
destaca que a aquisição 
de implementos agrícolas 
permitirá aos agricultores 
“garantir melhor produ-
ção, beneficiamento e 
comercialização de seus 
produtos, principalmente 
devido à indisponibilidade 
de recursos e mão-de-
-obra no campo na época 
de safra”. “O apoio é fun-
damental para o fortaleci-
mento e a sobrevivência 

do homem do campo”, 
acrescentou ele.

Ao comemorar a 
conquista, o advogado 
justificou porque deci-
diu interceder em favor 
do setor. Ele reforçou a 
importância da agricul-
tura, para o município 
e o país de modo geral, 
principalmente no atual 
cenário de crise social e 
econômica criado a par-
tir da pandemia no novo 
coronavírus. “Se não 
fosse por nossos agri-
cultores, que produzem 
o alimento que abastece 
as nossas mesas, esta-
ríamos vivendo um caos 
total. Nada mais justo do 
que reconhecer e apoiar 
o trabalho árduo e diário 
desses verdadeiros he-
róis”, destacou.

São R$ 250 mil de recursos federais, 
destinados pela deputada Soraya 
manato, a pedido do advogado
Dr. Willian Bassani, para a aquisição 
de equipamentos agrícolas. 

mil eleitores e temos con-
dições de eleger o nosso 
representante, defende 
o comerciante Leonardo 
Moreira Bichi, um dos lí-
deres do movimento.

“Precisamos de al-
guém que seja sensível 
aos nossos problemas e 
que realmente vá defen-
der os nossos interesses. 
Chega de nos contentar 
com migalhas. Ano após 
ano ajudamos a eleger 
políticos de fora, que de-
pois só beneficiam uns 
poucos apadrinhados. 
Agora, chegando próximo 
da eleição, eles reapare-
cem”, acrescentou ele.

O mais recente capítu-

lo da irrelevância política 
de Sooretama no cenário 
estadual foi a esdrúxula 
transferência do coman-
do do Pelotão de Polícia 
Militar da cidade, que dei-
xa de pertencer ao Bata-
lhão da PM em Linhares 
e passa a estar subor-
dinado à recém-criada 
Companhia Independen-

te de Jaguaré. A medida, 
adotada pelo Governo do 
Estado, acontece num 
momento em que a po-
pulação sofre com uma 
crescente onda de vio-
lência e assaltos a esta-
belecimentos comerciais. 
E tudo, até agora, sob o 
silêncio das autoridades 
locais e dos deputados 
estaduais que dizem re-
presentar o município.

Até o momento, fal-
tando pouco mais de um 
ano para as eleições ge-
rais de 2022, o advoga-
do e ex-vereador Willian 
Bassani é o único político 
sooretamense que colo-
cou se nome à disposição 
na disputa para deputado 
estadual. As adesões e 
manifestações de apoio 
à sua pré-candidatura 
se intensificaram nos úl-
timos meses, inclusive 
vindo de moradores de 
cidades vizinhas a Soo-
retama, como Linhares, 

Vila Valério e Jaguaré, 
entre outras. De manei-
ra espontânea, inúmeros 
apoiadores estão adesi-
vando seus veículos com 
o nome do pré-candidato.

Dr. Willian recebe com 
entusiasmo as diversas 
manifestações de apoio. 
“A palavra é gratidão a 

todos os que estão abra-
çando essa causa, que 
não é só minha, mas de 
todos os que querem o 
melhor para o nosso mu-
nicípio. Graças a Deus, é 
uma corrente que só au-
menta e que me faz acre-
ditar que o nosso sonho é 
possível”, disse ele.
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Bruno Pessoti: 
a trajetória de 
um dos maiores 
empreendedores do 
agronegócio capixaba

O empresário de prestígio internacional começou 
comprando mamão e maracujá em Sooretama 
para revender na Ceasa, aos 17 anos.   

Bruno Roza Pessoti, 
atualmente um dos maio-
res empreendedores do 
agronegócio no Brasil, 
faz questão de registrar 
o papel preponderante 
de Sooretama em sua 
inspiradora trajetória pro-
fissional de sucesso. “Te-

Trabalho e dedicação: sucesso
O sucesso profissional 

alcançado por Bruno Pes-
soti está baseado, segun-
do ele próprio, em dois pi-
lares fundamentais: traba-
lho e comprometimento.

Casado e pai de três 
filhos, o empresário ga-
rante que trabalha em 
média 12 horas por dia. 
“Acordo todos os dias 
entre 4 e 5 horas da ma-
nhã e só paro depois das 
7 horas da noite. Não há 
sucesso sem esforço e 
dedicação. O Brasil é o 
país das oportunidades 
para quem tem vontade 
de trabalhar e coragem 
para empreender. Nossas 
terras são férteis, o clima 
é favorável e temos boa 
mão-de-obra”, destaca.

Bruno Pessoti ainda 
ressalta que conseguiu 
formar uma boa equipe 
que o auxilia com compe-
tência na administração 
de todos os seus empre-
endimentos. “Acredito e 
invisto muito na força de 
trabalho e na capacidade 

BRUNO PESSOTI se tornou um empresário de prestígio internacional no 
segmento do agronegócio 

A FRUTMEL Frutas, empresa de Bruno Pessoti, está instalada em uma 
área de 27 mil metros quadrados, nos arredores de Sooretama 

LOGÍSTICA: Frutmel possui frota própria de 
caminhões e carretas, todos equipados com 
compartimentos refrigerados

Sooretama deve receber título de 
Capital Nacional do Café Conilon

Sooretama deve re-
ceber em breve o título 
de Capital Nacional do 
Café Conilon. O reco-
nhecimento, proposto 
pela senadora Rose de 
Freitas (MDB-ES), atra-
vés do Projeto de Lei 
5517/2019, foi aprova-
do no final de setem-
bro, em decisão termi-
nativa – sem precisar 
passar pelo plenário, 
na Comissão de Edu-
cação do Senado Fe-
deral. Agora, o projeto 
será analisado pela Câ-
mara dos Deputados.

Segundo dados 
apresentados pela se-
nadora, o município é o 
maior produtor de café 
conilon do Espírito San-
to e o terceiro maior do 
país. Além do título, a ini-
ciativa de Rose de Frei-
tas pretende ampliar as 
possibilidades de inves-
timentos na produção 
e geração de empre-
gos na cidade e região. 
“Essa medida certamen-
te facilitará a atração de 
investimentos para o 
município”, destacou.

Para reforçar a im-
portância de Sooretama 
na produção de café co-
nilon, Rose apresentou 
dados que sustentam a 
concessão do título. “A 
Pesquisa Agrícola Mu-

nicipal (PAM), realizada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), aponta que, 
devido à sua baixa altitu-
de e ao seu clima quen-
te, o município produziu 
28,7 mil toneladas de 
conilon, o equivalente 
a 478 mil sacas piladas 
em 2017”, citou.

A senadora informou 
que, de acordo com au-
toridades do município, 
“os produtores locais in-
vestem em moderniza-
ção e melhoramento ge-
nético de suas lavouras, 
além diversificarem a 
produção das proprieda-
des com outras culturas, 
como a pimenta do reino 
e a fruticultura”

“As autoridades desta-
cam que o resultado das 
safras deixa evidente a 
força da agricultura soore-
tamense. Em favor dessa 
vocação, foram realizadas 
ações em benefício da 

agricultura com base no 
planejamento estratégi-
co. As estradas recebem 
manutenção constante, 
facilitando o escoamento 
da produção”, reforçou a 
senadora.

Ainda de acordo com 
Rose de Freitas, a voca-
ção do município e da 
região também atrai em-
presas a se instalarem 
em Sooretama. “Esse foi 
o caso da multinacional 
Louis Dreyfus Company 
(LDC), que trabalha com 
a compra e armazena-
mento de café conilon 
na cidade, movimentan-
do, por ano, 1,2 milhão 
de sacas do grão. “Por 
essas razões, a iniciati-
va confere a Sooretama 
o título de “Capital Na-
cional do Café Conilon” 
em reconhecimento aos 
excelentes resultados 
obtidos pela região no 
cultivo desse produto”, 
defendeu a senadora.

da nossa juventude, es-
pecialmente dos jovens 
nascidos a partir de 1985 
até o ano 2000. Essa 
faixa etária recebeu in-
formação tecnológica de 
qualidade, desenvolveu 
senso crítico e foi bem 
formada em valores e 
princípios”, avalia.

Através da Frutmel, 
o empresário atende ao 
mercado nacional e tam-
bém exporta, em torno 
de 30% de sua produção 
de mamão, das varieda-
des Papaya e Formosa, 
para os mercados norte-

americano, europeu e asi-
ático. A empresa possui lo-
gística própria de distribui-
ção, através de uma frota 
de caminhões e carretas, 
todos equipados com com-
partimento refrigerado.

Além do mamão, 
Bruno Pessoti também 
produz café, coco verde 
e, em breve, pimenta-do-
reino, com lavouras em 
plena expansão. Ao todo, 
são mais de 850 hectares 
cultivados em quatro mu-
nicípios do Norte do Es-
tado: Linhares, Aracruz, 
Sooretama e Vila Valério.

nho muito a agradecer 
ao município. Faz parte 
da minha história. É uma 
terra maravilhosa, de um 
povo muito trabalhador”, 
exaltou o empresário.

Nascido em Linhares, 
Bruno Pessoti lembra que 
começou no agronegócio 

de frutas, aos 17 anos de 
idade, em 1994, exata-
mente no ano em que foi 
consolidada a emancipa-
ção de Sooretama. “Eu 
comprava frutas (mamão 
e maracujá) nas proprie-
dades rurais do município 
e levava para revender 

na Ceasa, em Cariacica. 
Fazia esse trajeto pratica-
mente toda semana, de 
caminhão”, recorda.

Hoje, aos 43 anos, 
consolidado como um 
empresário de prestígio 
internacional no segmen-
to, Bruno Pessoti segue 
movimentando a econo-
mia sooretamense, mas 
de maneira infinitamente 
mais expressiva, como 
um dos maiores empre-
gadores do município.

A Frutmel Frutas, em-
presa fundada e dirigida 
por Bruno Pessoti, está 
instalada em uma área 

própria de 27 mil metros 
quadrados, às margens 
da rodovia BR-101, loca-
lizada há apenas quatro 
quilômetros do centro de 
Sooretama. Os empre-
endimentos do empresá-
rio, incluindo o Packing 
House da Frutmel e as 
áreas de cultivo agrícola, 
empregam cerca de 500 
trabalhadores, dos quais 
mais de 300 são morado-
res de Sooretama.

Mas um crescente fla-
gelo social tem preocupa-
do Bruno Pessoti em rela-
ção ao futuro do municí-
pio: a falta de segurança 

e a consequente escala-
da da violência e do tráfi-
co de drogas. “Sooretama 
e Jaguaré têm enfrentado 
o mesmo problema. Es-
tamos perdendo uma ju-
ventude muito boa para 
as drogas, inclusive al-
guns bons colaboradores 
nossos”, lamentou.

Para o empresário, 
são necessárias medi-
das urgentes para conter 
o avanço da criminalida-
de, principalmente uma 
maior repressão ao trá-
fico de drogas, através 
do reforço das ações de 
segurança pública. 
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Caixa Econômica é multada por filas e 
demora no atendimento a clientes 

O sofrimento 
das pessoas 

que necessitam 
atendimento se 

repete diariamente 
na agência do 

centro de Linhares  

Procon no Espírito 
Santo multou em mais de 
R$ 110 mil reais a Caixa 
Econômica Federal por 
amplas filas e atendi-
mento demorado nas 
agências do Estado. O 
problema tem sido recor-
rente em todas as cida-
des onde o banco possui 
agências.

Nesta segunda-feira 
(4), em Linhares, o sofri-
mento das pessoas que 
necessitam atendimento 
mais uma vez se repe-
tiu. Logo pela manhã, a 
fila para entrar na agên-
cia da Avenida Noguei-
ra da Gama, no centro 
da cidade, já dobrava o 
quarteirão, expondo os 
clientes a uma situação 
humilhante.

Em junho deste ano, 
a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), o 

FILA imensa de pessoas à espera de 
atendimento na agência da Caixa Econômica 
Federal em Linhares: sofrimento diário

Somente no Espírito Santo foram pagos mais de R$ 1,8 bilhões a 
18,3 mil pessoas, através do Sistema indenizatório simplificado. 
Valor pago supera arrecadação dos municípios beneficiados.

                         Pagamento   de   indenizações
mais que dobra em um ano e alcança R$ 6,5 bi

As indenizações e Au-
xílios Financeiros Emer-
genciais (AFEs) pagos a 
atingidos de Minas Gerais 
e do Espírito Santo pe-
los danos causados pelo 
rompimento da barragem 
de Fundão, em Mariana 
(MG), chegaram a R$ 6,5 
bilhões em setembro, um 
crescimento de mais de 
100% em relação ao valor 
destinado a indenizações 
e auxílios até dezembro de 
2020.

A implementação do 
Sistema Indenizatório Sim-
plificado, a partir de deci-
são da 12ª Vara Federal, 
permitiu o pagamento para 
casos em que havia difi-

culdade na comprovação 
dos danos, contribuindo 
para a aceleração dos de-
sembolsos. Em um ano, 35 
mil atingidos receberam um 
total de R$ 3,4 bilhões em 
indenizações. Neste mês de 
setembro, mais de 8 mil pes-
soas foram beneficiadas, 
atingindo mais de R$ 800 
milhões em pagamentos.

O Sistema Indeniza-
tório Simplificado permitiu 
a inclusão de milhares de 
atingidos no processo in-
denizatório. A partir de pe-
tições apresentadas pelas 
comissões de moradores 
dos municípios, a decisão 
judicial permitiu a indeni-
zação de categorias muitas 

vezes informais como arte-
sãos, carroceiros, lavadei-
ras, pescadores de subsis-
tência e informais, areeiros 
e outros. O sistema tam-
bém indeniza categorias 
formais como pescadores 
profissionais, proprietários 
de embarcações e empre-
sas como hotéis, pousadas 
e restaurantes.

No Espírito Santo, apro-
ximadamente R$ 1,83 bi-
lhão foram pagos pelo Sis-
tema Indenizatório Simpli-
ficado, contemplando mais 
de 18,3 mil atingidos de sete 
municípios: Aracruz, Baixo 
Guandu, Colatina, Con-
ceição da Barra, Linhares, 
Marilândia e São Mateus.

O município de Baixo 
Guandu inaugurou o siste-
ma, em agosto de 2020. O 
primeiro pagamento foi re-
alizado em setembro. Um 
ano depois, mais de R$ 555 
milhões foram pagos aos 
moradores. Tiveram direito 
ao recebimento de indeni-
zação até agora aproxima-
damente 6,1 mil pessoas 
na cidade, que tem cerca 
de 31 mil habitantes, se-
gundo estimativa do IBGE. 
Para fins de comparação, o 
município recebeu R$ 119 
milhões de arrecadação to-
tal no ano de 2020, consi-
derando arrecadação pró-
pria, operações de crédito 
e transferências da União e 
do Estado.

Em Linhares, por 
exemplo, uma das prin-
cipais cidades do Estado 
fora do eixo

metropolitano, foram 
pagos cerca de R$ 454 
milhões em indenizações 
para mais de 4,6 mil pesso-

as. A arrecadação própria 
do município de todo o ano 
de 2020, chegou a R$ 166 
milhões.

Em São Mateus, o ce-
nário é parecido. Aos atingi-
dos da cidade, foram pagos 
cerca de R$ 310 milhões a 
mais de 2,7 mil moradores. 
Já o município recebeu R$ 
75 milhões de receita pró-
pria e R$ 56 milhões arre-
cadados em ICMS em todo 
o ano de 2020.

Aracruz, um importante 
polo industrial do Norte do 

estado, recebeu um valor 
expressivo para a econo-
mia local. A 2.400 morado-
res da cidade, foram pagos 
mais de R$ 243 milhões 
pelo Sistema Indenizatório 
Simplificado. A arrecada-
ção própria anual de 2020 
do município chegou a R$ 
183 milhões.

Os valores das indeni-
zações, definidos pela Jus-
tiça, com quitação única e 
definitiva, variam de R$ 17 
mil a R$ 567 mil, conforme 
a categoria. 

Banco Central (Bacen), 
a Associação Brasileira 
dos Bancos (ABBC) e o 
Sindicato dos Bancários 
do Espírito Santo (Sin-
dibancários) foram noti-
ficados pelo Procon-ES 
para que recomendas-
sem às agências ban-
cárias que adotassem 
as medidas necessárias 
para evitar que fosse ex-
trapolado o tempo de es-
pera dos consumidores 
nas filas das agências, 
conforme determina a 
legislação.

O Procon também so-
licitou ampla divulgação 
sobre o horário de aten-
dimento e a adoção de 
medidas que minimizem 
as grandes filas que se 
formam do lado de fora 
das agências, além de 
mecanismos de atendi-
mento exclusivos e dife-
renciados para idosos, 
pessoas com deficiência 
e gestantes, no início do 
expediente bancário.

Conforme requereu 
o Procon, os bancos 
ainda devem assegurar, 
com prioridade, os aten-
dimentos relativos aos 
programas sociais do 
Governo Federal, bem 
como atendimento prio-
ritário às pessoas que 
comprovem pertencer 
ao grupo de risco para o 
contágio da Covid-19.

De acordo com o 
diretor-presidente do 
Procon-ES, Rogér io 

Athayde, o Instituto teve 
conhecimento da pro-
blemática das amplas 
filas de pessoas durante 
o atendimento bancário 
nas agências da Caixa, 
por meio de denúncias 
dos consumidores e de 
reportagens exibidas pe-
los jornais do Estado.

“O Procon-ES enviou 
uma Notificação Reco-
mendatória às entida-
des visando a minimizar 
os transtornos vividos 
pelos consumidores ao 
procurarem atendimen-
to bancário, tendo em 
vista as longas filas fora 
das agências bancárias, 
sem sequer ter um local 
apropriado para aguar-
dar, agravando-se tal si-
tuação durante o período 

de pagamento do auxílio 
emergencial do Governo 
Federal. Essa situação 
afeta o Princípio da Dig-
nidade Humana e não 
pode ser tolerada”, res-
saltou Athayde.

A diretora jurídica do 
Procon-ES, Lara He-
lena da Rocha Souza, 
explicou que, diante da 
ausência de resposta e 
apresentação das medi-
das adotadas para evitar 
o que se chama de es-
pera demorada, mesmo 
após ciência da notifica-
ção recomendatória ex-
pedida pelo Procon-ES, 
foi necessário instaurar 
o processo de ofício, que 
resultou na aplicação de 
multa.

As denúncias sobre 

espera demorada em fila 
de banco e outras irre-
gularidades podem ser 
feitas pelo telefone 151 
ou pelo WhatsApp (27) 
3323-6237.

O que diz a Lei
– As agências devem 
respeitar o tempo máxi-
mo de espera de acordo 
com a legislação de cada 
município. Nos municí-
pios que não têm legis-
lação própria, deve ser 
atendida a Lei Estadual 
nº 6.226/2000. O tem-
po de espera pode va-
riar de 10 a 20 minutos. 
Também deve ser afixa-
do cartaz informando o 
número da Lei que trata 
sobre fila de banco;
– As agências devem 

disponibilizar assentos 
para que os consumido-
res aguardem sentados 
por atendimento;
– As agências devem dis-
por de painéis que sepa-
ram visualmente as ope-
rações nos caixas das 
pessoas que aguardam 
para serem atendidas;
– É obrigatória a dispo-
nibilização de máquina 
emissora de senha e o 
horário deve estar em 
conformidade com o re-
lógio dos caixas;
– Idosos, gestantes, por-
tadores de deficiência e 
pessoa com criança de 
colo têm atendimento 
preferencial;
– Os Bancos Comerciais 
devem promover acessi-
bilidade para deficientes;
– As agências devem dis-
ponibilizar bebedouros 
com água potável, natu-
ral e refrigerada, própria 
para o consumo;
– As agências devem 
disponibilizar banheiros 
para uso dos clientes;
– Nos municípios de Vitó-
ria e Serra, as agências 
bancárias devem dispo-
nibilizar armários para 
que os clientes guardem 
seus pertences;
– As agências devem ter 
cartazes com telefone e 
endereço do Procon;
– Deve ser disponibili-
zado, para livre consulta 
dos clientes, o Código 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor.

FUNDAÇÃO RENOVA
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ES declara Estado de Atenção por 
escassez de chuvas e déficit hídrico

Agência Estadual de
Recursos Hídricos (Agerh)

declarou Estado de 
Atenção sobre a situação 
hídrica no Espírito Santo. 
A Resolução 001/2021, 
com a declaração e reco-
mendações de uso racio-
nal da água, foi publicada 
no Diário Oficial do Estado.

O Cenário de Aten-
ção foi declarado devido 
ao risco de aumento do 
déficit hídrico em rios e 
demais cursos d’água de 
domínio do Espírito San-
to. De acordo com o di-
retor-presidente da Agerh, 
Fábio Ahnert, a queda nas 
vazões dos mananciais 
e a possibilidade de não 
ocorrência de chuvas em 
volumes suficientes de-
mandam maior atenção do 
poder público, das compa-
nhias de abastecimento e 
dos usuários de água.

“Diferentemente das 
regiões banhadas pela 
bacia hidrográfica do rio 
Paraná, que sofrem com 
a falta d’água desde o 
primeiro semestre, o Es-
pírito Santo ainda está 
conseguindo ofertar água 
em quantidade e quali-
dade para todos, mesmo 
em um dos meses mais 
críticos do período seco. 
No entanto, chegamos a 
um momento, no qual os 
volumes dos rios seguem 
em queda, o que requer 
atenção e esforços de 

economia para evitarmos 
a escassez hídrica”, ex-
plicou.

Recomendações
A Resolução que de-

clara o Estado de Atenção 
para a situação hídrica no 
Espírito Santo recomenda 
uma série de medidas vol-
tadas ao uso racional da 
água em vários segmentos.

Às empresas e organi-
zações responsáveis pelo 
abastecimento urbano de 
água, a Agerh recomen-
da medidas de incentivo 
à economia do consumo 
diário de água pela po-
pulação, intervenções 
para redução do índice 
de perdas do sistema de 
distribuição e a agilidade 
no atendimento às solici-
tações de reparos de va-
zamentos em suas redes.

Já às prefeituras dos 
78 municípios capixabas 
são recomendadas ações 
que reduzam e responsa-
bilizem atividades promo-
toras do desperdício de 
água, como lavagem de 
calçadas, fachadas, mu-
ros e veículos com o uso 
de mangueiras; a rega de 
gramados, jardins e vias 
públicas com água que 
não seja de reuso.

Às indústrias são re-
comendadas medidas de 
reuso, reaproveitamento 
e reciclagem de água em 
suas unidades e parques 

fabris. Aos usuários e 
empreendedores agríco-
las, o Estado de Atenção 
demanda a adoção do 
período noturno para a 
irrigação de lavouras, a 
ampliação do uso racional 
e de captação de águas 
de chuva.

A Agerh recomenda 
ainda, aos órgãos res-
ponsáveis pelo licencia-
mento de atividades po-
luidoras, potencialmente 
poluidoras, degradadoras 
ou potencialmente degra-
dadoras, que imponham 
aos empreendimentos a 
adoção de medidas para 
a ampliação do uso racio-
nal, do reuso e aproveita-
mento de águas residuais 
tratadas, da captação 
de águas de chuva e de 
ações de reflorestamento 
e conservação de água e 
solo. Além disso, sugere 
a desburocratização do 

licenciamento de ativida-
des e intervenções emer-
genciais destinadas ao 
aumento da oferta hídrica.

“Em paralelo, a Agerh 
vai reforçar ainda mais o 
monitoramento dos rios 
e da chuva, em parceria 
com os órgãos estaduais 
e federais, e ampliar as 
ações de fiscalização nos 
locais mais sensíveis à 
estiagem”, complementou 
o diretor-presidente da 
Agência.

Fábio Ahnert enfati-
zou ainda a importância 
do comprometimento de 
todos. “É muito importan-
te que todos os capixabas 
se unam em prol de um 
uso mais consciente da 
água, para que continue-
mos atravessando esse 
período seco com tran-
quilidade e sem prejuízo, 
até o retorno das chuvas”, 
recomendou.

Tribunal de Contas impede homologação de 
licitação para reforma de escola no Chumbado

O prefeito de Soore-
tama, Alessandro Bro-
edel, e a presidente da 
Comissão de Licitação, 
Eliane Rodrigues Feli-
pe, deverão se abster 
de homologar a toma-
da de preços 004/2021, 
cujo objeto é a contrata-
ção de empresa espe-
cializada em prestação 
de serviços de enge-
nharia para reforma e 
ampliação da estrutura 
da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
(EMEF) ‘Chumbado’, no 
interior do município. A 
determinação é do Tri-
bunal de Contas do Es-
pírito Santo (TCEES).

O contrato, de mais 
de R$ 1,8 milhão, prevê 
ainda o fornecimento de 
mão de obra qualifica-
da, insumos, materiais, 
equipamentos e ferra-
mentas para a execu-
ção da obra.

Durante análise do 
processo, o Núcleo de 
Controle Externo de 
Edificações do TCE-ES 
considerou inoportuna 
a inclusão no edital da 
cláusula relativa à ca-
pacitação técnico-ope-
racional das empresas, 
uma vez que “restringe 
o caráter competitivo e 
pode direcionar o certa-
me”. Observou-se que 
não restou demonstrada 
a necessidade de com-
provação da execução 
anterior dos serviços pe-
las empresas licitantes.

O relator, conselhei-
ro Domingos Taufner, 
considerou que, real-
mente, chama a aten-

Padre Osvaldo Villa – Em celebração por oca-
sião de seu aniversário, recentemente.

VOLUME de rios e córregos seguem em 
queda no Estado 

ção o fato de ter sido 
inserido no edital, como 
parcelas de maior rele-
vância e valor signifi-
cativo do objeto, itens 
como reboco paulista 
(415 metros quadrados) 
e estrutura metálica 
para apoio de cobertura 
com telha termo acústi-
ca (580 quilos).

“Embora estejamos 
tratando de um servi-
ço de reforma, os itens 
para os quais se exi-
ge comprovação de 
capacidade técnico-
operacional não se re-
ferem às parcelas de 
maior relevância ou de 
complexidade técnica, 
muito menos possuem 
um valor econômico ex-
pressivo frente ao valor 
total do objeto, de R$ 
1.835.429,49”, pontua o 
relator em seu voto.

De acordo com estu-
do técnico, o reboco tem 
na planilha orçamentária 
o valor de R$ 80.396,21, 
que representa 4,38% 
do valor total orçado, e a 
estrutura metálica (que 
se refere a cobertura de 
uma área reduzida de 
menos de 200m²), tem 
o valor de R$ 62.730,02, 
que corresponde 3,4% 
do valor da planilha or-
çamentária.

Observou-se, de 
acordo com o Tribunal 
de Contas, que nenhum 
dos itens justificam os 
quantitativos exigidos 
no edital de licitação no 
item para capacitação 
técnico-operacional dos 
licitantes. Assim sendo, 
o relator decidiu por 

conceder a liminar, con-
siderando que a empre-

sa Baruck Construtora 
não participou do cer-

tame em razão desta 
cláusula, o que restrin-

giu o caráter competiti-
vo da licitação.

Sooretama lamenta a perda 
do pároco Osvaldo Villa 

O padre italiano Os-
valdo Villa, pároco da 
Paróquia Cristo Rei, de 
Sooretama, faleceu na 
noite desta segunda-fei-
ra (4), aos 71 anos. Ele 
estava internado em um 
hospital de Linhares e 
não resistiu às complica-
ções de seu estado de 
saúde, em decorrência 
de um câncer no fígado. 

A comunidade católi-
ca de Sooretama, assim 
como também a de Li-
nhares, está abalada e 
lamenta a morte do pa-
dre, que era muito que-
rido em toda a região. A 
Prefeitura e a Câmara 
de Vereadores do mu-
nicípio divulgaram Nota 
de Pesar lamentando o 
falecimento do religioso. 

Em comunicado, a
Paróquia Cristo Rei 
informou que o corpo 
do padre Osvaldo Villa 
será cremado e suas 
cinzas enviadas para a 
sua terra natal, na Itália, 
como era o desejo do 
religioso. “Padre Osval-
do tinha manifestado a 
várias pessoas da pa-

róquia, ao padre Paulo 
e também aos seus fa-
miliares que, caso vies-
se a falecer no Brasil, 
desejava ser cremado e 
que suas cinzas fossem 
levadas para a Itália e 
conservadas na Capela 
dos Padres de sua cida-
de natal, Pessano com 
Bornago, na região de 

Milão”, explica a nota.
Como não deixou 

sua vontade registrada 
por escrito, de acordo 
com a lei brasileira, so-
mente os familiares po-
dem liberar o corpo para 
a cremação. Um irmão 
do padre Osvaldo envia-
rá uma procuração da 
Itália autorizando a reali-
zação do procedimento. 

Em razão disto, in-
forma o comunicado da 
Paróquia Cristo Rei, o 
velório e a celebração 
de exéquias do pároco, 
para posterior cremação, 
somente serão agenda-
dos após a chegada do 
documento da Itália. Até 
lá, o corpo do religioso 
será mantido em local 
adequado e refrigerado. 

“Na minha vida religiosa e de padre, sem-
pre me deixei guiar por Deus, fazendo a 
minha parte e deixando Ele fazer a Dele. 
A minha maior alegria é fazer a vontade 
de Deus, colocando a serviço da Igreja 
os meus peixinhos e pãezinhos. Nunca 
me arrependi. Rezem por mim”!



SEXTA-FEIRA, 08 dE OUTUBRO dE 20216 CIDADES

NA CONTRAMÃO
Sooretama veta eleições para 
escolha de diretores escolares

CANSADOS DE ESPERAR
Moradores se unem e constroem abrigo
em ponto de ônibus de Sooretama

Ao contrário de Linha-
res, que prepara para o 
dia 8 de novembro a vo-
tação para a escolha dos 
novos diretores escola-
res da rede municipal, 
em Sooretama, a Câma-
ra de Vereadores rejeitou 
projeto de lei número 
33/2020 que instituía as 
eleições diretas nas es-
colas do município. Com 
isso, o cargo de diretor 
escolar permanece res-
trito à nomeação pelo 
prefeito municipal, por 
indicação política.

De autoria da verea-
dora Jaqueline Gomes 
(PSB), o projeto de lei 
foi apresentado em no-
vembro de 2020 e per-
maneceu engavetado na 
Câmara até março deste 
ano, quando, finalmente, 
foi colocado em votação. 
Dos nove vereadores, 
apenas Paulo Sérgio de 
Rezende, o Paulinho do 
Gás (Republicanos), e a 
própria Jaqueline vota-

A MAIORIA da Câmara de Vereadores rejeitou a proposta que instituía no 
município as eleições para a escolha dos diretores de escolas

Usuários, que ficavam 
expostos ao sol quente 
e a chuva, sem qualquer 
proteção, aprovaram a 
iniciativa.  

Cansados de esperar 
pelas autoridades locais 
e pelas empresas que 
exploram o transporte 
intermunicipal de passa-
geiros no município, mo-
radores de Sooretama se 
reuniram e eles próprios 

A AÇÃO entre amigos construiu o abrigo em um 
ponto de ônibus às margens da rodovia BR 101

SOFRIMENTO: passageiros aguardam embar-
que à beira da rodovia, sob o sol quente

A PREFEITURA explica que aguarda há mais 
de um ano autorização para instalar no local um 
ponto de ônibus móvel, tipo contêiner

construíram um abrigo 
em um ponto de ônibus 
localizado às margens da 
rodovia BR 101, ao lado 
do estacionamento de 
um supermercado.

A iniciativa partiu do 
morador Jackson da 

Conceição, que se sensi-
bilizou com o sofrimento 
das pessoas que utilizam 
o ponto de ônibus e que 
ficavam expostas ao sol 
quente e à chuva, sem 
qualquer proteção. Ele 
pediu doações e conse-
guiu o apoio de amigos 
para a construção do 
abrigo, com estrutura 
simples, porém, resisten-
te, de madeira tratada e 
coberto com telhão. O 
jovem Lucas Rezende foi 
um dos que colaborou, 
assim como também o 
ex-vereador Edson Isi-
doro Ferreira Campos. A 
empresa WSA Serviços 
Elétricos e Automação 
cedeu o veículo para o 
transporte do material.

Além de proporcionar 
um mínimo de conforto 
aos que diariamente uti-
lizam o ponto de ônibus, 
a iniciativa também teve 
o objetivo de chamar a 
atenção das autoridades 
locais para o problema. 
São raros os pontos de 
ônibus que contam com 

abrigo na cidade. O mu-
nicípio também não pos-
sui um terminal de embar-
que e desembarque de 
passageiros, o que obriga 
as pessoas que precisam 
se deslocar a outros mu-
nicípios, por meio da Via-
ção Águia Branca, a es-
perarem os ônibus à beira 
da rodovia, sem nenhuma 
estrutura.

Usuários que presen-
ciaram a construção do 
abrigo aprovaram a ini-
ciativa, como foi o caso 
de Vanildo Gomes, mo-
rador do bairro Alegre. A 
mãe dele, Dona Maria, 
de 75 anos, utiliza regu-
larmente o ponto de ôni-
bus para embarcar para 
Itamaraju, na Bahia.

Respostas
Em resposta à repor-

tagem, o prefeito Ales-
sandro Broedel conside-
rou válida a iniciativa po-
pular. Disse que a Prefei-
tura aguarda há mais de 
um ano a autorização do 
Dnit e da concessionária 

Eco 101, que administra 
a rodovia BR 101, para 
instalar no local um pon-
to de ônibus móvel, tipo 
contêiner, com abrigo. 
“Protocolamos o projeto 
e estamos aguardando. 
Para o município cons-
truir ou instalar na área 
de domínio da rodovia, 
precisa de autorização 
dos órgãos competen-
tes”, explicou.

Alessandro informou 
ainda que a Prefeitura 
apresentou ao Gover-
no Federal projeto em 
que pleiteia a liberação 
de recursos da ordem 
de R$ 5 milhões para a 
construção do Mercado 
Municipal de Sooretama. 
O projeto, segundo ele, 
contempla a construção 

de um terminal rodoviário 
de passageiros, anexo à 
área do mercado.

Já a Viação Joana 
Darc, uma das empresas 
que exploram o trans-
porte intermunicipal de 
passageiros em Soore-
tama, esclareceu que “as 
empresas de ônibus não 
têm obrigação nenhuma 
de construir abrigos em 
pontos de ônibus”. Essa 
obrigatoriedade, de acor-
do com a empresa, com-
pete ao Município e ao 
Estado. 

Apesar de não ser 
obrigação da empresa, 
a Joana Darc informou 
que, antes da pandemia, 
doou sete abrigos que fo-
ram distribuídos em pon-
tos de Sooretama.

ram a favor da medida.
Para votar contra, a 

maioria dos vereadores 
se baseou no parecer da 
Comissão de Justiça da 
Casa de Leis, que alegou 
inconstitucionalidade da 
proposta. Já a vereadora 
Jaqueline Gomes argu-
mentou que uma juris-
prudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
amparava o projeto de lei 
e permitia a mudança do 
modelo de escolha dos 
diretores escolares. Ela 
citou como exemplo o 
próprio caso de Linhares, 
que desde 2009 realiza 
eleições diretas em suas 
escolas municipais.

Para ela, é fundamen-
tal que se crie uma cultu-
ra democrática nas es-
colas do município. “Não 
se pode conceber que 
um cargo de tamanha 
relevância no ambiente 
escolar seja escolhido 
por mera deliberação do 
executivo”, pontou.

Além de Linhares, 
outras cidades da região 
também adotam o mode-
lo democrático para a es-
colha de diretores esco-
lares, a exemplo do que 
também ocorre com o 
Governo do Estado, que 
há anos realiza eleições 
diretas para a escolha 
dos diretores das escolas 
da rede estadual.

O prefeito de Soore-
tama, Alessandro Bro-
edel, negou que haja 
apadrinhamento político 
na escolha dos diretores 
das escolas da rede mu-
nicipal de ensino.

Segundo ele, a nome-
ação dos diretores esco-
lares pela administração 
municipal segue a vários 
critérios. “Só podem ocu-
par os cargos profissionais 
de reconhecida formação 
e competência, que sejam 
professores ou pedago-
gos integrantes do quadro 
efetivo da rede municipal 
de ensino”, explicou.

Projeto de lei que estabelecia o modelo 
democrático foi rejeitado pela maioria dos 

vereadores. Com isso, os cargos continuam 
restritos à nomeação pelo prefeito. 
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Estado abre 1.500 vagas
de estágio com remuneração
de R$ 620,00 mensais 

O Governo do Espí-
rito Santo, por meio da 
Secretaria de Gestão 
e Recursos Humanos 
(Seger), abriu no final de 
setembro as inscrições 
para mais de 1.500 va-
gas de estágio do Pro-
grama Jovens Valores. 
O cadastro deve ser fei-
to exclusivamente pelo 
site www.jovensvalores.
es.gov.br.

Além do ensino mé-
dio, o programa contem-
pla cerca de 60 formações 
de níveis técnico e su-
perior. Há oportunidades 
para estudantes de Ad-
ministração, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Direito, 
Educação Física, Jornalis-
mo, Publicidade e Propa-
ganda, Tecnologia da In-
formação e outros cursos.

O estágio tem car-
ga horária de 20 horas 
semanais, bolsa mensal 
no valor de R$ 619,91 e 
vale-transporte. Para con-
correr à vaga, o candidato 
precisa ter no mínimo 16 
anos de idade, estar ma-
triculado e frequentando 

regularmente uma insti-
tuição de ensino e não ter 
vínculo empregatício.

“O Jovens Valores é 
um programa que oportu-
niza aos estudantes a ex-
periência de estágio em 
órgãos públicos do Go-
verno do Estado, contri-
buindo, assim, para a sua 
formação profissional e 
pessoal. É o momento 
de aplicarem, na prática, 
o que estão aprendendo 
em sala de aula, sempre 
com a supervisão de um 
profissional da área”, ex-
plica o secretário de Es-
tado de Gestão e Recur-
sos Humanos, Marcelo 
Calmon.

Nesta edição, o pro-
grama contará com um 
único banco de cadas-
tro. Sendo assim, as ins-
crições ficarão abertas 
permanentemente, até a 
publicação de um novo 
edital. Mais informações 
sobre as inscrições, bem 
como o processo de sele-
ção, podem ser acessa-
das no site www.jovens-
valores.es.gov.br. 

ESTUDANTES a partir dos 16 anos podem 
concorrer às vagas 

Sooretamense é destaque 
em Campeonato Brasileiro 
de Fisiculturismo

Senai oferece cursos de
qualificação profissional gratuitos 

Ainda dá tempo de 
se inscrever em um dos 
cursos de curta dura-
ção gratuitos oferecidos 
pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (Senai) no Espírito 
Santo. A instituição está 
com mais de 1.600 va-
gas abertas em cursos 
de qualificação profis-
sional nas modalidades 
presenciais e a distância.

Trata-se de uma óti-
ma oportunidade para 
quem deseja aprender 
uma nova profissão e 
se preparar para o mer-
cado de trabalho em 
até quatro meses. Em 
pouco tempo, é possí-
vel adquirir novas habi-
lidades e conhecimento, 
através de um programa 
sempre atualizado e ali-

nhado às reais necessi-
dades da indústria.

Ao todo, são 24 
cursos distribuídos nas 
unidades de Aracruz, 
Cachoeiro, Colatina, 
Linhares, São Mateus, 
Serra (Civit), Vila Velha 
(Araçás) e Vitória. Além 
disso, há aulas sendo 
ministradas em cidades 
como Baixo Guandu, 
Barra de São Francis-
co, Conceição da Barra, 
Ibiraçu, Jaguaré, João 
Neiva, Nova Venécia, 
Santa Maria de Jetibá 
e São Gabriel da Palha, 
além do distrito de Barra 
do Riacho, em Aracruz. 
Os cursos em Fundão 
e no distrito de Guara-
ná terão aulas práticas 
realizadas na unidade 
Senai de Aracruz.

OS CURSOS oferecidos pelo Senai são 
referência em capacitação profissional para 
a indústria 

Com vaga assegurada, Thainã busca 
apoio para ir ao Sul-americano

Um dos destaques 
do Campeonato Brasi-
leiro de Fisiculturismo 
2021, disputado no fi-
nal de agosto, em São 

A competição internacional de 
fisiculturismo acontece entre 
os dias 2 e 6 de dezembro, em 
Buenos Aires, na Argentina. 

MEDALISTA de prata e bronze no Brasileiro, 
Thaynã agora quer representar Sooretama em 
nível internacional 

O jovem sooreta-
mense Thainã Neves 
Santos, de 22 anos, foi 
um dos destaques do 
Campeonato Brasileiro 
de Fisiculturismo 2021, 
disputado entre os dias 
26 e 29 de agosto, no 
Centro de Convenções 
do Anhembi, em São 
Paulo (SP). O evento, 
organizado pela Fede-
ração de Fisiculturismo 
IFBB Brasil, reuniu atle-
tas de todo o país, nas 
modalidades masculina 
e feminina.

Thainã, que é mora-
dor do centro da cidade 
e trabalha como perso-
nal trainer na academia 
Soul Fitness, subiu ao 
pódio nas duas catego-
rias em que disputou, 
conquistando medalhas 
de prata e bronze.

Na categoria Mens 
Physique até 1,74 de 
altura, ele foi o segundo 
colocado e ficou com a 
medalha de prata. Já na 
categoria Mens Physique 

THAINÃ subiu ao pódio nas duas categorias em que disputou a 
competição, conquistando medalhas de prata e bronze

Sênior até 1,70 de altura, 
o sooretamense faturou 
o bronze, ficando com a 
terceira colocação.

Para representar o 
município na compe-
tição nacional, Thainã 
não recebeu nenhum 

tipo de apoio privado ou 
governamental, a não 
ser o de amigos. Ele 
próprio organizou uma 
rifa para ajudar a ban-
car os custos da viagem 
até São Paulo. 

Thainã disputa com-

petições de fisiculturismo 
no Espírito Santo desde 
2017 e, também neste 
ano de 2021, se sagrou 
campeão estadual. An-
tes, em 2020, conquistou 
a Copa Capixaba em 
duas categorias.

são muito elevados. 
Mas agora decidi correr 
atrás de mais esse so-
nho, que é representar 
a minha cidade (Soore-
tama) em nível interna-
cional”, disse Thainã.

Três empresas lo-
cais já sinalizaram 
apoio ao atleta: Central 
de Compras Bobbio, 
Agro Mudas e Palácio 
Móveis. Mas ele segue 
em busca de mais pa-
trocínios. Os contatos 
podem ser feitos com o 
próprio Thainã, pelo te-
lefone (27) 99924-1539.

O sooretamense re-
vela que já procurou a 
Prefeitura do município 
em busca de apoio em 
três ocasiões, mas não 
conseguiu nada, a não 
ser a promessa de ser 
incluído na chamada 
Bolsa Atleta, do Gover-
no Estadual, a partir do 
mês de dezembro.

Paulo, o sooretamense 
Thainã Neves Santos 
corre contra o tempo 
em busca apoio para 
ir ao 46º Campeonato 

Sul-americano da ca-
tegoria. A competição 
acontece em Buenos 
Aires, na Argentina, no 
período de 2 a 6 de de-
zembro.

O excelente desem-
penho no Brasileiro – 
medalha de prata na 
categoria Mens Physi-
que até 1,74 de altura, 
e bronze no Mens Phy-
sique Sênior até 1,70 
de altura, assegurou a 
Thainã a classificação 
para a disputa do Sul-
americano.

Sem apoio do po-
der público municipal e 
estadual, o fisiculturista 
de 22 anos recorre à ini-
ciativa privada em bus-
ca de patrocínios que 
possibilitem a sua ida 
a Buenos Aires. “Após 
o Brasileiro, cogitei 
não participar da com-
petição, pois os custos 
com viagem e estadia 
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