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Começam obras do terminal de 
passageiros do Aeroporto de Linhares

SERÁ QUE AGORA DECOLA?

A reforma e ampliação do terminal 
habilitará o aeroporto para 

receber voos comerciais leves. 

A Escola João Neves 
Pereira, no bairro 

Salvador, com mais de 
1000 alunos, está sendo 

adaptada ao novo 
regime educacional já 
para este ano letivo.  

O governador Re-
nato Casagrande auto-
rizou no último dia 19 
o início das obras de 
reforma e ampliação 
do terminal de passa-
geiros do Aeroporto 
Regional de Linhares, 
que permitirá a cone-
xão logística da região 
Norte capixaba com o 
restante do país. Se-
rão investidos R$ 2,71 
milhões nesta que é 
a última etapa para a 
conclusão definitiva 
das obras do aeropor-
to, após vários anos de 
espera. O prazo para a 
entrega do terminal é 
de 12 meses.

As  in te rvenções 
consistem na reforma 
e ampliação da edifi-
cação existente, com a 
reformulação da facha-
da, das áreas internas 

» Área de embarque: 103 metros quadrados
» Área de desembarque: 39 metros quadrados
» Área total construída: 462 metros quadrados
» Operação simultânea: 70 passageiros/hora
» Pouso/decolagem: 1/dia
» Movimentação estimada por ano: 43.000 passageiros
» Inicialmente, voos comerciais serão operados pela Azul

O Novo terminal de passageiros terá:

Sooretama e outras três cidades do ES 
recebem Escola Cívico-Militar em 2022

Sooretama, São Ga-
briel da Palha, Montanha e 
Marataízes são as quatro 
cidades do interior do Es-
pírito Santo contempladas 
pelo Programa Nacional 
das Escolas Cívico-Milita-
res (PECIM) neste ano de 
2022, conforme anunciou 
o Ministério da Educa-
ção e Cultura (MEC) do 
Governo Federal.

Ao todo, 89 novas 
Escolas Cívico-Militares 
(ECIM) serão implan-
tadas no Brasil neste 
ano, antecipando a meta 
inicial prevista pelo pro-
grama de implantar 216 
escolas em todo o país 
até 2023.

Em Sooretama, a Es-
cola de Ensino Funda-
mental João Neves Pe-

reira, localizada no bairro 
Salvador e com mais de 
1000 alunos matricula-
dos em dois turnos (ma-
tutino e vespertino), está 
sendo adaptada ao novo 
regime educacional cívi-
co-militar, já para o início 
do ano letivo de 2022, 
segundo informou o pre-
feito Alessandro Broedel. 

“Estamos formalizan-
do um convênio com a 
Polícia Militar para que 
15 militares da reserva 
sejam disponibilizados 
ao município para atua-
rem como instrutores na 
escola. Trabalhamos fir-
me para que todo o pro-
cesso esteja concluído 
até o retorno das aulas, 
no mês de fevereiro”, ex-
plicou o prefeito.

Em audiência pública 
realizada pela Prefeitu-
ra há alguns dias para 
apresentar a metodolo-
gia, mais de 90% dos 
moradores e pais de 
alunos presentes apro-
varam a implantação da 
Escola Cívico-Militar. 

O prefeito Alessandro 
Broedel formalizou em 
janeiro de 2021 a adesão 

de Sooretama ao Progra-
ma Nacional das Escolas 
Cívico-Militares, manifes-
tando o interesse do mu-
nicípio em receber uma 
unidade educacional. 

Um ano depois, o mu-
nicípio é selecionado pelo 
Ministério da Educação 
para receber uma das 
216 escolas cívico-milita-
res a serem implantadas 
no país. Situada numa 
região de grande vulnera-
bilidade social, a Escola 
João Neves Pereira terá 
papel ainda mais impor-
tante no desafio de trans-
formar a realidade local, 
marcada por índices pre-

ocupantes de violência e 
criminalidade.

Os mais de 1000 
alunos da João Neves 
Pereira receberão novos 
uniformes, tipo farda-
mento, fornecidos pela 
Prefeitura Municipal. A 
escola continuará sob o 
controle do município, 
mas terá gestão educa-
cional, didático-peda-
gógica e administrativa 
exercida em conjunto e 
com o apoio de militares. 
Novas disciplinas volta-
das para a formação mi-
litar devem ser incorpo-
radas à grade curricular 
da unidade.

OS ALUNOS receberão novos uniformes, tipo 
fardamento militar, fornecidos pela Prefeitura Militar 

e do estacionamento, 
visando a melhoria das 
condições físicas para a 
acomodação, seguran-
ça e acessibilidade dos 
passageiros. 

“Investimos mais de 
R$ 40 milhões na cons-
trução da nova pista 
do Aeroporto de Li-
nhares e agora damos 
ordem de serviço para 
a reforma e ampliação 
do terminal de passa-
geiros, que ficará em 
condições de operação 
por qualquer compa-
nhia aérea. Com essas 
obras, teremos uma es-
trutura adequada para 
voos que poderão aju-
dar no turismo e, prin-
cipalmente, no desen-
volvimento da região”, 
pontuou o governador.

A nova pista do Ae-
roporto de Regional de 

Linhares foi concluída 
pelo Governo do Estado 
no final do ano passa-
do. No momento, a pis-
ta passa pelo processo 
de homologação e pos-
terior autorização para 
pousos e decolagens. 
Toda a documentação 
necessária já foi envia-
da à Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac).

Após a homologa-
ção, o aeroporto pode-
rá receber voos comer-
ciais de aeronaves de 
modelos até o Boeing 
757/200. A administra-
ção do aeroporto com-
pete à Prefeitura de Li-
nhares.

A nova pista tem 
1.860 metros de ex-
tensão e foi construída 
através de convênio 
entre os governos Fe-
deral e Estadual.
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Recuperação da rodovia Linhares-Rio 
Bananal: espera próxima do fim

OBRA ESTÁ SENDO LICITADA

Outro sonho antigo da comunidade ribanense, o asfaltamento 
da ‘Estrada da Viúva Campi’, que liga o município a Governador 

Lindenberg, também está próximo de se tornar realidade. 

O Governo do Es-
pírito Santo anunciou 
no início de janeiro, em 
solenidade no Palácio 
Anchieta, a publicação 
de editais para várias 
obras de implantação e 
reabilitação de rodovias 
no Estado, entre elas a 
recuperação funcional 
da rodovia ES-245, no 
trecho que liga os muni-

AUTORIDADES RIBANENSES participaram, com o governador Renato 
Casagrande, da solenidade que marcou o lançamento da licitação para a 
contratação da obra 

Edimilson dá ordem de serviço para 
construção de quadra e anuncia outros 
investimentos no interior de Rio Bananal

A quadra será 
construída em 

Santa Rita. Outras 
duas comunidades 

receberão 
pavimentação rural. 

O prefeito de Rio 
Bananal, Edimilson Eli-
ziário, assinou no último 
dia 20 a ordem de servi-
ço para a construção de 
uma quadra poliespor-
tiva na comunidade de 
Santa Rita, no interior 
do município. 

Edimilson ainda 
anunciou outros inves-
timentos da Prefeitura 
Municipal em localida-
des da zona rural riba-
nense. Serão obras de 
pavimentação, aliadas 
ao patrolamento de es-
tradas vicinais, que be-
neficiarão, inicialmente 
as comunidades de Ti-

PREFEITO 
Edimilson 

Eliziário 
recebendo 

material para 
o início da 

pavimentação 
em Timirim de 

Cima 

IMAGEM REPRODUÇÃO DE VíDEO

Governador Lindenberg 
envia donativos a 
desabrigados da Bahia

A comunidade de
Governador Linden-
berg enviou nos úl-
timos dias um cami-
nhão carregado de 
alimentos e outros 
itens, como col-
chões, roupas e brin-
quedos, para doação 
a moradores desa-
brigados do municí-
pio de Itamaraju, um 
dos mais castigados 
pelas chuvas inten-
sas que atingiram o 
Sul da Bahia entre o 
final de dezembro e 
o início deste ano.

O prefeito Leonar-
do Finco registrou o 
momento do envio 
dos donativos em 

suas redes sociais. 
Segundo ele, os ali-
mentos e os outros 
itens foram arreca-
dados junto à popula-
ção lindenberguense 
através de uma ação 
social realizada em 
parceria pela Pre-
feitura Municipal e a 
Paróquia São Sebas-
tião, de Governador 
Lindenberg.

“Agradecemos 
carinhosamente a 
toda a população de 
nosso município pe-
las doações feitas 
em prol daqueles que 
estão passando por 
este momento difícil”, 
ressaltou o prefeito.

Alimentos e diversos outros itens foram 
arrecadados junto à população local 
através de uma ação realizada pela 
Prefeitura e a Paróquia do município.  

cípios de Linhares e Rio 
Bananal, até o distrito de 
São Jorge de Tiradentes.

Autoridades ribanenses 
participaram da solenidade 
em Vitória e comemoraram 
a conquista, entre elas o 
prefeito Edimilson Eliziário, 
o vice-prefeito Eristeu 
Giuberti e o presidente 
da Câmara de Verea-
dores, Judaci Bolsoni. 

A população de Rio 
Bananal, em especial, 
reivindica há anos a re-
construção da rodovia, 
alvo de constantes re-
clamações por parte de 
motoristas e moradores 
devido às suas péssimas 
condições de tráfego. 

O trecho da ES-245 
a ser recuperado, entre 
a sede de Linhares e 
o distrito de São Jorge 
de Tiradentes, em Rio 
Bananal, tem 60 quilô-
metros de extensão. O 
investimento previsto na 
obra é de mais de R$ 
78 milhões. Os trâmites 
de contratação da em-
presa que executará os 
serviços devem ser con-
cluídos em aproximada-
mente 60 dias. Somente 
a partir de então, a obra 
finalmente poderá ser 
iniciada de fato.

O Governo do Estado 
também anunciou a con-
tratação das obras de 
recuperação da rodovia 
ES-248, no trecho que 

liga Linhares a Colati-
na, passando pelo trevo 
de acesso a Marilândia, 
com 57,8 quilômetros 
de extensão. Nestas 
intervenções, serão in-
vestidos mais de R$ 75 
milhões.

Estrada da Viúva 
Campi

Além da recuperação 

da rodovia até Linhares, 
reivindicada há anos, 
um outro sonho antigo 
da comunidade ribanen-
se também está próximo 
de se tornar realidade: 
o asfaltamento da ES-
360, a ‘Estrada da Viúva 
Campi’, como é conhe-
cido o trecho, que liga o 
município a Governador 
Lindenberg. 

O Governo Estadual 
também está realizando 
licitação para a contra-
tação da empresa que 
executará a obra, orçada 
em mais de R$ 67 mi-
lhões. O trecho de 13,4 
quilômetros parte da 
sede de Rio Bananal até 
o entroncamento com a 
ES-245, em Governador 
Lindenberg.

mirim de Cima e Córre-
go Varjão.

O prefeito expli-
cou que o programa 
de pavimentação rural 
implementado pela Ad-
ministração Municipal 
objetiva melhorar a in-
fraestrutura das co-
munidades do interior, 
dessa forma facilitando 
a locomoção dos mora-
dores e o escoamento 
da produção agrícola 
do município.  “Essas 
obras, aliadas ao patro-
lamento das estradas 
rurais, melhora a cir-
culação das pessoas e 
também das mercado-

rias produzidas no cam-
po”, ressalta Edimilson. 

A escola de Santa 
Rita é a única de ensi-
no fundamental de Rio 
Bananal que ainda não 
possui quadra polies-
portiva, carência que, 
em breve não existirá 
mais. As obras de cons-
trução da obra serão ini-
ciadas imediatamente. 

“Os alunos, que até 
então praticam suas ati-
vidades de educação fí-
sica em campo de areia 
ou grama, passarão a 
contar com um espaço 
adequado, que ficará à 
disposição também de 

toda a comunidade”, 
salientou o secretário 
de Turismo, Esportes 
e Lazer, Vandir Nunes 
Machado. 

O prefeito Edimilson 
destacou os avanços 
que o município vem al-
cançando. “Para que o 
município caminhe para 
o progresso é necessá-
rio ouvir os anseios da 
população. Tenho um 
grande compromisso 
com o povo ribanense e 
vou honrá-lo. O esporte 
cria oportunidades para 
as novas gerações. Por 
isso, investimos no se-
tor”, destacou. 

O CAMINhÃO com o donativos foi enviado 
para o município de Itamaraju 
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Leonardo apresenta conquistas do primeiro 
ano de gestão em Governador Lindenberg
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BALANÇO POSITIVO

PREFEITO LEONARDO e o governador Renato Casagrande durante solenidade em Novo Brasil: parceria com o Estado resultou em muitos benefícios 
para o município

Em entrevista ao 
Jornal Norte Capixaba 
Online, nesta semana, 
o prefeito de Governa-
dor Lindenberg, Leo-
nardo Finco (Cidada-
nia), enumerou as con-
quistas alcançadas pelo 
município em 2021, o 
primeiro ano de sua 
gestão à frente da Pre-
feitura local. Ele pon-
tuou avanços e investi-
mentos em praticamen-
te todas as áreas, com 
destaque para a saúde, 

O prefeito pontuou avanços e 
investimentos em todas as áreas. Nos 
próximos dias, ele reunirá representantes 
das comunidades para fazer prestação de 
contas e ouvir demandas.

Samu é implantado e unidades de 
saúde são ampliadas 

A estrutura de aten-
dimento à população 
lindenberguense na 
área da saúde está sen-
do reforçada e amplia-
da, conforme destacou 
o prefeito. O município 
passou a contar, desde 
agosto de 2021, com 
uma Base Descentrali-
zada do SAMU – Servi-
ço de Atendimento Mó-
vel de Urgência. 

Além disso, duas 
unidades básicas de 
saúde estão sendo re-
formadas e ampliadas 

Município ganha Ambulatório de 
Saúde Mental e Psicossocial

No mês de outubro 
último, o prefeito Leo-
nardo Finco e o secretá-
rio Municipal de Saúde, 
Necica, inauguraram na 
cidade o Ambulatório de 
Saúde Mental e Psicos-
social, uma ação inédita 
na região, que propicia 
assistência especializa-
da e cuidado adequado 

O PREFEITO LEONARDO FINCO formalizou a implantação do SAMU em 
Governador Lindenberg no mês de agosto 

INAUGURAÇÃO da reforma e ampliação da Escola Belizário Gusmão, no 
mês de setembro último

Nova creche, escola reformada e 
internet nas escolas rurais 

Na área da educa-
ção, o prefeito Leonar-
do Finco informou que 
estão sendo concluí-
das as obras do novo 
Centro de Educação 
Infantil construído pela 
Administração Munici-
pal para atender aos 
moradores de Córrego 
Moacir e adjacências. 

Além disso, durante o 
ano passado, todas as 
escolas rurais de Go-
vernador Lindenberg 
foram equipadas com 
internet banda larga via 
satélite, de acordo com 
o prefeito. 

Em parceria com o 
Governo do Estado, a 
Escola Belizário Gus-

mão, uma das maiores 
do município, localizada 
no bairro Nova Brasília, 
foi totalmente reforma-
da e ampliada. A inau-
guração da nova estru-
tura ocorreu no mês de 
setembro último, reali-
zando um sonho antigo 
da comunidade estu-
dantil lindenberguense. 

a melhoria das estradas 
vicinais, infraestrutura 
e saneamento básico 
e ações voltadas para 
o desenvolvimento e a 
geração de empregos. 

Leonardo afirmou 
que pretende reunir, nos 
próximos dias, pelo me-
nos três representantes 
de cada uma das 24 
comunidades de Gover-
nador Lindenberg para 
realizar a prestação de 
contas das atividades 
do mandato. Ao mesmo 

tempo, o prefeito divul-
gará o planejamento da 
gestão para este ano, 
tomando por base os 
anseios e demandas 
apresentadas pelas 
próprias comunidades. 

O enfrentamento à 
pandemia do novo co-
ronavírus fez com que a 
área da saúde recebes-
se atenção redobrada da 
Administração Municipal 
em 2021. Os esforços 
na prevenção e no com-
bate à doença foram 
intensos durante o ano. 
O município ganhou des-
taque ao se tornar o pri-
meiro da região a iniciar 
a vacinação contra a 
Covid-19, em janeiro do 
ano passado. 

a pessoas com distúrbio 
mental moderado. 

Localizado na Rua 
Florêncio Júlio, em frente 
ao estádio do Nacional, 
na sede do município, o 
ambulatório conta com 
atendimento de assisten-
te social, psicólogo e psi-
quiatra, entre outros espe-
cialistas. Dispõe também 

de um espaço para acon-
selhamento e orientação 
espiritual dos pacientes 
com padres, pastores e 
outros religiosos. 

“A ideia de implantar o 
ambulatório, do secretário 
Necica e de sua equipe, 
foi prontamente abraça-
da por nossa administra-
ção”, frisou Leonardo. 

pela Prefeitura no in-
terior de Governador 
Lindenberg: a Unidade 
Evangelista Morello, na 
localidade do Morello, e 
a Unidade Arlindo Stoc-
co, no distrito de Novo 
Brasil. O objetivo é au-
mentar a capacidade de 
atendimento e a eficá-
cia dos serviços presta-
dos aos moradores. 

“Também ampliamos 
o número de consultas 
e exames oferecidos à 
população, assim como 
o atendimento de várias 

especialidades médicas 
que antes não estavam 
disponíveis na nossa 
rede de saúde”, acres-
centou. 

Outra conquista ci-
tada pelo prefeito é o 
tratamento odontológi-
co com fornecimento 
de próteses dentárias, 
totais ou parciais, para 
pacientes com baixo 
poder aquisitivo. O pro-
grama foi iniciado no 
ano passado e já con-
templou várias pessoas 
do município.
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1 ANO DA GESTÃO LEONARDO FINCO
Principais conquistas 
» 1º Município da região a iniciar a vacinação contra a Covid-19
» Implantação do SAMU 24 horas 
» Mais consultas, exames e especialidades médicas disponíveis
» Reforma e ampliação de unidades de saúde: Morello e Novo Brasil – em andamento
» Fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes 
» Implantação do Ambulatório de Saúde Mental e Psicossocial
» Construção de nova creche em Córrego Moacir – em conclusão
» Reforma e ampliação da Escola Belizário Gusmão em Nova Brasília
» Internet via satélite em todas as escolas rurais do município 
» Aplicação do revestimento Revsol em mais de 10 km de estradas
» Reforma de mais de 20 pontes no interior do município
» 6.000 metros² de calçamento em comunidades rurais – a iniciar 
» Aquisição de novos veículos e maquinários para atendimento à população
» Construção do sistema de tratamento de esgoto de Novo Brasil – iniciada
» Construção do sistema de tratamento de esgoto de Moacir – iniciada 
» Construção da nova sede do Creas – iniciada
» Parceria com o Senai para a oferta de cursos de capacitação profissional
» Estímulo ao empreendedorismo e a geração de empregos
» Regularização fundiária da cidade com escrituração de imóveis urbanos
» Emissão pelo próprio município de Licença Ambiental de Impacto Local 

www.JORNALNORTECAPIXABA.COM.BR

Mais de 10 km de estradas 
rurais já receberam Revsol

O prefeito Leonardo 
Finco ressaltou que a 
manutenção e melho-
ria das estradas rurais 
do município é uma 
das prioridades de sua 
gestão. Segundo ele, 
mais de 10 quilômetros 
de vias, a maioria em 
trechos considerados 
críticos, já receberam 
a aplicação de Revsol, 
revestimento primário 
utilizado para a pavi-
mentação, que melhora 
as condições de tráfego 
das estradas. 

De acordo com o 
prefeito, gradativamen-
te, todas as estradas 
vicinais que ligam as 
comunidades linden-
berguenses serão me-
lhoradas com o revesti-
mento Revsol. 

Além da manutenção 
das estradas, Leonar-
do lembrou que aproxi-

GOVERNADOR LINDENBERG recebeu novos 
maquinários e veículos, entre eles um rolo 
compactador e um caminhão para a agricultura

APLICAÇÃO DE REVSOL melhora as condições de tráfego das estradas 
rurais do município

Desenvolvimento, capacitação e geração de empregos 
Desde o início de 

2021, quando assumiu 
a Administração Muni-
cipal, o prefeito Leonar-
do Finco tem se empe-
nhado para ofertar ca-
pacitação profissional 
e, consequentemente, 
novas oportunidades 
de emprego e renda 
para a população lin-
denberguense. 

Neste sentido, Le-
onardo anunciou que 
um curso de costureira 
industrial será oferecido 
no município nos pró-
ximos dias, através do 

Agradecimentos 
Ao encerrar a entre-

vista, Leonardo Finco 
fez questão de dividir os 
méritos do sucesso al-
cançado no primeiro ano 
de gestão com o vice-
prefeito Tadeu Souza, a 
Câmara de Vereadores, 
os secretários e demais 
servidores municipais. 
“Não teríamos alcançado 
todas essas conquistas 
para a população linden-
berguense sem a parti-
cipação direta do nosso 
vice-prefeito e dos nos-
sos vereadores, que são 
parceiros da Administra-

ção Municipal. Agrade-
ço também ao trabalho 
incansável dos nossos 
secretários e de todos os 
servidores”, reconheceu 
o prefeito.

L e o n a r d o  a i n d a 
mencionou o apoio que 
recebe do governador 
Renato Casagrande, 
bem como a parceria 
dos deputados estaduais 
Raquel Lessa e Renzo 
Vasconcelos e dos depu-
tados federais Da Vitória 
e Evair de Melo na via-
bilização de benefícios 
para o município.  

A CONSTRUÇÃO da nova sede do Creas foi 
iniciada na cidade – imagem ilustrativa de como 
ficará a obra depois de pronta

Novo Creas e tratamento de 
esgoto em Novo Brasil e Moacir

Ainda de acordo com 
Leonardo Finco, foram 
iniciadas nesta sema-
na, através de convênio 
com o Governo Estadu-
al, as obras dos siste-
mas de tratamento de 
esgoto do distrito de 
Novo Brasil e de Córre-
go Moacir, com investi-
mentos da ordem de R$ 
1,9 milhão e R$ 1,5 mi-
lhão, respectivamente. 

Também em parce-
ria com o Estado, o Mu-
nicípio iniciou a cons-
trução da nova sede do 
Creas – Centro de Re-
ferência Especializado 
de Assistência Social. A 
obra, que custará pou-
co mais de R$ 1 milhão, 
reforçará o atendimento 
a pessoas do município 
em situação de vulnera-
bilidade social. 

Senai, com garantia de 
contratação imediata 
por indústrias de con-
fecções, após a conclu-
são.

Governador Linden-
berg obteve em 2021 
o selo de Cidade Em-
preendedora, programa 
voltado para o desen-
volvimento das cidades, 
principalmente através 
do fomento ao empre-
endedorismo e aos pe-
quenos negócios. 

Em agosto último, 
o prefeito entregou o 
Centro de Capacitação 

e Comercialização de 
Governador Linden-
berg à Associação de 
Mulheres Empreende-
doras do município. O 
espaço é usado para 
o preparo e a comer-
cialização de alimentos 
produzidos pela agri-
cultura familiar. 

Além disso, o Mu-
nicípio se tornou apto 
a emitir, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, a Licença Am-
biental de Impacto Lo-
cal. A medida favorece 
empreendedores urba-

nos e rurais, que agora 
conseguem regularizar 
suas atividades de ma-
neira mais rápida e me-
nos burocrática. 

O prefeito Leonar-
do ainda pontuou outra 
conquista que contribui 
para promover o desen-
volvimento local: o Pro-
grama de Regulariza-
ção Fundiária, que está 
sendo implementado no 
município, permitindo a 
emissão de escrituras e 
a consequente valoriza-
ção dos imóveis urba-
nos da cidade. 

madamente 20 pontes 
no interior do município 
foram reformadas pela 
Administração Municipal 
no primeiro ano de ges-
tão. A Prefeitura também 
realizou, segundo ele, o 

calçamento de um tre-
cho crítico da Serra do 
Sapucaia, com extensão 
de quase um quilômetro. 

Na próxima semana, 
conforme informou o 
prefeito Leonardo, serão 

iniciadas as obras de 6 
mil metros quadrados 
de calçamento rural, 
contemplando Córrego 
Bolívia e outras comu-
nidades do interior de 
Governador Lindenberg.
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Ex-jogador Cafu divulga leilão de Marilândia 
que destina recursos para a Apae 

BENEFICENTE

Ex-vereador deixa a política e se dedica 
à barbearia no interior de Marilândia

POR ONDE ANDA?

Engajado em causas sociais, o pentacampeão do mundo com 
Seleção Brasileira parabenizou o município pela iniciativa. 

O leilão público que a 
Prefeitura de Marilândia, 
no Noroeste do Estado, 
está realizando para 
vender veículos, máqui-
nas, sucatas e outros 
bens considerados in-

A IMAGEM de Cafu erguendo a taça do pentacampeonato mundial do 
Brasil, em 2002, se tornou célebre 

Renato Meneghini foi vereador do município entre 
2017 e 2020 e optou por não disputar a reeleição. 

Eleito pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT) 
com 299 votos, Renato 
Meneghini foi vereador 
de Marilândia, no Noro-
este do Estado, no perío-
do de 2017 a 2020. Mas, 
ao contrário da maioria 
das pessoas que ingres-
sam na política e aca-
bam fazendo carreira, 
ele decidiu não disputar 
a reeleição ao término 
do mandato. 

Hoje, aos 39 anos de 
idade, além do trabalho 
que mantém há 14 anos 
como assistente admi-
nistrativo no Sindicato 
dos Trabalhadores Ru-
rais de Colatina – sub-
sede Marilândia, Renato 
Maneghini se dedica à 
barbearia que abriu há 
pouco mais de um mês 
na localidade de São 
Marcos, interior de Mari-
lândia, onde reside com 
a esposa, a professora 
Rose Ribeiro de Jesus, e 
a filinha Anne. 

Ele conta que já es-
tava descontente na po-

servíveis para a adminis-
tração municipal ganhou 
um garoto propaganda 
famoso pelas conquis-
tas no futebol mundial: o 
ex-jogador Cafu, capitão 
da Seleção Brasileira 

pentacampeã do mundo 
em 2002. 

Hoje com 51 anos e 
bastante engajado em 
causas sociais, o ex-
lateral direito, campeão 
mundial com a Seleção 

também no tetra, em 
1994, gravou um vídeo 
em que elogia e divul-
ga o leilão, por destinar 
parte do valor a ser arre-
cadado (10%) para a As-
sociação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais 
(APAE) de Marilândia. 

No vídeo, distribuído 
através das redes so-
ciais, Cafu parabeniza o 
município pela iniciativa 
de beneficiar a entida-
de, que partiu de uma 
indicação proposta pelo 
vereador Adilson Reg-
giani. “Vamos ajudar a 
APAE, que realiza um 
trabalho muito impor-
tante com crianças que, 
muitas vezes, não têm 
as mesmas oportunida-
des que nós temos. É 
por isso que o Capitão 
Cafu está aqui”, disse o 
ex-jogador. 

Cafu ainda elogia o 
Leiloeiro Público Oficial 
do Espírito Santo, Ale-
xsander Pretti, contra-
tado pela Prefeitura de 
Marilândia para realizar 
o leilão em parte benefi-
cente. Alex Pretti é na-
tural de Colatina.

O leilão, que come-
çou em 18 de janeiro 
e prossegue até 18 de 
fevereiro, às 10 horas, 
acontece de forma on-
line, pelo site www.uni-
versodosleiloes.com.br, 
onde os lotes disponí-
veis para venda podem 
ser acessados.

Multicampeão
Além das duas Co-

pas do Mundo pela Se-
leção Brasileira, Marcos 
Evangelista de Morais, 
o Cafu, também foi bi-
campeão mundial de 

clubes pelo São Paulo 
e se destacou no futebol 
europeu, defendendo a 
Roma e o Milan, da Itália. 

O ex-jogador fun-
dou e mantém em São 
Paulo há vários anos 
a Fundação Cafu, que 
atende a crianças de 
uma das áreas mais ca-
rentes da cidade. A ins-
tituição começou a ser 
criada no terreno baldio 
onde Cafu jogava bola 
quando era criança, no 
bairro Jardim Irene. Ele 
ergueu com verba pró-
pria toda a estrutura da 
entidade que leva o seu 
nome. 

Em 2019, Cafu pas-
sou por um drama fami-
liar: perdeu o filho mais 
velho, Danilo, que fale-
ceu aos 30 anos, após 
sofrer um infarto fulmi-
nante.

lítica, após quase quatro 
anos como vereador. “É 
uma classe hoje muito 
discriminada e acaba-
mos sofrendo as conse-
quências disso”, justifi-
cou. Mas a gota d’água 
que confirmou a decisão 
de não disputar a reelei-
ção foi a descoberta da 
gravidez da esposa, em 
meados de fevereiro de 
2020, logo no início da 
pandemia da Covid-19. 
“Naquele momento, de 
temor e incertezas, eu 
não poderia expor ainda 
mais a minha família”, 
completou. 

A pequena Anne nas-
ceu em 10 de outubro de 
2020, apenas um mês 
antes da eleição que o 
pai optou por não partici-
par. Renato é natural de 
Liberdade, também no in-
terior de Marilândia, e se 
mudou para São Marcos 
em 2018, após se casar 
com a professora Rose. 

O ex-vereador ga-
rante que, no momento, 
não pensa em voltar à 

política. “Em Marilândia, 
as disputas eleitorais são 
sempre muito acirradas e 
a questão pessoal acaba 
sendo misturada à políti-
ca. Muitas amizades são 
desfeitas e até famílias 
acabam se dividindo. Eu 
prezo muito pelos laços 
familiares e não quero 
perder amigos por moti-
vos fúteis”, pondera. 

Renato relata que 
sempre teve vontade de 
investir na profissão de 
barbeiro e cabeleireiro. A 
ideia, que ficou adorme-
cida enquanto esteve ve-
reador, foi colocada em 
prática após deixar a Câ-
mara de Marilândia. “Fiz 
alguns cursos, comecei 
a praticar e abri o salão 
ao público no dia 23 de 
dezembro do ano passa-
do”, lembra. 

Ele destaca que tem 
se surpreendido com a 
receptividade dos clien-
tes de São Marcos ao 
seu trabalho. A Renato 
Barbearia é especializa-
da em cortes masculi-

nos. Funciona de segun-
da a sexta-feira, após as 
17 horas, em sistema de 

agendamento. Aos sá-
bados, o atendimento é 
em período integral. Os 

agendamentos podem 
ser feitos pelo telefone: 
(27) 99900-5140. 

RENATO não pensa em voltar à política. Ele atende aos clientes de sua 
barbearia em São Marcos no sistema de agendamento 

INSTALAÇõES da Renato Barbearia, aberta ao público há pouco mais de 
um mês, em São Marcos 


