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Jaguaré anuncia reajuste salarial para 
professores retroativo ao início do ano

VALORIZAÇÃO

O prefeito em exercício, Elder Sossai, 
encaminhou projeto de lei à Câmara 

na quarta-feira (24); professores 
devem receber com aumento já na 

folha de dezembro. 

Eles têm entre 
6 e 15 anos de 
idade e estão 
entre as cerca 

de 100 crianças 
e adolescentes 

disponíveis para 
adoção atualmente 

no Estado. 

A Prefeitura de Ja-
guaré encaminhou para 
aprovação da Câmara 
Municipal, na quarta-
-feira (24), o projeto de 
Lei que prevê o reajuste 
salarial de 7%, retroativo 

PREFEITO em exercício Elder Sossai, ao enviar projeto à Câmara: 
“Valorização dos servidores é prioridade da Administração Marcos 
Guerra”

O Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo (TJ/
ES) divulgou mais uma 
etapa da campanha de 
adoção “Esperando por 
Você”. Os novos parti-
cipantes são Fernanda, 
de 15 anos; Stefany, de 
12; Rafaela, de oito; e 
Rafael, de seis anos. 
Os quatro irmãos estão 
entre as cerca de 100 
crianças e adolescentes 

OS QuATRO IRMÃOS têm em comum o sonho de encontrar uma família. 
Eles só podem ser adotados juntos, para manter os vínculos familiares
disponíveis para adoção 
atualmente no Estado.   

Eles são carinhosos, 
cuidam uns dos outros 
e descrevem o hobby 
preferido de cada um. 
A mais velha gosta de 
fazer crochê; Stefany 
adora desenhar; Ra-
faela brinca de Barbie 
e o Caçula Rafael tem 
um boneco do Batman 
como companheiro in-

separável. Em comum 
eles têm a paixão pelo 
futebol e o sonho de en-
contrar uma família que 
os ame e os proteja. 

A campanha de ado-
ção “Esperando por 
Você” é desenvolvida 
pelo Tribunal de Justi-
ça, com o objetivo de 
dar visibilidade a ado-
lescentes, grupos de 
irmãos e crianças com 

deficiência ou condição 
especial de saúde. Até 
o momento, 12 crianças 
já foram adotadas e 17 
estão em processo de 
adoção. 

Mais informações 
sobre o projeto e os 
participantes podem ser 
obtidas através da pági-
na oficial da campanha: 
http://www.tjes.jus.br/
esperandoporvoce/

a janeiro de 2021, a pro-
fissionais da rede muni-
cipal de educação. 

Caso o projeto seja 
aprovado ainda no de-
correr deste mês, os 
professores já recebe-

rão o reajuste na folha 
de pagamento de de-
zembro.

Embora a lei federal 
de socorro aos Esta-
dos e municípios tenha 
proibido reajustes ou 

aumento de salários de 
servidores até o fim de 
dezembro deste ano, o 
entendimento do Tribu-
nal de Contas do Espírito 
Santo (TC/ES) é de que 
seja permitido reajuste a 
professores que atuem 
na educação básica e 
recebam seus salários 
através do Fundo de 
Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica (FUNDEB) para 
o cumprimento do limite 
de 70%.

Para o Prefeito em 
exercício Elder Sossai 
de Lima, o reajuste de-
monstra que uma das 
prioridades da gestão 
municipal é a educa-
ção: “A valorização dos 
servidores municipais é 
uma das prioridades do 
Prefeito Marcos Guerra. 

As discussões para este 
projeto se iniciaram em 
julho deste ano junto ao 
Sindicato dos Servido-
res do Município, com 
a Câmara Municipal e 
com as Secretarias Mu-
nicipais de Educação e 
de Finanças. Represen-
ta um aumento real nos 
salários dos professo-
res e demonstra o zelo 
da nossa gestão com a 
educação” pontuou.

De acordo com Ma-
ria Aparecida Costalon-
ga, secretária Municipal 
de Educação, o reajus-
te, que será retroativo, 
é uma valorização aos 
profissionais da edu-
cação: “Os valores de-
pendem muito da carga 
horária e da qualificação 
de cada professor em 
exercício pela Educação 

Municipal, mas, com 
certeza, será de grande 
valia para todos, visto 
que representa também 
a adequação do Plano 
de Cargos e Salários do 
Magistério”, ressaltou.

O reajuste salarial 
aos professores ocorre 
em conformidade com 
a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, e, para o 
Secretário Municipal de 
Finanças, João Marcos, 
trará muitos benefícios: 
“Poderá, inclusive, ter 
impactos positivos na 
arrecadação do municí-
pio com a melhoria dos 
índices educacionais’.

O projeto de lei de 
nº 026/2021 deverá ser 
apreciado pelos verea-
dores na Sessão Ordi-
nária da próxima terça-
feira (30).
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Brametal inaugura ampliação de seu 
complexo industrial em Linhares

ECONOMIA

Duas novas unidades de 
produção foram inauguradas, 

uma para o setor de iluminação 
pública e outra para a unidade 
de energia solar fotovoltaica.

Na tarde desta quin-
ta-feira (25), a Brametal 
inaugurou duas novas 
unidades fabris em seu 
complexo industrial no 
distrito de Bebedouro, 
em Linhares. A sole-
nidade contou com as 
presenças de diretores 
e acionistas da empre-
sa, além de autoridades 
políticas e empreende-
dores dos diversos seg-
mentos.

O diretor-presidente 
da Brametal, Ricardo 
Minato Brandão, recep-
cionou, entre outros, o 
governador do Estado 
Renato Casagrande, o 
ex-governador Paulo 
Hartung, o prefeito de 
Linhares Guerino Zanon 
e o deputado federal 
Evair de Melo. 

As novas fábricas 
são destinadas aos seg-
mentos de iluminação 
pública energia solar 
fotovoltaica, respectiva-
mente. Ambas as uni-

O COMPLEXO industrial da Brametal em Linhares ficou ainda maior com a inauguração de duas 
novas unidades fabris, nesta quinta-feira (25)

Obras de instalação de empresa em 
Sooretama estão adiantadas

A Luminae Energia já iniciou 
a seleção de trabalhadores 
no município, por meio do 
cadastro de currículos junto 
à Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Trabalho.  

Registro feito na ma-
nhã desta quinta-feira 
(25) mostra que estão 
adiantadas as obras 
de instalação da unida-
de industrial do grupo 
Luminae Energia em 
Sooretama. O galpão, 
de aproximadamente 3 
mil metros quadrados, 
está sendo construí-
do no bairro Alegre, às 
margens da rodovia BR 

A uNIDADE industrial da Luminae Energia está sendo construída no 
bairro Alegre, às margens da rodovia BR 101

101, em uma área que 
permite expansão para 
até 8 mil metros. 

A empresa já iniciou 
a seleção de trabalha-
dores no município, 
por meio do cadastro 
de currículos junto à 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
e Trabalho. No total, o 
empreendimento deve 
gerar 322 empregos 

diretos, além de outros 
100 indiretos na região. 

A Luminae Energia 
é referência em eficiên-
cia energética na Amé-
rica Latina. A empresa 
atua no segmento de 
iluminação comercial e 
industrial, desenvolven-
do projetos de ilumina-
ção de alta eficiência 
energética, ampliando 
a qualidade da ilumi-
nação e minimizando o 
consumo energético.

A unidade industrial 
de Sooretama será vol-
tada para a produção 
de componentes para 
projetos de iluminação, 
como luminárias, lâm-
padas LED e kits foto-
voltaicos e seus respec-
tivos componentes.

dades receberam novos 
equipamentos, mais mo-
dernos, que mantêm os 
padrões de qualidade e 
ampliam a capacidade 
de produção da indústria 
no município.

 “Este é um impor-
tante marco para nossa 
empresa, pois queremos 
entrar com força nos 
segmentos de geração 
solar fotovoltaica e ilumi-
nação pública. Essa am-
pliação da planta em Li-
nhares, investimento em 
novos equipamentos e 
no nosso time de colabo-
radores, permitirá à Bra-
metal oferecer os melho-
res produtos para o mer-
cado interno e externo, e 
com produção nacional. 
Somos reconhecidos na 
América Latina como 
protagonistas no forneci-
mento de estruturas me-
tálicas para o mercado 
de energia elétrica e isso 
nos traz competitividade 
no desenvolvimento de 

novos negócios. Temos 
um grande potencial a 
explorar”, destaca Ale-
xandre Schmidt, Diretor 
Comercial e de Marke-
ting da Brametal.

Com sede em San-
ta Catarina e filial em 
Linhares, a Brametal 
é considerada a maior 
empresa das Américas 
na fabricação de estru-
turas metálicas galvani-
zadas para a geração e 
distribuição de energia 
elétrica e telecomunica-
ções, com capacidade 
de produção de 200 mil 
toneladas/ano.

Novos mercados
Na fábrica de produ-

tos para o mercado de 
geração de energia solar 
fotovoltaica, a companhia 
investiu cerca de R$ 7 mi-
lhões. Outros R$ 5 milhões 
estão previstos para o de-
senvolvimento do setor de 
engenharia. “O objetivo é 
reforçar junto ao segmen-
to que a Brametal está 
pronta para atender ao 
mercado com produtos 
de ponta, desenvolvidos 
com a melhor tecnologia 
do território nacional. Te-
remos em Linhares uma 
área destinada à pro-

dução de estruturas de 
solo para suporte de pai-
néis fotovoltaicos, nas 
soluções do tipo fixa e 
também do tipo seguidor 
solar (trackers)”, explica 
Maurílio Hidalgo, Geren-
te Comercial da Divisão 
Solar da Brametal.

Já para o setor de ilu-
minação pública, merca-
do em franca expansão 
no país, a empresa in-
vestiu cerca de R$ 5 mi-
lhões na nova unidade, 
que, desde março deste 
ano, produz braços e su-
portes para luminárias. 
“Investimos em um novo 

maquinário automatiza-
do para deter todos os 
processos de concepção 
dos postes cônicos con-
tínuos e braços, desde 
a engenharia, ensaios, 
cortes, conformação, gal-
vanização, embalagens 
até a logística. Com isso, 
conseguiremos ampliar 
nosso mix de produtos 
para o segmento, bus-
cando novos negócios 
junto a parceiros e par-
ticipando de licitações”, 
afirma Ernesto Ullrich, 
Gerente Comercial da 
Divisão de Iluminação 
Pública da companhia.
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População revoltada com municipalização e
provável fechamento de escolas em Sooretama

CIDADES

www.JORNALNORTECAPIXABA.COM.BR

Escolas do campo 
fazem parte da história 
das comunidades

Ameaçadas de ex-
tinção, as pequenas 
escolas do campo em 
Sooretama estão as-
sociadas ao memo-
rial e à história das 
comunidades onde 
estão inseridas. É o 
que destaca a produ-
tora rural Jaqueline 
Bozi, líder comunitá-
ria em Joeirana A. 

A Escola Estadu-
al Pluridocente de 
Ensino Fundamental 
Joeirana, por exem-
plo, existe há mais de 
60 anos. Assim como 
as demais do inte-
rior do município, foi 
construída no pátio 
da Igreja Católica da 
localidade. Jaqueline 
lembra com orgulho 
de ter estudado na 

escola durante a in-
fância, assim como 
inúmeros outros mo-
radores da região. 

“Nosso municí-
pio tem sua base no 
agronegócio e como 
tal deveria preser-
var nossas raízes no 
campo. Mas, ao in-
vés disso, temos uma 
administração que 
intenta acabar com 
uma cultura enraizada 
em nossas comuni-
dades”, lamentou Ja-
queline Bozi. 

“O que está acon-
tecendo é uma impo-
sição. A comunidade 
não está de acordo e 
não está sendo ouvi-
da. O prefeito, como 
gestor, deveria estar 
aberto ao diálogo. 

Mas, infelizmente, 
não estão preocupa-
dos com os interes-
ses da população”, 
completou a produto-
ra rural e líder comu-
nitária.   

Por meio de ofício, 
o prefeito Alessandro 
Broedel foi convidado 
para uma nova reu-
nião com a Comis-
são de Pais, marcada 
para a última segun-
da-feira (22). Além 
dele, foram convida-
dos o secretário de 
Estado da Educação, 
Vitor Ângelo, a supe-
rintendente regional 
Leila Rodrigues e a 
secretária Municipal 
de Educação, Raquel 
Felipe. Ninguém com-
pareceu.

Pais de alunos acusam o prefeito Alessandro 
Broedel de não cumprir a palavra e de 
conduzir o processo “por debaixo dos 

panos”, sem ouvir a comunidade.

Moradores de comu-
nidades da zona rural de 
Sooretama estão revol-
tados com a Prefeitura 
local e o Governo do 
Estado em razão do pro-
cesso de municipaliza-
ção das últimas escolas 
de ensino fundamental 
pertencentes à rede es-
tadual no município. 

A medida, já iniciada, 
ameaça extinguir pelo 
menos quatro peque-
nas escolas uni e pluri-
docentes localizadas no 

A ESCOLA Pluridocente Joeirana, construída no pátio da Igreja Católica 
e que existe há mais de 60 anos, é uma das que poderá ser extinta em 
Sooretama

Na sede, municipalização 
atinge a escola mais 
antiga da cidade

Na sede de Soo-
retama, o anúncio da 
municipalização tam-
bém não agradou aos 
pais de alunos do mais 
antigo estabelecimento 
educacional da cidade, 
a Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
Alegre, localizada no 
bairro Alegre, também 
atingida pela medida 
prevista pelo Regime 

A ESCOLA ALEGRE, no bairro Córrego Alegre, na sede do município, 
também está sendo municipalizada, para revolta da comunidade

de Colaboração firma-
do entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura 
Municipal. 

Os pais de alunos 
receberam o comuni-
cado da própria escola, 
informando que as re-
matrículas para o ano 
letivo de 2022 seriam 
efetuadas pela Rede 
Municipal de Ensino. 

Por meio de uma 

rede social, uma mãe 
desabafou: “A quem 
interessa isso? Minha 
filha passou por uma 
escola da Prefeitura e 
não evoluiu nada. Já 
na escola estadual, ra-
pidamente aprendeu 
a ler e escrever”, dis-
se ela, questionando 
a qualidade do ensino 
oferecido na rede mu-
nicipal.

interior de Sooretama: 
a EEPEF Córrego do 
Rodrigues; a EEPEF Fa-
zenda Domingos Correia, 
em Joeirana B; a EEPEF 
Joeirana A e a EEUEF 
Córrego Patióba. 

As chamadas ‘esco-
las do campo’ são mul-
tisseriadas – na qual o 
professor trabalha, na 
mesma sala, com alu-
nos das várias séries 
do ensino fundamental, 
simultaneamente – e 
oferecem um ensino 

diferenciado, inclusive 
com uma disciplina vol-
tada para a agricultura e 
a vivência na roça. 

Uma Comissão de 
Pais de Alunos foi for-
mada para lutar contra 
o provável fechamento 
das escolas. O grupo 
afirma que a intenção 
da Prefeitura é deslocar 
os alunos das quatro lo-
calidades para a Escola 
Estadual de Ensino Fun-
damental Regina Bol-
sanello Fornazier, que 

também será municipali-
zada, no distrito do Jun-
cado. Um claro indício 
do fechamento, aponta 
a comissão, é o fato de 
não terem liberado, ain-
da, as rematrículas e 
matrículas novas para o 
próximo ano letivo. 

Revoltados, os pais 
acusam o prefeito de 
Sooretama, Alessandro 
Broedel, de não honrar 
a palavra em compro-
misso assumido com 
as comunidades, du-
rante uma reunião no 
final de 2019. 

“O prefeito garantiu 
que a municipalização 
não era prioridade de 
sua administração e 
que não fecharia nossas 
escolas. Ele inclusive 
assinou a ata da reu-
nião, que registra o seu 
compromisso. Agora, 
está fazendo tudo por 
debaixo dos panos, sem 

ouvir a população. A 
única coisa que recebe-
mos foi um comunicado 
por escrito da Superin-
tendência Regional de 
Educação de Linhares, 
informando da munici-
palização, no início des-
te mês”, lamentaram. 

A comissão também 
acusa a superintenden-
te Regional de Educa-
ção de Linhares, Leila 
Pinto Rodrigues, de 
tentar impor aos pais o 
fechamento das escolas 
desde o mês de junho 
último, alegando que as 
aulas presenciais não 
seriam retomadas nas 
unidades por falta de es-
trutura para cumprir os 
protocolos sanitários de 
prevenção da covid-19. 
Mesmo contra a vontade 
da Superintendência, as 
escolas foram reabertas 
em 13 de setembro e 
nenhum caso de covid 

foi registrado. 
“Entendemos que 

não é possível impedir o 
processo de municipali-
zação, mas não aceita-
mos o fechamento das 
nossas escolas. Isso é 
crime! E a lei garante 
às nossas crianças o di-
reito de estudar o mais 
próximo possível de 
suas casas. Queremos 
nossas escolas abertas 
e rematrículas já”, afir-
mam os pais. 

O fechamento das 
escolas do campo no 
interior de Sooretama, 
caso se confirme, vai 
expor várias crianças de 
6 até 9 anos de idade a 
uma dura rotina diária, 
tendo que percorrer até 
40 quilômetros (ida e 
volta) de ônibus, junto 
com adolescentes maio-
res, para estudar longe 
do ambiente a que estão 
acostumadas.
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Ex-vereador e pai 
de aluna detona 
postura do prefeito
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Vereador denuncia ‘maquiagem’ em 
escola reformada por mais de R$ 1 milhão

O ex-vereador Edson 
Isidoro Ferreira Cam-
pos, que é pai de uma 
aluna da Escola Alegre, 
usou suas redes sociais 
para criticar duramen-
te a postura do prefeito 
Alessandro Broedel em 
relação ao processo de 
municipalização das es-
colas estaduais. 

Edson Isidoro acu-
sou o prefeito de ceder 
aos interesses do go-
vernador Renato Casa-
grande e de barganhar 
a municipalização em 

EDSON ISIDORO é pai de uma aluna na Escola 
Alegre

A Escola João Neves 
Pereira apresenta 
sérios problemas 
estruturais, 
expondo alunos 
e funcionários a 
condições inóspitas.  

O VEREADOR Klysmamm Marce-
lino visitou a escola João Neves 
Pereira e mostrou as péssimas 
condições a que são submetidos 
alunos e professores

A ESCOLA apresenta sérios problemas estruturais, como infiltrações nas paredes e teto e defeitos na instalação elétrica.

troca da liberação de 
uma verba superior a 
R$ 5 milhões, por meio 
do FUNPAES (Fundo 
Estadual de Apoio à 
Ampliação e Melhoria 
das Condições de Ofer-
ta da Educação Infantil 
no Espírito Santo). A 
própria administração 
municipal anunciou re-
centemente os recur-
sos, da ordem de R$ 
5,7 milhões, informan-
do que o montante será 
utilizado na construção 
de duas novas escolas 

na cidade.
“Ele aceitou o di-

nheiro do Governo do 
Estado e, covardemen-
te, não manteve sua 
palavra com os pais de 
alunos de várias esco-
las, da zona urbana e 
também da zona rural. 
É um covarde, pois es-
perou ser reeleito an-
tes. Se fosse honesto, 
teria tratado a situação 
ainda em seu primeiro 
mandato. Ele espera o 
momento de aplicar o 
golpe, de forma que as 

vítimas não sintam o 
ataque, mas apenas o 
efeito do veneno”, de-
sabafou Edson. 

De acordo com o 
ex-vereador, a Escola 
Alegre, sob a gestão da 
Rede Estadual, é refe-
rência em qualidade do 
ensino e aprendizagem 
dos alunos. “Tenho uma 
filha nesta unidade es-
tudantil e posso dizer 
que sou muito satisfeito 
e grato pelo trabalho re-
alizado pela equipe pe-
dagógica”, elogiou. 

O vereador Klysmamm 
Marcelino (PTB) usou suas 
redes sociais para expor 
e denunciar as péssimas 
condições da Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamen-
tal João Neves, localizada 
no bairro Salvador, em So-
oretama.  

Klysmamm publicou fo-
tos e um vídeo mostrando a 
situação em que se encon-
tra a unidade educacional. 
Apesar de reformada recen-
temente, a Escola apresen-
ta sérios problemas estrutu-
rais, como infiltrações nas 
paredes e teto e defeitos na 
instalação elétrica. 

Os problemas se agra-
vam em períodos chuvosos. 
As paredes ficam mofadas, 
enquanto que as salas de 
aula acabam inundadas 
devido a goteiras, expondo 
alunos e funcionários a con-
dições inóspitas dentro do 
estabelecimento de ensino. 

para que notifiquem a em-
presa que realizou a refor-
ma da escola a corrigir os 
problemas apresentados. 
“O dinheiro público de So-
oretama não pode continu-
ar sendo gasto de maneira 
indevida com empresas que 
não prestam serviços de 
qualidade”, alertou. 

Última reforma custou 
mais de R$ 1 milhão

A reportagem do Jor-
nal Norte Capixaba Online 
apurou, por meio de infor-
mações disponibilizadas no 
Portal da Transparência da 
Prefeitura de Sooretama, 
que a última reforma na 
Escola João Neves Perei-
ra foi realizada em 2019 e 
custou mais de R$ 1 milhão 
aos cofres do município. O 
contrato original nº 01/2019, 
celebrado em 4 de janeiro 
de 2019, no valor de pouco 
mais de R$ 946 mil, rece-

beu um aditivo de R$ 142,5 
mil, com data de 6 de maio 
de 2019, elevando o cus-
to total da reforma para R$ 
1.088.953,84. A Construtora 
Soeiro e Tristão Ltda, com 
sede em Linhares, foi a con-
tratada para a obra. 

Mas essa não foi a única 
reforma realizada na esco-
la, que tem mais de 20 anos 
de existência. Várias inter-
venções foram executadas 
na unidade educacional ao 
longo desse período, em di-
ferentes mandatos, consu-
mindo milhões de reais dos 
cofres públicos. 

Entre a população, a si-
tuação causa revolta. Ao co-
mentar a denúncia do verea-
dor Klysmamm em uma rede 
social, um morador lembrou 
que os recursos gastos em 
reformas já seriam suficien-
tes para demolir a atual es-
trutura e construir várias no-
vas escolas no lugar.  

“Depois de receber al-
guns vídeos de pais e fun-
cionários, fui visitar a escola 
e constatei a situação pre-
cária. Há dois anos, cobrei 
da Prefeitura Municipal so-
lução para o mesmo pro-
blema, que até o momento 
não foi resolvido, apesar 
da escola ter passado por 
uma reforma recentemente. 
Infelizmente, foi feito uma 
maquiagem e os problemas 
crônicos da escola continu-
am os mesmos de antes da 
reforma. As salas de aula, 
que deveriam ser adequa-
das para o distanciamento 
social, estão sendo dividi-
das entre os alunos e os 
baldes, para impedir que o 
espaço seja inundado pelas 
goteiras”, denunciou Klys-
mamm. 

O vereador cobrou provi-
dências ao prefeito Alessan-
dro Broedel e à secretária 
de Educação do município 
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Pagamento de indenizações e recursos 
compensatórios movimentam a economia do ES

Injeção de recursos impulsiona 
setores como comércio, prestação 
de serviços, mercado imobiliário e 
empreendedorismo em Linhares e 

outros municípios da região.

EM LINhARES, até setembro, foram pagos R$ 454 milhões em 
indenizações para 4600 pessoas

AS AÇõES de reparação da bacia do rio Doce são realizadas pela 
Fundação Renova

As ações de repa-
ração da bacia do rio 
Doce realizadas pela 
Fundação Renova, em 
razão do rompimento 
da barragem do Fun-
dão, ocorrido em Maria-
na (MG), há seis anos, 
abrangem 39 municí-
pios nos estados de 
Minas Gerais e Espírito 
Santo em várias frentes 
de trabalho. 

No Espírito Santo, 
as iniciativas incluem a 
indenização de pessoas 
atingidas, qualificação 
de mão de obra, fomen-
to à economia, educa-
ção, saúde, infraestru-
tura, restauração flores-
tal e apoio a produtores 
rurais, entre outras.

O pagamento de in-
denizações atingiu R$ 
2,5 bilhões no Estado 
até setembro de 2021 
– crescimento de 92% 
em relação a maio des-
te ano. Deste valor, R$ 
1,8 bilhão foram pagos 
para 18,3 mil pessoas 
por meio do Sistema 
Indenizatório Simplifi-
cado, que permite que 
categorias de difícil 
comprovação de danos 
causados, como pesca-
dores de subsistência 
e informais, lavadeiras, 
artesãos, areeiros e 
carroceiros, sejam inde-
nizadas. O sistema foi 
instituído em agosto de 
2020 por decisão da 12ª 
Vara da Justiça Federal.

Além do avanço 
das indenizações, o 
Espírito Santo recebeu 
R$ 365 milhões para 
estradas, verbas para 
saúde, educação, ca-
pacitação profissional, 
saneamento, apoio a 
produtores rurais e res-
tauração florestal.

Impacto
Nas cidades capi-

xabas, o impacto do 
pagamento das indeni-
zações por meio do Sis-
tema Indenizatório Sim-
plificado está sendo po-
sitivo para economias 
e comunidades locais. 
Em muitos casos, o va-
lor pago foi superior à 
arrecadação anual das 
cidades.

Em Linhares, por 
exemplo, uma das prin-
cipais cidades fora do 
eixo metropolitano, fo-
ram pagos, até setem-
bro, cerca de R$ 454 mi-
lhões em indenizações 
para 4,6 mil pessoas. 
A arrecadação própria 
do município em 2020 
foi de R$ 166 milhões. 
Em São Mateus, o ce-
nário é parecido. Foram 
pagos cerca de R$ 310 
milhões a cerca de 2,7 
mil moradores. Já o mu-
nicípio recebeu R$ 75 
milhões de receita pró-
pria e R$ 56 milhões de 
ICMS em 2020.

Em Aracruz, polo in-
dustrial do norte do es-
tado, foram pagos R$ 
243 milhões a 2,4 mil 
moradores. A arreca-
dação própria anual do 
município em 2020 foi 
de R$ 183 milhões. São 
recursos que movem 
setores como comércio, 
prestação de serviços, 
mercado imobiliário e 
empreendedorismo.

Infraestrutura e 
educação 

A infraestrutura do 
Espírito Santo também 
recebeu aportes impor-
tantes para o desenvol-
vimento regional. Cer-
ca de R$ 365 milhões 
foram repassados pela 
Agenda Integrada (ação 
conjunta entre a Funda-
ção Renova, governos 
de Minas Gerais e Es-
pírito Santo e 38 prefei-

turas da região) para in-
vestimentos em três tre-
chos rodoviários na foz 
do rio Doce: ES-010, 
entre Vila do Riacho e 
Regência; ES-440, en-
tre a BR-101 e Regên-
cia; e ES-248, entre a 
ES-358 e Povoação. 
O objetivo é fomentar 
o turismo e facilitar o 
acesso a balneários 
históricos da região de 
Linhares e Aracruz.  

A educação rece-
beu R$ 58 milhões da 
Agenda Integrada, que 
serão destinados para 
obras de modernização 
e aquisição de equipa-
mentos para as escolas 
da rede pública estadu-
al e municipal em Co-
latina, Linhares, Baixo 
Guandu e Marilândia. 
Os recursos irão bene-
ficiar cerca de 70 mil 
alunos matriculados em 
269 escolas.

Saúde
A área de saúde 

também vem receben-
do iniciativas impor-
tantes da Fundação 
Renova. Aproximada-
mente 440 profissio-
nais de saúde do Sis-
tema único de Saúde 
(SUS) de Baixo Guan-
du, Colatina, Marilân-
dia, Linhares e Aracruz 
começaram a receber, 
em junho, capacita-
ção remota com temas 
voltados ao monitora-
mento da situação de 
saúde da população. A 
iniciativa foi viabilizada 
por meio do acordo de 
cooperação técnica do 
Programa de Capaci-
tação para os profissio-
nais que atuam no SUS 
dos municípios consi-
derados impactados e 
Superintendências Re-
gionais de Saúde.

Paralelamente, R$ 

60 milhões, homologa-
dos pela 12ª Vara Fede-
ral, serão empregados 
no Sistema Único de 
Saúde (SUS). O dinhei-
ro será aplicado na UPA 
de Linhares, UPA de Co-
latina, Hospital de Baixo 
Guandu e para aquisi-
ção de ambulância e 
equipamentos. A homo-
logação dos recursos 
ocorreu em agosto e a 
Fundação Renova rea-
lizou o depósito judicial 
em setembro deste ano.

O Estado teve apoio 
durante a pandemia.
Até setembro de 2021, 
foram destinados mais 
de R$ 18 milhões para 
aquisição de 250 respi-
radores para o comba-
te à Covid-19. Também 
foram destinados, até o 
momento, mais de R$ 
6,2 milhões para refor-
mas e adequações no 
Hospital e Maternidade 
Sílvio Avidos, em Cola-
tina, e no Hospital Geral 
de Linhares (HGL); e 
para ampliação de leitos 
no Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência 
de Vitória. Ao todo, para 
essas iniciativas estão 
previstos mais de R$ 
6,8 milhões em investi-
mentos, com a constru-
ção e/ou modernização 
de 95 leitos, sendo 33 
novos leitos de UTI.

Desenvolvimento 
socioeconômico

A reparação da ba-
cia do rio Doce também 
se faz com desenvolvi-
mento socioeconômico, 
apoio ao empreende-
dorismo e capacitação 
de mão de obra local. 

Mais de 400 empregos 
diretos e indiretos fo-
ram monitorados pelas 
ações da Fundação 
Renova no Espírito 
Santo em setembro, 
sendo que 289 foram 
ocupados por trabalha-
dores locais.

Em outubro, foram 
firmados 214 contratos 
ativos com empresas 
prestando serviços no 
Espírito Santo, totali-
zando R$ 251,66 mi-
lhões. Desse total, 150 
contratos são com em-
presas locais, no valor 
de R$ 83,17 milhões. 
E o Fundo Desenvolve 
Rio Doce já desembol-
sou, até 31 de agosto, 
cerca de R$ 11 milhões 
para 400 empresas ca-
pixabas, ajudando a 
manter 771 empregos 
no estado.

A parceria entre a 
Fundação Renova e a 
BrazilFoundation bus-
cou promover o desen-
volvimento econômico 
e o empreendedorismo 
nos municípios afeta-
dos pelo rompimento da 
barragem de Fundão. 
Ao todo, foram apoiados 
23 projetos em 11 muni-
cípios, em Minas Gerais 
e no Espírito Santo, e 
destinados mais de R$ 
1,1 milhão, benefician-
do diretamente 1.095 
pessoas e suas famí-
lias. No Espírito Santo, 
quatro projetos foram 
apoiados pela parceria, 
em Baixo Guandu.

Desenvolvimento 
sócioambiental

A recuperação so-
cioambiental do Espírito 

Santo segue avançan-
do. Cerca de 360 nas-
centes estão em pro-
cesso de recuperação 
em 196 propriedades 
dos municípios de Cola-
tina, Marilândia, Pancas 
e São Roque do Canaã. 
Outras 610 nascentes 
estão em fase de inscri-
ção por meio do Edital 
de Adesão de Produ-
tores Rurais aos Pro-
gramas de Restaura-
ção Florestal. E 203,89 
hectares de Áreas de 
Preservação Perma-
nente (APPs) e recarga 
hídrica em recuperação 
em 78 propriedades ru-
rais nos municípios de 
Colatina, Marilândia e 
Pancas.

P a r a l e l a m e n t e , 
4.086 hectares estão 
em fase de inscrição 
no Edital de Adesão 
de Produtores Rurais 
aos Programas de Res-
tauração Florestal, em 
parceria com a WWF-
Brasil, nos municípios 
de Baixo Guandu, La-
ranja da Terra, Colatina, 
São Roque do Canaã, 
Pancas, Marilândia, Rio 
Bananal e Linhares.

Produtores e produ-
toras rurais devem atu-
ar no reflorestamento 
de mais de 13 mil hecta-
res nas bacias dos rios 
Manhuaçu, Santa Maria 
do Doce, Bananal, Pan-
cas, Corrente Grande 
e Guandu. Além disso, 
a ação deve recuperar 
960 nascentes nas ba-
cias dos rios Bananal, 
Pancas, Corrente Gran-
de, Rio Turvo Limpo, 
São João Grande e São 
João Pequeno.

ECONOMIA
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Bibliotecas públicas serão revitalizadas 
em 37 municípios da bacia do rio Doce

Mais uma etapa do 
Projeto de Incentivo à 
Leitura, da Fundação 
Renova, foi concluída 
neste mês de novem-
bro, com a entrega 
dos planos de revita-
lização de bibliotecas 
públicas de 37 prefei-
turas da bacia do rio 
Doce que aderiram à 
iniciativa. Os planos 
foram elaborados por 
servidores que atuam 
na biblioteca pública 
de cada município, 
ao longo do Percurso 
Participativo, que se 
iniciou em agosto.

No Espírito Santo 
serão revitalizadas as 
bibliotecas públicas de 
quatro municípios ao 
longo da bacia do rio 
Doce: Linhares, Mari-
lândia, Colatina e Baixo 
Guandu. As outras 33 
cidades contempladas 
são de Minas Gerais. 

O documento pre-
parado a partir do Per-
curso Participativo con-
tém os itens escolhidos 
pelos servidores das 

bibliotecas a partir do 
cardápio de opções dis-
ponibilizado pela Fun-
dação Renova, com as 
seguintes categorias: 
acervo (aquisição de li-
vros); mobiliário e equi-
pamento (mesas de 
leitura, estantes, com-
putadores); capacitação 
(treinamento dos servi-
dores das bibliotecas); 
e infraestrutura e aces-
sibilidade (melhorias na 
infraestrutura, incluindo 
acessos para todos 
os públicos, pequenos 
reparos elétricos ou hi-
dráulicos e instalação 
de equipamentos como 
ar-condicionado).

Cada biblioteca pú-
blica participante do 
Projeto de Incentivo à 
Leitura terá até R$ 200 
mil para a aquisição 
dos itens disponíveis 
no cardápio. A próxima 
etapa será o período 
em que a Fundação 
Renova irá adquirir os 
itens escolhidos. A pre-
visão de entrega dos 
itens às bibliotecas é a 
partir do segundo se-
mestre de 2022.

Projeto
O Projeto de Incen-

tivo à Leitura, do Pro-
grama de Apoio ao Tu-
rismo, Cultura, Esporte 
e Lazer da Fundação 
Renova, tem por ob-
jetivo estruturar e im-
plementar ações de 
modernização das bi-

bliotecas públicas dos 
municípios atingidos 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão, 
em Mariana (MG), por 
meio da capacitação 
dos profissionais que 
atuam nesses espa-
ços, da elaboração 
participativa de planos 
de revitalização e do 
fomento a ações de in-
centivo à leitura.

Por meio da revita-
lização das bibliotecas 
públicas municipais, o 
projeto busca contribuir 
com o crescimento pes-
soal e fortalecimento co-
letivo das comunidades.

Percurso Participativo
O Percurso Parti-

cipativo, realizado em 
formato on-line, foi divi-
dido em três etapas: ali-
nhamento de conceitos 
(gestão de bibliotecas, 
Política Nacional do 
Livro); elaboração par-
ticipativa do Plano de 
Revitalização das Bi-
bliotecas (com base no 
cardápio de opções); e 
ações de sustentabili-
dade para bibliotecas.

Para a execução 
do projeto, a Funda-
ção Renova contra-
tou a empresa Sapion 
Nova Educação, que 
possui ampla expe-
riência na condução 
de processos partici-
pativos, formações e 
projetos de impacto na 
área educacional.

A BIBLIOTECA Pública de Linhares é uma das que serão revitalizadas  
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Linhares terá árvore gigante, casa do 
Papai Noel e apresentações nas praças

CuLTuRA

O lançamento oficial da 
programação nesta sexta-feira (26), 

na Praça Nestor Gomes,
no centro da cidade. 

Uma árvore de Natal 
gigante, uma loja vazia 
para doação de presen-
tes, apresentações de 
canções natalinas no trio 
Fubica em várias praças 
da cidade e a casa de 
Papai Noel. Essas são 
algumas das atrações 
do Natal Encantado, lan-
çado oficialmente nesta 
sexta-feira (26), às 18 
horas, na Praça Nestor 
Gomes, no centro de Li-
nhares. 

A iniciativa é da Câ-
mara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) de Linha-
res, em parceria com as 
empresas associadas, 
e conta com o apoio da 
Prefeitura do município.

De acordo com a ge-
rente executiva da CDL, 
Jussara Carvalho, o pro-
jeto prevê quatro gran-
des ações para celebrar 
uma das datas mais im-
portantes para o comér-
cio e que simboliza uma 
tradição cultural e religio-
sa celebrada no mundo 
todo. São elas: Virada 
Cultural, Loja Vazia, Pro-
moção de Vendas e Pra-
ça Encantada. 

A programação se es-
tenderá na cidade até o 
dia 30 de dezembro, com 
o sorteio de automóvel 
zero quilômetro entre os 
clientes que comprarem 
nos estabelecimentos co-
merciais que aderiram à 
campanha.

Ações
Na Virada Cultural, 

o público poderá apre-
ciar diversas apresenta-
ções musicais alusivas 
ao Natal nas praças do 
município, com o Grupo 
A Delivery, que se apre-
sentará no tradicional 
Trio Fubica.

A Promoção de Ven-
das garantirá aos consu-
midores que comprarem 
nas lojas participantes o 

Confira a programação:
Sexta-feira (26/11)
18h – Lançamento da campanha com inaugura-
ção da Praça Encantada - Local: Praça Nestor 
Gomes, no centro da cidade.

Sábado (27/11)
18h – Apresentação Trio Fubica (Música Deli-
very) – Praça do bairro Santa Cruz

Sexta-feira (3/12)
18h – Apresentação Trio Fubica (Música De-
livery) – Praças dos Bairros Novo Horizonte e 
Movelar

Sexta-feira (10/12)
18h – Apresentação Trio Fubica (Música Deli-
very) – Praças dos bairros Aviso e Interlagos

Quinta-feira (16/12)
18h – Apresentação Trio Fubica (Música Deli-
very) – Praça de Bebedouro

Sexta-feira (17/12)
18h – Apresentação Trio Fubica (Música Deli-
very) – Praça do bairro Juparanã

Domingo (28/12)
Sorteio do automóvel zero quilômetro

Terça-feira (30/12)
Entrega do prêmio

A PRAÇA NESTOR GOMES, também conhecida como Praça dos Correios, no 
centro da cidade, receberá a arvore de Natal gigante e a casinha do Papai Noel Linhares, 

Colatina, 
Marilândia e Baixo 
Guandu aderiram 

ao Projeto 
de Incentivo 
à Leitura da 
Fundação 
Renova. 

direito de concorrer ao 
automóvel modelo Gol 
zero quilômetro.

Já a Praça Encanta-
da será um espaço cons-
truído dentro da Praça 
Nestor Gomes, também 
conhecida como Praça 
do Correios, no centro 
da cidade. No local, será 
erguida uma árvore de 
Natal gigante com apro-
ximadamente 12 metros 
de altura e a Casinha do 
Papai Noel, destinada 
para as famílias fotogra-
farem momentos espe-
ciais com seus filhos.

Haverá ainda a Loja 
Vazia, um espaço desti-
nado a receber doações 
de presentes que serão 
encaminhados para ins-
tituições filantrópicas e 

famílias em risco social 
do município.

A presidente da Câ-
mara de Lojistas de Li-
nhares, Florises Zardo, 
acredita que neste ano o 
Natal da cidade será re-
almente encantado, tra-
zendo de volta a magia e 
a alegria da data. “Nosso 
objetivo com a campa-
nha é fortalecer o relacio-
namento e a marca CDL 
junto às empresas asso-
ciadas e à comunidade. 
É uma oportunidade que 
teremos para incremen-
tar as vendas de fim de 
ano no comércio local. 
Além disso, a iniciativa 
visa trazer de volta o es-
pírito natalino com seu 
encanto, luz e alegria”, 
destacou.

NATAL ENCANTADO
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