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1º Passeio Ciclístico da 
Central de Compras Bobbio 
foi sucesso em Sooretama

85

Linhares 
ganha empresa 
pioneira no ramo 
da falcoaria 

Os irmãos Ewerton, Evandro e Emerson Bobbio, diretores da 
Central de Compras Bobbio, entregam os prêmios aos peque-
nos Murilo e Hurick, ganhadores das duas bicicletas sorteadas 
ao final do evento
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O prefeito de Linhares planeja deixar 
o cargo em abril do próximo ano para 

disputar o Governo do Estado,
mas vai precisar de uma nova sigla. 

Indiferente à pre-
tensão do vizinho de 
Linhares, o prefeito de 
Sooretama, Alessandro 
Broedel, também está 
deixando o partido pelo 
qual se reelegeu, o Re-
publicanos, mas com o 
objetivo de garantir seu 
apoio à reeleição do go-
vernador Renato Casa-
grande (PSB). 

A notícia do pedido 
de desfiliação de Bro-
edel do Republicanos 
também foi dada recen-
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Guerino Zanon prepara saída do 
MDB de olho no Palácio Anchieta

SUCESSÃO ESTADUAL

Alessandro Broedel também troca 
de partido para apoiar Casagrande

No PMDB ou MDB 
como passou a se cha-
mar mais recentemente 
desde que iniciou sua 
trajetória política, nos 
anos de 1990, o pre-
feito de Linhares, Gue-
rino Zanon, confirmou 
que deixará o partido, 
de olho na disputa pelo 
Governo do Estado em 
2022. A informação é da 
colunista Letícia Gon-
çalves, do Jornal A Ga-
zeta. 

O prefeito planeja 
deixar o cargo em abril 
do ano que vem para 
concorrer ao Palácio 

EM QUASE 30 anos de vida política, Guerino Zanon jamais trocou de 
partido

“Não vou cuspir no 
prato que comi”, 
justifica o prefeito 

de Sooretama. 

O PREFEITO de Sooretama levou líderes religiosos do município para um 
encontro com Casagrande, recentemente

temente pela jornalista 
Letícia Gonçalves, colu-
nista política de A Gaze-
ta. O partido, segundo 
ela, estaria sofrendo 
uma debandada de pre-
feitos. 

De acordo com a no-
tícia, Alessandro Broe-
del, um dos 10 prefeitos 
capixabas eleitos pelo 
Republicanos, estaria 

insatisfeito com os ru-
mos do partido, que, 
segundo ele, tenta alçar 
“carreira solo”, desco-
lado de Casagrande, 
e ainda acena com a 
possibilidade de lançar 
candidatura ao Palácio 
Anchieta em 2022, con-
correndo diretamente 
com o atual governador. 

“Eu não vou cuspir 

no prato que comi. O 
governador Casagran-
de sempre esteve ao 
meu lado, ajudando o 
município. Quando me 
filiei ao Republicanos 
era para um projeto ao 
lado do governador. 
Agora vi que se tornou 
um projeto partidário, 
então resolvi me desfi-
liar”, justificou o prefeito.

Anchieta, mas, ao que 
tudo indica, vai precisar 
de uma nova sigla. 

Na avaliação de 
Guerino, a senadora 
Rose de Freitas, que 
comanda a comissão 
provisória do partido no 
Espírito Santo, já deci-
diu apoiar a reeleição 
do governador Renato 
Casagrande (PSB). 

“Entendo que a se-
nadora deverá buscar 
fortalecer esse cami-
nho, pois retornou ao 
partido com esse dis-
curso. Considero preci-
pitado e não acho justo 

a direção estadual já 
acordar que o nosso 
MDB vai caminhar em 
2022 com o atual gover-
nador”, pontuou. 

Pelo MDB, Guerino 
Zanon se tornou cinco 
vezes prefeito de Linha-
res e também venceu 
duas eleições para de-
putado estadual. “Vai 
ser muito difícil esta 
decisão. Não gostaria, 
mas estou pronto, se 
necessário, para deixar 
o partido”, cravou. Em 
quase 30 anos de vida 
política, Zanon jamais 
trocou de sigla.
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DR. PAULO SERRA: “A falcoaria é indispensável 
para garantir a segurança de pousos e 
decolagens em áreas próximas a aeroportos”

Linhares ganha empresa 
pioneira no ramo da falcoaria 

A Fire Falcon utiliza falcões e outras aves 
de rapina para realizar o controle de pragas 
urbanas, como a infestação de pombos. 

Linhares passou a contar 
recentemente com uma em-
presa pioneira na região espe-
cializada no controle de pragas 
urbanas, através do método da 
falcoaria, com o uso de falcões 
e outras aves de rapina treina-
das. Trata-se da Fire Falcon 
Soluções Sustentáveis, insta-

ESPAÇO usado para abrigo e repouso das 
aves de rapina usadas na falcoaria

ALEXANDRE Wandenkolken é especialista em adestramento de aves de rapina 

O BIóLOGO Alexandre Wandenkolken e o médico 
veterinário Dr. Paulo Serra são os responsáveis 
pela Fire Falcon Soluções Sustentáveis

UMA DAS AVES integrantes 
do plantel da Fire Falcon em 
Linhares 

lada na Rua Professor Jones, nº 
1419, no centro da cidade. 

O médico veterinário Dr. Pau-
lo Serra e o biólogo Alexandre 
Wandenkolken Afonso, especia-
lista em adestramento de aves 
de rapina, são os responsáveis 
pelo empreendimento, que já 
atende a alguns clientes no mu-
nicípio, sobretudo empresas. 

A Fire Falcon atua com foco 
principal no controle de pombos 
em áreas urbanas, utilizando 
exclusivamente a falcoaria ou 
cetraria, que é a arte de criar, 
treinar e cuidar de falcões e ou-
tras aves de rapina para a caça. 
O método, que usa os pássaros 
predadores para caçar e afugen-
tar os pombos, é ambientalmen-
te correto e sustentável. 

Poucas pessoas sabem, mas 
os pombos, apesar de belos e 
aparentemente inofensivos, são 
considerados praga por transmi-
tir a Criptococose, uma doença 
classificada como micose sistê-
mica, que ataca os pulmões e o 
sistema nervoso central, podendo 
levar à morte. O fungo Cryptococ-
cus Neoformans, presente nas fe-
zes de aves, principalmente dos 
pombos, é o causador da doença. 

De acordo com o Dr. Paulo 
Serra, a Fire Falcon possui um 

plantel de oito aves treinadas, 
sendo dois Falcões de Coleira 
(Falco Femoralis) e seis gaviões 
das espécies Calda Branca (Albi-
caudatus) e Asa de Telha (Para-
búteo Unicinctus). 

“Temos uma infraestrutura 
completa de abrigo, repouso, 
alimentação adequada e espaço 
para treinamento dos pássaros. 
Todas as aves têm registro jun-
to ao Ibama e são utilizadas em 
rodízio, de maneira a não causar 
stress ou desgaste das mesmas 
durante as atividades”, explica 
o biólogo e falcoeiro Alexandre 
Wandenkolken. 

O investimento na ativida-
de não é baixo. Além de todo o 
aparato no cuidado e manuten-
ção das aves, cada uma chega a 
custar de R$ 10 mil a R$ 20 mil, 
dependendo da espécie. A falco-
aria é uma atividade indispensá-
vel para garantir a segurança de 
pousos e decolagens em áreas 
próximas a aeroportos, impe-
dindo a proliferação de pombos 
e outras aves que possam pro-
vocar acidentes com aeronaves. 
“Como o aeroporto de Linhares 
está na eminência de ser inaugu-
rado, estamos nos antecipando 
para atender a essa demanda”, 
destaca Dr. Paulo Serra, que 

também é proprietário 
da PS Clínica Veteri-
nária, referência em 
Linhares e região.  

A Fire Falcon ofe-
rece ainda cursos e 
consultoria personali-
zada para empresas 
na área ambiental, 
além de atuar também 
no resgate da fauna, 
através de atividades 
que promovem a con-
dução ativa de animais 
que, eventualmente, 
possam sofrer impac-

tos diretos com a insta-
lação e/ou operação de 
empreendimentos. 

Mais informações e 
contatos com a empresa 

podem ser mantidos pe-
los telefones (27) 99993-
0037 e 98805-6440 ou 
acessando o site www.
firefalcones.com.br. 
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Banestes prorroga 
mutirão para 
renegociação de dívidas 

Devido ao grande 
sucesso, o Banestes es-
tendeu o Feirão Acordo 
Fácil. A ação prossegue 
até 30 de dezembro, no 
site oficial do banco e 
na rede de agências. O 
feirão disponibiliza con-
dições especiais para 
pagamento de débitos 
em aberto, como des-
contos de até 100% em 
juros, correção e multa, 
além do parcelamento 
do valor devido em até 
99 meses. É a melhor 
condição da história 
para repactuar dívidas 
com a instituição.

Em três meses de 
campanha, de julho a 
setembro, foram forma-
lizadas 2.778 propos-
tas de renegociação de 
dívidas pelo site. Com 
isso, espera-se triplicar 
o resultado obtido no 
primeiro semestre deste 
ano. Só para se ter uma 
ideia, na primeira sema-
na da ação, foram rece-
bidas 364 propostas de 
renegociação, sendo 
que, anteriormente, a 
média era de 20 propos-
tas por semana.

Quem optar renego-
ciar a dívida pelo site 
(www.banestes.com.br), 
basta clicar na aba “Cré-
ditos” e escolher a op-
ção “Renegociação de 
Dívidas”, ou clicar direto 
no link wwws.banestes.
com.br/netib/FaleRe-
negociacao. Após pre-
encher o formulário, o 

cliente receberá retorno 
pelo telefone ou endere-
ço de e-mail informado 
para negociação.

Podem solicitar a 
renegociação clientes 
pessoa física ou jurídi-
ca, com dívidas judiciali-
zadas ou não.  O Banco 
avaliará a possibilidade 
de concessão de até 
100% de desconto em 
todos os juros, correção 
e multa, além de definir 
um novo prazo de par-
celamento da dívida, 
que pode chegar a 99 
meses. É importante 
lembrar que os descon-
tos são sempre maiores 
para quem decide pagar 
à vista.  

Podem ser rene-
gociados todos os pro-
dutos ofertados pelo 
Banestes. Por exem-
plo, contratos de ante-
cipação de Imposto de 
Renda, crédito pessoal, 
microcrédito, antecipa-
ção do 13º salário, che-
que especial e cartão 
de crédito. É necessário 
que as dívidas não ultra-
passem o valor de até 
R$ 500 mil para clientes 
pessoa física (PF) e R$ 
1 milhão para clientes 
pessoa jurídica (PJ). Em 
ambos os casos, o atra-
so deve ser superior a 
60 dias.

O cliente também 
poderá solicitar na rede 
de agências Banestes 
que a dívida seja avalia-
da pelo gerente. 

Em apenas nove meses, Estado supera 
número de empresas abertas em 2020

Linhares integra a lista dos 10 
municípios que mais abriram novos 
negócios no mês de setembro. 

Bastaram nove me-
ses de 2021 para o Espí-
rito Santo superar o total 
de empresas abertas em 
2020. Segundo levanta-
mento da Junta Comercial 
do Estado (Jucees), em 
2021, até o mês de setem-
bro, foram abertos 14.210 
novos negócios, ao passo 
que, durante todo o ano 
de 2020, foram registradas 
13.997 novas empresas.

Se a comparação for 
feita utilizando dados do 
mesmo período (janeiro a 
setembro), a diferença fica 
ainda maior: 14.210 contra 
8.387 – um aumento de 
quase 70%. Do total de em-
presas abertas em 2021, 
1.632 foram em setembro, 
sendo 278 em Vitória, 261 
em Vila Velha, 194 na Ser-
ra e 99 em Cariacica.

Cachoeiro de Itapemi-
rim (87), Linhares (74), Co-
latina (70), Guarapari (60), 
Aracruz (40) e São Mateus 

JUNTA Comercial do ES: 14.210 novas empresas 
abertas até o mês de setembro

Clientes podem renegociar débitos em 
aberto em condições especiais, com 
descontos de até 100% nos juros e 
multas, além de 99 meses para pagar.  

Espírito Santo é o quinto Estado mais 
competitivo do País 

ECONOMIA

Na região Sudeste, o Estado capixaba
fica em segundo lugar, só perdendo para

São Paulo, que lidera o ranking.
O Espírito Santo man-

teve a classificação de 5° 
Estado mais competitivo 
do País, de acordo com o 
Ranking de Competitivida-
de dos Estados, elaborado 
anualmente pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP). 

O ranking, divulgado no 
final de setembro, avalia as 
27 unidades da Federação 
em dez pilares. O Espíri-

UM DOS INDICADORES avaliados aponta que o Espírito Santo tem a 
melhor Eficiência da Máquina Pública entre os 27 estados brasileiros

Evolução da 
competitividade 

do Espírito Santo 
desde 2016 

2016: 6º
2017: 8º
2018: 8º
2019: 6º
2020: 5º
2021: 5°

Posição capixaba nos dez pilares avaliados:
Solidez Fiscal: (1°)
Eficiência da Máquina Pública: (1°)
Infraestrutura: (4°)
Sustentabilidade Ambiental: (7°)
Educação: (8°)
Sustentabilidade Social: (8°)
Inovação: (9°)
Segurança Pública: (14°)
Capital Humano: (18°)
Potencial de Mercado: (27°)

to Santo foi destaque nos 
indicadores de Eficiência 
da Máquina Pública (1°), 
Infraestrutura (4°) e subiu 
quatro posições no pilar de 
Inovação, atingindo o 9° 
lugar no ranking, além de 
manter o 1° lugar em Soli-
dez Fiscal.

“Somos um Estado com 
uma população pequena 
em relação aos nossos 

vizinhos, não sendo tam-
bém um grande centro 
consumidor. Por isso, pre-
cisamos ser competitivos. 
Para manter a posição que 
obtivemos no ano passado, 
estamos realizando investi-
mentos recordes em todo o 
território capixaba. Precisa-
mos ser um Estado inova-
dor, com logística eficiente 
e educação de referência. 
O Espírito Santo é Nota A 
do Tesouro Nacional desde 
2012, além de ter o melhor 
Ensino Médio e a melhor 
gestão fiscal do Brasil. 
Tudo isso aliado a um bom 
ambiente institucional e que 
traz segurança aos investi-
dores”, pontuou o governa-
dor Renato Casagrande, ao 
comentar os resultados.

Casagrande lembrou 
ainda que o Espírito Santo 
é o Estado mais transpa-
rente do País na adminis-
tração pública e que, entre 
os outros indicadores, tem 
a segunda maior esperan-
ça de vida entre todas as 
Unidades da Federação, 
acima da média nacional 
(79,1 anos ante 76,6 da 
média do Brasil). “Somos 
também o único Estado 
que reserva parte dos re-
cursos do petróleo para o 
futuro, com o Fundo So-
berano. O Espírito Santo 
pode ser pequeno, mas é 
valente”, destacou.

Para o secretário de 
Estado de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago Hoff-
mann, o ranking mostra as 
potencialidades do Espírito 
Santo para investidores, 

empresários e cidadãos. 
“Somos o Estado mais 
organizado do País e o 
Ranking de Competitivida-
de confirma essa informa-
ção. Estamos subindo em 
algumas posições ao longo 
de cada edição”, afirmou.

Hoffmann também des-
tacou que o bom ambiente 
institucional tem reflexo na 
economia capixaba com a 
atração de novos negócios. 
“Nosso propósito é avan-
çarmos ainda mais. No que 
compete à inovação, ocor-

reu um avanço significativo 
de quatro posições, com 
destaque para o indicador 
de ‘Bolsa de Mestrado e 
Doutorado’, com o cresci-
mento de quinze posições 
neste ano”, completou. 

O secretário de Estado 
de Economia e Planejamen-
to, Álvaro Duboc, ressalta 
que o Governo do Espírito 
Santo segue na direção cer-
ta. “Com ações planejadas e 
contas organizadas, o Esta-
do registra o maior volume 
de investimentos da história 

e realiza programas e pro-
jetos que são fruto de po-
líticas públicas baseadas 
em dados e evidências, 
em benefício de todos os 
capixabas”, observa. 

“Mesmo atravessan-
do a maior crise sanitária 
dos últimos 100 anos, nos 
destacamos nacionalmen-
te, ocupando a quinta po-
sição entre os Estados do 
País. No Sudeste, estamos 
na 2ª posição, só perdendo 
para São Paulo, que lidera o 
ranking nacional”, destacou. 

(30) completam a lista dos 
dez municípios com mais 
empresas abertas em se-
tembro. Já os três setores 
que mais abriram empre-
sas no mês são comércio 
varejista (363), comércio 
atacadista (161) e ativida-
des de atenção à saúde 
humana (160).

A Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo 
(Jucees) registrou, em se-
tembro, o melhor tempo 
médio na abertura de no-
vas empresas. De acordo 
com a Rede Sim, do Go-
verno Federal, no Espírito 
Santo as novas empresas 
foram abertas, em média, 
em 1 dia e 6 horas.

O dado é divulgado 
mensalmente pela Rede 
Sim e esta foi a segunda 
vez em que o Espírito San-
to registrou o melhor tem-
po. A primeira vez havia 
sido em abril, com média 
de 1 dia e 11 horas.

“Não é de hoje que so-
mos referência nessa ava-
liação. Ainda que seja a se-
gunda vez que registramos 
o melhor tempo, estamos 
sempre nas primeiras colo-
cações deste ranking nacio-
nal. Isso é o resultado do tra-
balho diário e constante da 
Junta Comercial do Espírito 
Santo, que busca entregar 
à sociedade um ambiente 
de negócios mais atrativo 
para o empreendedorismo”, 
disse o presidente da Junta 
Comercial do Espírito San-
to, Carlos Roberto Rafael.

“Recentemente, foi fei-
ta uma publicação que utili-
zou dados incorretos sobre 
o Espírito Santo. Por essa 
publicação, aparecemos 
como um dos Estados mais 
burocráticos na abertura de 
empresas. Como podemos 
ser burocráticos quando 
temos o melhor tempo no 
registro de empresas? Mas 
é claro que seguiremos tra-
balhando para reduzir ain-
da mais o tempo gasto pelo 
empreendedor capixaba 
na hora de iniciar um novo 
negócio”, pontuou Rafael.
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Osteoporose: atenção aos sinais 
silenciosos dessa doença

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em 2050, o Brasil po-
derá chegar a 100 milhões de pessoas 
idosas. A prevalência da osteoporose é 
de três para cada dez pessoas após os 
60 anos de idade. Daí o alerta para os 
sinais dessa doença “silenciosa”.

A osteoporose é na maioria das ve-
zes assintomática e, por isso, costuma 
ser identificada através de fratura de 
algum osso após um leve impacto, por 
exemplo. Além disso, pode ser indicativo 
de osteoporose a diminuição da estatu-
ra em ou de corcunda, ocorrendo devido 
às fraturas por achatamento dos ossos, 
causadas pela fragilidade óssea.

Veja alguns sinais sugestivos de 
osteoporose:

Dor na coluna - surge especial-
mente devido a uma fratura de uma 
ou mais vértebras, e pode ser incapa-
citante; Diminuição da altura; Postura 
encurvada.

Segundo o Dr Lourimar Tolêdo, 
ortopedista do Ráquis Instituto da Co-
luna, os locais mais comuns atingidos 
pela osteoporose são a coluna (vérte-
bras), a bacia (fêmur), o punho (rádio) 
e o braço (úmero).

Prevenção
A prevenção da osteoporose deve co-

meçar na infância para que se alcance um 
pico de massa óssea adequado. São di-
versos os fatores protetores da saúde ós-
sea: Alimentação saudável, rica em cálcio 
e vitamina D, sem excessos de sódio, pro-
teínas ou gorduras; Prática de exercícios 
físicos regulares; Exposição adequada 
ao sol; e Abandono de fatores de risco 
como cigarro e bebidas alcoólicas que 
prejudicam o pico de massa óssea.

“Assim, quando surgem fraturas fre-
quentes ou após episódios traumáticos 
leves e dores constantes nos ossos, 
é importante consultar o médico para 
avaliar a possibilidade de ser osteopo-
rose e iniciar o tratamento adequado”, 
destaca Dr. Lourimar.

Diagnóstico e tratamento
Uma vez estabelecido o diagnóstico 

de osteoporose o tratamento deverá ser 
iniciado o mais precocemente possível.

Ele é voltado para o fortalecimento dos 
ossos. Dessa forma, é muito comum que 
pessoas que estejam fazendo o tratamen-
to, ou que estejam fazendo a prevenção 
da doença, além de aumentar a ingestão 
de alimentos com cálcio, também façam 
suplementação de cálcio e vitamina D e 
medicamentos que reduzem a reabsor-
ção e estimulam a produção óssea.

“Os pacientes têm à disposição 
alternativas medicamentosas, como 
medicamentos bisfosfonatos e reposi-
ção hormonal, e não-medicamentosas, 
como dieta específica e suplementação 
vitamínica e rotina de exercícios físicos 
específicos”, pondera o ortopedista.

O Dr. Lourimar Tolêdo é cirurgião 
da coluna e atua no Ráquis Instituto da 
Coluna. Ele realiza cirurgias complexas 
e de grande porte para o tratamento de 
deformidades, fraturas e tumores verte-
brais, além de intervenções minimamen-
te invasivas, indicadas para alterações 
que causam dor e incapacidade física.

Dedicado também à educação mé-
dica, coordena a residência médica e, 
há mais de 10 anos, é responsável pelo 
serviço de cirurgia de coluna do Hospi-
tal Meridional Serra. Membro efetivo da 
Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT), Society of Lateral 
Access Surgery (Solas), Society for Mini-
mally Invasive Spine Surgery (SMISS) e 
North American Spine Society (NASS).

Biografia conta a história do Jequitibá-Rei 
solitário às margens da BR 101 em Linhares 

DESTAQUE

Sicoob Leste Capixaba disponibiliza 
mamografias gratuitas no Outubro Rosa 

SAÚDE

Ortopedista indica os 
principais sintomas e explica 
como é feito o tratamento.  

Mais de mil mulheres 
podem ter acesso ao exa-
me de mamografia, de 
forma gratuita, em Marilân-
dia, Colatina, Rio Bananal, 
Aracruz, João Neiva e Fun-
dão, a partir do início deste 
mês, quando começou em 
nível nacional a campanha 
Outubro Rosa. A ação, que 
faz parte do Projeto Pre-
venir, promovido nestes 
municípios pelo Sicoob 
Leste Capixaba, conta com 
a parceria das Secretarias 
Municipais de Saúde, res-
ponsáveis pela triagem das 
mulheres beneficiadas.

A ideia é beneficiar 
prioritariamente mulheres 
que aguardam na fila do 
SUS pela realização do 
exame e que atendam aos 
critérios estabelecidos pelo 
Sistema Único de Saúde.

A iniciativa tem o obje-
tivo de prevenir o câncer 
de mama e incentivar as 
mulheres para o diagnósti-
co precoce da doença. Di-

São mais de 1000 
exames oferecidos 

pela instituição 
financeira, com o 

objetivo de prevenir 
o câncer de mama.  

Quem transita pela BR 101 já 
teve a oportunidade de admirar 
um imponente e solitário pé de Je-
quitibá-Rei, que resiste à margem 
da rodovia, na altura do km 133, 
no trecho entre Linhares e Soore-
tama. Ao mesmo tempo em que 
impressiona pela beleza, a árvore 
sobrevivente de uma espécie qua-
se extinta desperta curiosidade a 

versas clínicas e hospitais 
dos seis municípios con-
templados também partici-
pam do projeto.

“Queremos contribuir 
para ampliar o acesso ao 
exame que essencial para 
a descoberta de uma das 
doenças que mais atingem 
as mulheres, que é o cân-
cer de mama. O diagnósti-
co precoce e a prevenção 
são formas eficazes de 
manter a saúde e qualida-
de de vida em dia”, desta-
ca o presidente do Sicoob 
Leste Capixaba, José Ni-
valdo Casagrande.

Prevenir 
Por meio do projeto, 

a cooperativa propicia in-
formação e o diagnósti-
co precoce do câncer de 
mama. A ação dá oportu-
nidade para mulheres de 
baixa renda realizarem, 

de forma totalmente gra-
tuita, a mamografia. Além 
do exame, o projeto leva 
conscientização para as 
mulheres e permite que 
elas tenham mais informa-
ções sobre o assunto.

Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer, em 2020, 
o câncer de mama teve 
maior incidência entre as 
mulheres, com 66,2 mil no-
vos casos, quase um terço 
dos registros de câncer.

Sobre o Sicoob
O Sicoob é uma institui-

ção financeira cooperativa 
que tem cerca de 5,2 mi-
lhões de cooperados, e está 
presente em todos os Esta-
dos brasileiros e no Distrito 
Federal. O Sicoob Leste Ca-
pixaba conta com 21 agên-
cias e está presente em 11 
municípios do Espírito Santo 
e um do Sul da Bahia.

respeito de sua origem e história. 
Um texto publicado recen-

temente em um grupo no fa-
cebook, destinado a preservar 
fatos e a memória histórica da 
região, relata o que seria ‘A Bio-
grafia do Jequitibá’. O artigo cita 
como fontes informações atribu-
ídas aos historiadores Eliezer 
Nardoto, Bernadette Lyra e Ma-
ria Lúcia Grossi Zunti, além de 
outras referências, como Arildo 
Eleotério, Celso Perota, Twenty-
-Seven Tauri e Vanildo Porto.

De acordo com a suposta 
biografia, até o início dos anos 
de 1930, o trecho entre Linhares 
e o porto fluvial de São Mateus 
era totalmente coberto por mata 
fechada; só existia uma trilha 
que acompanhava a linha tele-
gráfica construída pelo Barão de 
Timbuy no século anterior. Em 
1937 já existia uma precária es-
trada para veículos e, em 1940, o 
percurso foi tomado por intenso 
desbravamento, especialmente 
por parte de colonizadores e ma-
deireiros. Estava iniciado, então, 

o processo de derrubada da ve-
getação primitiva. 

Neste contexto, os frondosos 
jequitibás que existiam na região 
sofreram um ataque impiedoso 
dos extratores de madeira devido 
às suas inúmeras qualidades para 
a construção de benfeitorias, tanto 
no meio rural como nas aglomera-
ções urbanas.

Prevendo a extinção da es-
pécie, o agricultor Gervásio Rosa 
Porto, morador da região, teria 
sido o responsável por plantar a 
pequena muda do jequitibá solitá-
rio, ainda nos anos de 1940. 

Por volta de 1950, a muda 
tinha aproximadamente dois me-
tros de altura. “Funcionários do 
DER (Departamento de Estradas 
de Rodagem), que cuidavam do 
trecho, perceberam que ela estava 
muito desmilinguida, tutoraram-na 
com uma estaca, coroaram em 
volta e passaram a regá-la com 
a água de seus bujões, por orien-
tação do engenheiro-chefe, que 
achou bonita a árvore. Fizeram 
até uma alteração no traçado da 

via para não 
sujeitá-la a im-
perícia de um 

Benjamin Eleotério, Pé-
ricles de Sá, Manoel Flor, 
Roberto Bonfim e Heloisa 
Dias são citados entre ou-
tros anjos e guerreiros anô-
nimos que, ao longo dos 
anos, ajudaram a proteger 
a árvore. “Hoje, o jequiti-
bá está garboso, solitário, 
majestoso, um monumento 

vivo à nossa tirania milenar, 
fruto da nossa soberba e 
arrogância. A cada dia ele 
recebe a reverência contrita 
e a admiração das pessoas 
que possam pela BR 101. 
Já tem a seu pé uma cin-
ta de proteção, mas muito 
mais ainda pode ser feito”, 
finaliza a biografia. 

A árvore teria sido 
plantada por Gervásio 
Rosa Porto, nos anos 
de 1940, em meio à 

eminente extinção da 
espécie pelo ataque de 

madeireiros.  

motorista apressado”, des-
creve o texto. 

A biografia narra ain-
da que, à medida que foi 
ganhando vitalidade, o 
jequitibá passou a sofrer 
atentados: “Alguém lhe 
pôs fogo no pé; outro lhe 
injetou solução venenosa; 
quiseram até derrubá-lo”.
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Edinho Cantor se destaca como 
compositor de sucesso no ES

Exposição fotográfica ‘Mãos que Alimentam’ chega a Linhares

A cidade e o campo 
caminham de mãos da-
das Espírito Santo afora. 
E a exposição fotográfica 
“Mãos que Alimentam”, 
que ficou até o dia 30 de 
setembro no 1º piso do 
Shopping Vitória, vai le-
var as belas imagens do 
agro capixaba para outro 
templo urbano capixaba: 
o Shopping Pátiomix, 
em Linhares. A ação faz 
parte das comemora-

FABIANO OLIVEIRA 

A EXPOSIÇÃO chegou a Linhares nesta semana 
e permanece até 17 de novembro

Comemorativa aos 10 anos da revista 
Conexão Safra, a exposição ficará no 
Shopping Pátiomix até 17 de novembro.

CULTURA 

O sooretamense 
é o autor do 

hit ‘Borogodó’, 
sucesso absoluto 
na voz de Alemão 

do Forró.  

O cantor e com-
positor sooretamense 
Edson Antônio Lúcio, o 
Edinho Cantor, como é 
popularmente conheci-
do, chega aos 15 anos 
de carreira. Ao longo 
dessa trajetória, ele al-
cançou destaque se 
apresentando em even-
tos e casas de shows. 
Mas o que poucos em 
Sooretama e região 
sabem é que, além de 
cantor, Edinho também 

é compositor de indis-
cutível talento.

Muitas de suas com-
posições são gravadas 
por outros artistas ca-
pixabas. O exemplo de 
maior sucesso é a can-
ção ‘Borogodó’, grava-
da por Alemão do Forró 
e que é sucesso abso-
luto em todo o Espírito 
Santo e também em ou-
tros estados. Com letra 
e melodia de sua auto-
ria, a música fez Edinho 
Cantor ostentar o título 
de ‘Rei do Borogodó 
Capixaba’.

São várias as com-
posições inéditas gra-
vadas por Edinho e 
disponíveis em seu 
canal no YouTube (edi-
nho cantor ofc), entre 
elas as músicas ‘Samu’ 
‘Joga a Teia’ ‘Sou Capi-
xaba’ e ‘Orgulho de Ser 
Capixaba’, essas duas 
últimas compostas em 
homenagem ao Espírito 
Santo e as suas bele-
zas. ‘Sou Capixaba’ foi 
gravada em parceria 
com Alemão do Forró.

Durante a pande-
mia, em que ficou mais 
de um ano sem realizar 
shows com presença de 
público, Edinho apro-
veitou para reforçar sua 
presença e a interação 
com o público através 
das redes sociais. Ele 
realizou lives pelo Fa-
cebook que resultaram 
na arrecadação de 
mais de 3 toneladas 
de alimentos, doadas 
a pessoas carentes de 
Sooretama e também 
divididas entre os músi-
cos locais prejudicados 
com a suspensão dos 
shows. O cantor e com-
positor espera o apoio 
dos fãs para alcançar 
e superar a marca dos 
1000 inscritos no canal 
do YouTube.

Objetivo
Montar o próprio estú-

dio de gravação e passar 
a se dedicar exclusiva-
mente à música é o prin-
cipal objetivo de Edinho 
Cantor para a sequência 
da carreira. Com o estú-
dio, ele espera ter a opor-
tunidade de também auxi-
liar a outros artistas locais, 
que não têm condições 
de gravar suas músicas 
devido ao custo elevado.

Reconhecimento
O advogado e ex-

vereador sooretamen-
se, Dr. Willian Bassani, 
defende a necessidade 
de valorização dos artis-
tas da terra nos diversos 
segmentos: “O Edinho é 
um músico extraordiná-
rio, talentoso, que mere-
ce o sucesso. Mas, assim 
como ele, temos outros 
talentos ainda pouco re-
conhecidos por parte da 
nossa própria comunida-
de. Precisamos mudar o 
nosso olhar sobre essas 
pessoas, que muitas ve-
zes é negativo, e apren-
der a valorizar o que é 
nosso, o potencial que 
está ao nosso lado. O 
sucesso de uma pessoa 
pode representar o cres-
cimento e o sucesso de 
muitas outras ao seu re-
dor, até mesmo da cida-
de inteira”, argumentou.

Carreira
Edinho Cantor completou 15 anos de carreira, 

mas, segundo ele, a paixão pela música, especial-
mente a sertaneja, vem desde a infância e foi her-
dada do pai, Milton Lúcio. “O meu primeiro teclado 
ganhei dele”, lembra, emocionado.

Entre os momentos marcantes de sua trajetória 
até aqui, o cantor e compositor sooretamense res-
salta a oportunidade de já ter dividido palco com 
atrações nacionais famosas, como Ludmila, Leo 
Magalhães, Ciel Rodrigues e banda Rasta Chinela, 
entre outras.

Casado há 18 anos com Cleidy Leonel, com 
quem tem um casal de filhos (Kaio e Victória), Edi-
nho destaca o apoio da família e dos amigos como 
fundamental ao longo da caminhada, além de uma 
qualidade que ele enxerga ser a chave para o su-
cesso: a humildade.

EDINHO Cantor voltou a realizar shows com a presença de público na 
região, após mais de um ano sem eventos em razão da pandemia 

ALEMÃO do Forró e Edinho Cantor: parceria 

FAMíLIA é fundamental: Edinho com a esposa 
e os filhos 

INCENTIVO: O advogado Willian Bassani é um 
dos principais entusiastas do talento de Edinho 
Cantor 

ções dos dez anos da 
revista Conexão Safra.

No centro comercial 
da Capital, as belas fotos 
de homens e mulheres 
do agronegócio emocio-
naram e fizeram muitos 
pararem para pensar 
no significado do traba-
lho no campo. E, agora, 
chegou a hora de levar 
a emoção para o Norte 
do Estado. No Pátiomix, 
as fotos ficarão expostas 

entre os dias 13 de outu-
bro e 17 de novembro. 

“Levar essas ima-
gens do campo ao públi-
co urbano é uma forma 
de mostrar que estamos 
todos juntos, unidos. Os 
alimentos que chegam 
na nossa mesa foram 
cuidados e colhidos pe-
las mãos que estão re-
presentadas pelas fotos. 
É como se disséssemos, 
por meio das imagens: 
‘quando você pega uma 
fruta, faz um almoço gos-
toso, toma um leite com 
café pela manhã, você 
está experimentando um 
pouco do trabalho e do 

amor dessas mãos que 
alimentam’”, conta Kátia 
Quedevez, editora da 
revista Conexão Safra e 
curadora da exposição.

O repórter e fotógra-
fo Leandro Fidelis, que 
assina a maior parte das 
obras, fala com emoção 
de cada uma das fotos. 
“Todas essas imagens 
têm histórias incríveis 
por trás. E essas his-
tórias foram contadas, 
ano após ano, nas pági-
nas da revista Conexão 
Safra. A força e a gen-
tileza dos agricultores 
são a base do nosso 
trabalho”, conta.
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1º Passeio Ciclístico da Central de Compras 
Bobbio foi sucesso total em Sooretama 

O 1º Passeio Ci-
clístico promovido pela 
Central de Compras 
Bobbio em Sooretama, 
na manhã do domingo, 
10 de outubro, foi su-
cesso absoluto. Famí-
lias inteiras participa-
ram do pedalaço, em 

As crianças abrilhantaram o 1° Passeio Ciclístico da Central de Compras Bobbio 

clima de total alegria e 
confraternização. 

Satisfeito com a re-
percussão e o sucesso 
do evento, o empre-
sário Ewerton Bobbio, 
diretor da Central de 
Compras Bobbio, res-
saltou que a iniciativa 

foi beneficente ao Cen-
tro de Acolhida Maria 
Imaculada (CEAMI), 
entidade mantida pela 
Igreja Católica, que 
atende a crianças de 
Sooretama em situa-
ção de vulnerabilidade 
social. “A inscrição para 
participar do passeio ci-
clístico foi a doação de 
dois quilos de alimen-
tos não perecíveis. Os 
alimentos arrecadados 
serão repassados ao 
CEAMI”, explicou. 

Ewer ton  Bobb io 
acrescentou que, além 
do caráter beneficente, 
a ação teve o objetivo 
de integrar as famílias 
e incentivar a prática 
de hábitos saudáveis, 
principalmente junto às 
crianças. Ele lembrou 
que recebeu o apoio de 
várias empresas forne-
cedoras parceiras para 
realizar o 1º Passeio Ci-
clístico. 

Os participantes re-
ceberam camisetas per-
sonalizadas do passeio 
ciclístico e cumpriram 
um percurso estimado 
em 12 quilômetros, pas-

sando pelo centro e bair-
ros da cidade e percor-
rendo também áreas ru-
rais nas imediações da 
sede do município. Uma 
ambulância e outros ve-
ículos de apoio, além de 
profissionais especiali-
zados em reparos de bi-
cicletas, acompanharam 
os ciclistas. 

A largada e a chega-
da aconteceram no es-
tacionamento da Central 
de Compras Bobbio, na 
Avenida Ângelo Suzano, 
onde os participantes fo-
ram recepcionados com 
lanche à base de sucos 
e frutas. 

O encerramento do 
evento foi marcado por 
distribuição de dezenas 
de brindes e sorteio de 
prêmios. Duas crianças 
moradoras do bairro 
Alegre foram as ganha-
doras dos dois prêmios 
principais: Murillo de 
Matos Moura, de 2 anos 
e 7 meses, ganhou uma 
bicicleta para adulto, 
enquanto que Hurick 
Nascimento Rosa, de 5 
anos, foi contemplado 
com uma bike infantil.  

OS IRMÃOS Ewerton, Evandro e Emerson 
Bobbio, diretores da Central de Compras 
Bobbio, entregam os prêmios aos pequenos 
Murilo e Hurick, ganhadores das duas bicicletas 
sorteadas ao final do evento

PARTICIPANTES foram recepcionados com 
café da manhã e lanche a base de sucos e frutas 

O PASSEIO cumpriu um percurso estimado 
em 12 quilômetros, passando pelas ruas do 
centro e bairros da cidade

CICLISTAS animados durante o passeio. 
No trajeto, eles passaram também por áreas 
rurais nas imediações da cidade 

MOMENTO da largada do passeio ciclístico em 
clima de total alegria e confraternização 

EWERTON e Emerson Bobbio com o amigo 
Edimilson, da Ciclo Peças, que apoiou e 
participou do evento

O evento foi beneficente ao 
CEAMI, que atende a crianças 
carentes da cidade. 


