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ESPECIAL

MEI’s, mãos à obra

A contratação dos Microempreendedores
Individuais – MEI’s pela Prefeitura de Piúma tem movimentado a economia da cidade em tempo de queda
no setor da construção civil, somada a paradeira
pós verão e a pandemia do novo coronavírus. E, tem
sido motivo de elogios, uma vez que, através de uma
Chamada Pública, nove ruas estão sendo calçadas
por eles. Mais sete estarão sendo contratados no

próximo mês e na agenda da Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos, mais 20 ruas deverão ser pavimentadas, todas com mão de obra local. O projeto deu
tão certo que as escolas estão sendo reformadas por
piumenses também. Em tempo de Covid19, a renda
tem ajudado muitas famílias. Cada MEI contrata mais
um calceteiro e assim o dinheiro circula no município.
Confira o Especial Digital.

EDITORIAL

Opinião

Mãos à obra

Há muito o que fazer para se perder
tempo em se preocupar em quem será o
pai do feito. Todos sabem que investimentos em melhorias traduzem em valorização
do negócio, no caso de uma gestão pública, o investimento na cidade reflete na
alta dos imóveis e na autoestima do povo.
A prefeita em exercício em Piúma,
Martha Scherres ao assumir a gestão
como afastamento do professor Ricardo
encontrou diversas ordens de serviços
agendadas, algumas obras já em execução
como os calçamentos das ruas do bairro
Lago Azul e Piuminas. Porém ela e sua equipe não ficaram presos ao
retrovisor, colocaram a mão na massa literalmente, e os resultados já
são sentidos na quantidade de ruas que estão sendo pavimentadas.
No dia seguinte ao assumir o comando, a prefeita assinou ordem de
serviços para a reforma do Mercado de Peixe e esse já está com mais
de 70% da obra realizado, uma obra muito esperada na cidade que
agregar muito valor ao pescado.
Além da reforma do Mercado de Peixe ganhou destaque na gestão
a contratação dos microempreendedores individuais que foram contratados pela Prefeitura para trabalharem como calceteiros e diversos
outros profissionais, como eletricistas, bombeiros hidráulicos, pintores,
pedreiros e outros.
No bairro Itaputanga I nove ruas estão sendo concluídas as pavimentações com mão-de-obra local e pelos MEI’s. Nesta semana foi
publicado um edital para mais uma chamada pública onde sete MEI’s
estarão concorrendo a sete lotes para calçarem mais sete ruas.
Paralelo aos calçamentos realizados por mãos piumenses, outras importantes ruas estão sendo pavimentadas, como a Miramar no Portinho, a
Rua dos Artistas no bairro Jardim Maily e outras no bairro Acaiaca e mais
20 ruas estão na pauta da secretaria de Obras para serem pavimentadas
em breve, obras com recursos próprios e emendas parlamentares.
Outra importante ação da Prefeitura é a reforma do calçadão da praia,
que está bem adiantando dando uma cara nova a orla.
Em breve também passa por reforma o Cais Alcides Abrahão, uma
importante obra que vai de encontro aos pescadores.
Outra importante ação a reforma da Escola Lacerda de Aguiar toda
feita com os MEI’s e o anúncio de outras escolas que serão beneficiadas.
Confira nesta edição especial digital.
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Em Anchieta, a Prefeitura criou desde março um centro de
triagem exclusivo para pacientes com sinais e sintomas
gripais. O local foi implantado no ginásio da Vila Olímpica
e vem atendendo as pessoas com mais tranquilidade, pois
evitou a lotação em outras unidades.

Prevenção - A Vigilância Sanitária está realizando ações
informativas e de higienização no Terminal Rodoviário de
Presidente Kennedy. A melhor proteção é a prevenção.

A Prefeitura de Marataízes iniciou uma
série de matérias para homenagear e lembrar
daqueles servidores públicos e trabalhadores
que estão atuando nos serviços essenciais
durante a pandemia da Covid-19. É a série “É
por Você que Estamos Aqui”!

EXPEDIENTE

As críticas e acusações ao delegado
David Santana Gomes relacionadas a operação
realizada por ele em Vila Velha. O delegado tem
feito um brilhante trabalho em Piúma no combate
à criminalidade. As críticas, em sua maioria
partem de quem foi alvo.
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Mãos à obra
Oportunidade
para quem
É DE CASA
Luciana Maximo

MEI’s são contratados pela Prefeitura de Piúma
para diversos serviços, entre eles os calçamentos
de rua, eletricistas, bombeiros hidráulicos,
pintores, marceneiros, pedreiros e outros

Da Redação

I

nicialmente 9 ruas estão sendo calçadas, mas a
Prefeitura de Piúma acaba de publicar mais um edital
para contratar mais sete calceteiros e na agenda da
Secretaria de Obras, mais 20 estão sendo estudadas
pela equipe de engenharia para serem pavimentadas em diversos bairros de Piúma.
A contratação dos Microempeendedores Individuais pela
Prefeitura tem movimentado a economia da cidade em tempo
de queda no setor da construção civil somada a paradeira pós
verão e a pandemia do novo coronavírus.
A ideia desta contratação dos MEI’S surgiu com
Alexchssandre Massolar Hemerly, ex-secretário de Administração
da gestão Ricardo Costa. Residindo no bairro Jardim Maily
passava diariamente por diversas ruas sem pavimentação, e
vendo também a grande procura por emprego na Prefeitura
resolveu estudar uma forma de atender os desempregados
(MEI’s) e sanar uma demanda antiga, elaborou o Termo de
Referência para contratação dos MEIS, de acordo com a Lei
complementar nº 128/2008 – que alterou a Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa (Lei nº 123/2006), criando a figura do
Microempreendedor Individual.
Os engenheiros estudaram quais as ruas da cidade
poderiam ser beneficiadas, uma vez que naquele momento
somente as que não precisassem de drenagem poderiam
ser contempladas. “Além disso, juntamente com à equipe de
engenharia percebemos que essas obras, se contratadas pelo
processo convencional de licitação para empresas de grande
porte, seus valores seriam muitos maiores, ou seja, além de
gerar economia para os cofres públicos, concentraríamos a

riqueza na região fomentando a economia local. Depois de
todo o estudo das ruas e realizações dos croquis por parte da
equipe de engenharia, elaborei o Termo de Referência para
contratação de calceteiros devidamente regularizados por MEI”,
explicou Alexchssandre.
Vale salientar que, assumindo a gestão com o afastamento
de Ricardo, a prefeita Martha Scherres deu prosseguimento ao
projeto e fez uma chamada pública, onde foi possível contratar
os calceteiros. “Nosso foco é trabalhar para o município, cada
MEI que a Prefeitura contrata significa uma família levando
sustento para dentro de casa, e a nossa cidade sendo muito
mais valorizada”, ressaltou Rafael Scherrer, secretário de Obras.

Até R$81 mil por ano

O microemprendedor individual pode faturar até R$
6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) por mês, ou R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais) por ano. Ele pode ter além
dele um empregado com remuneração de 01 salário mínimo
ou piso salarial da categoria. Devido a esse limite algumas
ruas ultrapassariam esse valor, então contornados o problema
dividindo certas ruas em lotes, o que possibilita serem executadas até por 02 calceteiros cada qual com 01 ajudante. O valor
médio a ser pago por metro quadrado calculado foi baseado
em orçamento prévio com alguns calceteiros da cidade.
Graças ao projeto pensado para gerar oportunidade de
renda para quem é de casa, as escolas também estão sendo
reformadas com a contratação de MEI’s com um custo bem
menor aos cofres públicos.
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ADEUS
a lama

Reivindicações antigas são
atendidas pela Prefeitura e as ruas estão
sendo calçadas
Da Redação

S

ó sabe o real valor de uma rua pavimentada
é quem reside e passa por ela todos os dias.
É que na chuva precisa desviar das enormes
poças e em dias de sol a poeira não dá trégua.
O bairro Piuminas tinha diariamente inúmeras reclamações,
mais em dias de chuva. Porém, o problema ficou no passado, e
as Ruas que trazem o nome de cidade mineiras, a Carangola,
a Belo Horizonte e Muriaé já estão prontas e a lama não
existe mais.

“Hoje nós temos 18 ruas sendo calçadas, sendo nove
com os MEI’s, os próprios pedreiros de Piúma e mais nove com
empresas”, disse o secretário de Obras, Rafael Scherres.
Outro bairro contemplado com pavimentação é o Lago
Azul que teve calçadas as ruas Rua Sorocaba, Campinas, São
Vicente e Santos, todas homenageado cidades de São Paulo.
No bairro Acaiaca as Ruas Joana Ribeiro, Benedito José
de Oliveira e Leopoldino Coelho ganharam muito mais valor
os seus imóveis. E para que reclamava da poeira na famosa
Rua dos Artistas e trecho da rua André Mateus no Bairro Monte
Aghá I agora é só elogios. “Graças a Deus, a Prefeitura atendeu
o nosso pedido, uma rua tão maravilhosa estava desvalorizada
com tanta poeira, isso ficou para traz”, comentou um morador.
No bairro Jardim Maily o trecho da rua Oscar Rodrigues
Oliveira e da Rua Benedito Gomes Távora recebeu também
calçamento novo.
Com recursos próprios foram pavimentadas as Ruas Joana,
no bairro Acaiaca, Benedito Gomes e Oscar Rodrigues, ambas
no Jardim Maily.
Atendendo também uma reclamação antiga a Prefeitura
está finalizando o calçamento de toda extensão da Rua Miramar
no Portinho e mais três que estão na lista para serem contempladas. “Tem muita luta dos moradores e de toda comunidade
católica. É com certeza uma vitória de todos, que gostaria e se
puder você enaltecer com muita ênfase. Agradecemos o empenho da atual prefeita Martha Scherres, do Raniery, do André
Layber e do prefeito afastado Ricardo”, salientou o presidente
da Associação do Portinho Mauro Vieira.
Lembrando que a Rua Miramar, ela, a Benedito, a dos
Artistas e a Leopoldino Coelho empresas venceram licitações
e foram contratadas para executarem os serviços. “É nosso
dever atender a população e realizar estes serviços, nossa
cidade merece muito mais. Nosso sonho e calçar todas as
ruas agregando valor aos imóveis e acabando de vez com o
problema da lama e da poeira. Ainda teremos mais 20 ruas
em breve a serem pavimentadas”, afirmou a prefeita Martha
Scherres.
Outra rua que será contemplada em breve é a Terêncio
Pinheiro, a que liga a Avenida Beira Rio a Orla saindo em frente
ao Quiosque da Loira.

ESPECIAL

Mãos à obra

“Eu estava
parado”
Calceteiros estavam parados por conta da
queda no setor da construção civil
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Da Redação

O

s Microempreendedores Individuais - MEI’s contratados
pela Prefeitura de Piúma para fazer os calçamentos
das primeiras 9 ruas estão muito gratos pela oportunidade que jamais tiveram na cidade, uma vez que,
todas as pavimentações realizadas eram feitas através de licitações e
as empresas que venciam as concorrências priorizavam contratar os
seus funcionários, a maioria de fora da cidade.
Neste primeiro momento são 9 calceteiros podendo cada um
que ganhou um lote das 9 ruas contratar mais um funcionário. Os 18
prestadores de serviço são da cidade.
Elvaci José de Oliveira Filho, o Gringo, 59 anos, residente no
Centro está feliz da vida com a oportunidade, ele venceu um lote na
chamada pública e foi contratado. “A prefeita está de parabéns por
valorizar a mão de obra da cidade, antigamente vinham empresas de
fora e nós que éramos da cidade ficávamos desempregados, é bom
que o dinheiro fica circulando dentro da cidade. Eu estava parado, veio
com uma grande oportunidade, graça a meu bom Deus que abençoou
e a gestão e nós estamos privilegiados”.
O pedreiro Dídimo Matos de Melo, 32 anos, residente em Niterói
também está super feliz com a oportunidade de ser contratado pela
prefeitura para trabalhar. Ele contratou o pai para ajudar no calçamento
da rua Adir Gomes. “Essa iniciativa foi boa pelo fato de Piúma está
fraca no momento na construção civil, por conta do verão que foi muito
comprometido com as chuvas. E aqui tudo gira em torno do verão,
se o comerciante ganha ele investe, e assim vai. O grande forte da
economia e Piúma é o turismo, mas anda fraco, consequentemente, o
desenvolvimento da construção se desvaloriza e há pouca oferta de
trabalho. Esta oportunidade veio nos salvar, ajuda muito”.
Dídimo lembrou que as empresas que antes venciam as licitações
já traziam os trabalhadores de fora. “E os MEI’s sendo daqui já beneficia
a economia local”, disse.
O secretário de Obras, Rafael Scherrer frisou que são 9 ruas
sendo calçadas pelos MEI’s e a prefeitura está chamando de 10 em 10
os profissionais. “Hoje estamos como 18 ruas sendo calçadas, 9 pelos
calceteiros, os próprios pedreiros de Piúma e vamos dar ordem de
serviços para contratar mais sete ruas e depois mais 20 ruas, todas
com MEI’s da cidade, várias ruas serão contemplas em diversos bairros”.

Ruas que estão sendo calçadas no bairro Monte Aghá
Rua Bias Forte
Rua André Mateus
Rua Coronel Manoel P. Serrão
Rua Joel Germano de Oliveira
Rua Projetada 1
Rua Projetada 2
Rua Augusto Rusch
Rua Adir Gomes
Rua Alfredo Felix
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Nova
roupagem
Placas com frases: “Eu amo Piúma”,
balanços, portais, pinturas e pequenas
reformas receberão os espaços públicos
na Cidade das Conchas
Da Redação

J

á está sendo elaborado um projeto bem bacana
pela secretaria de Turismo Esporte e Lazer de Piúma
para dar aos bairros, ao centro e a Ilha do Gambá uma
nova roupagem. Campos, praças, quadras estão na
pauta para receber reformas e melhorias.
A ideia, como adiantou Jeremia Azevedo, secretário de
Turismo é otimizar os recursos, e aplica-los de forma que a população seja a principal beneficiada, uma vez que, são poucos e com
a suspensão da agenda dos eventos por conta da pandemia do

PMP

novo coronavírus nada mais justo que cuidar dos campos, das
quadras, das praças e outros pontos de entretenimento.
Convém frisar que, nesse período de pandemia, a administração municipal vem tomando medidas para a realização de
reformas e melhorias de praças esportivas, quadras e campos
com recursos próprios, no intuito de ofertar a população piumense esse essencial instrumento de promoção e qualidade
de vida, como forma de entretenimento, saúde física e mental,
além de contemplar a mão de obra local, ou seja, pintor, pedreiro,
ajudante de geral e eletricista.
“Nosso objetivo é aliar forças e ajudar os microempreendedores nesse momento que estamos vivendo. É fazer com que o
dinheiro circule na cidade. O município precisa sim, caminhar, estamos trabalhando na preparação pela retomada da normalidade
de nosso município. Alguns pontos turismos irão ganhar letreiros
e locais para foto. Na entrada da Ilha do Gambá, por exemplo,
realizaremos melhorias para o entretenimento. As luminárias
de Led já foram licitadas, e logo estará nos campinhos de areia.
Vamos fazer muito mais”, concluiu o secretário Jeremias Azevedo.

Pá carregadeira após 30 anos

Da Redação

A

última compra de uma pá carregadeira para
atender Piúma foi feita há mais de 30 anos,
segundo informou o secretário de Obras e
Serviços Rafael Scherrer. Este ano foi possível

fazer a compra de uma pá novinha para com o objetivo de
auxiliar nos trabalhos realizados pela Secretaria, principalmente na retirada de entulho.
O secretário de Obras Rafael Scherrer se reuniu com
os vereadores e mostrou aos mesmos que a compra da
máquina ajudaria muito o município e que seria viável para
diversos fins.
Parte dos recursos para compra foram recebidos
através da devolução, no valor de R$ 342.226,69 da
Câmara Municipal da cidade que retornou aos cofres públicos no final do ano passado, o município completou o
valor e comprou a máquina, que vai contribuir nos serviços
prestados à população.
O valor final da máquina ficou em R$ 366.500. Com
essa compra a administração vai economizar com os valores que gastava no aluguel deste tipo de equipamento,
gerando economia e agilidade nos serviços públicos em
vários setores da cidade.

ESPECIAL

-1994 -

Mãos à obra

Novo
calçadão
da orla

Toda o calçadão da orla está sendo
feito pela Prefeitura de Piúma
depois de quase três décadas
Da Redação

D

esde 1994, há 26 anos o calçadão,
a ciclovia e os quiosques de Piúma
foram construídos dando uma cara
nova a orla da praia naquela época,
desde então, muitas administrações se passaram
e o tempo foi deteriorando até os dias atuais.
Com intuito de trazer uma nova roupagem a
orla, o secretário de Obras, Rafael Scherrer, com o
aval da prefeita em exercício Martha Scherer deu
início a recuperação do calçadão com recursos
próprios e funcionários da própria prefeitura.
A recuperação do calçadão começou no
início da praia e vai até onde inicia a obra da construção do muro de contenção, um pouco antes do
Restaurante D’ Angiles. “A ideia é recuperar todo
o calçadão que acabou desaparecendo com o
tempo. Vamos até o Quiosque Chá de Picão, vamos
pular a parte da construção do muro, onde será
feita posteriormente calçadão e ciclovia e pista e
recomeçaremos após a Praça Dona Carmem até
o final da orla. O calçadão é um espaço seguro
para as pessoas caminharem e poder curtir todo
o nosso visual. Estamos trabalhando para melhorar
a nossa cidade”, garantiu o secretário.
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Piúma está recendo um novo
calçadão e está sendo feito
com recursos próprios e com
seus funcionários

ESPECIAL

Mãos à obra

Mercado
de Peixe na
RETA FINAL

Muito aguardada a reforma do Mercado de
Peixe em Piúma
Por Luciana Maximo

A

obra de Reforma do Mercado de Peixes de Piúma
está bem avançada 70% de execução, previsão de
entrega entre julho e agosto. Toda estrutura principal
já foi construída concentrando-se agora esforço no
acabamento. As paredes já estão sendo revestidas com cerâmica e
outras massadas e pintadas. Toda parte hidráulica já foi feita, o telhado metálico será afixado já na semana que vem. A reforma manteve
os 9 boxes originais e acrescentou um entreposto de pescados.
O entreposto possuirá estrutura que atenda as normas sanitá-
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rias vigentes, apresentando plenas condições de certificações do
Serviço de Inspeção de produtos de origem animal tanto municipal
como estadual ou federal (SIM, SIE, SIF).
A estrutura contará com área de recebimento do pescado,
câmara de espera e área de lavagem de caixas, uma ampla sala
de evisceração e outra de filetagem, sala de embalagem e área de
expedição, banheiros e vestiários. Toda a área de produção será
climatizada por sistema de dutos garantindo a temperatura ideal
para a manipulação do pescado.
De acordo com o secretário de Agricultura e Pesca, Marcos
Xavier a ideia é que esse entreposto seja usado pelos produtores
(pescadores) locais, onde ao passar seu peixe pelo processo industrial agregue valor ao produto final. A estrutura é contemplada com
uma câmara de congelamento que proporcionará aos mesmos a
estocagem do pescado processado.
Os boxes irão funcionar com balcões frigoríficos o que garantirá aos consumidores mais qualidade e segurança do produto
e aos comerciantes um tempo maior de frescor do seu pescado.
“A questão ambiental foi um foco desde a fase inicial do projeto, foi
exigido à empresa a não interferência na área de mangue, o que foi
devidamente fiscalizado e cumprido. Uma câmara de resfriamento
será instalada para receber os resíduos do processamento do
pescado, para posteriormente serem corretamente destinados.
Toda a água utilizada tanto nos boxes como no entreposto será
destinada a um sistema de tratamento, já instalado, para posterior
destinação a rede de esgoto”, explicou Xavier.

Cais Alcides Abrahão será reformado

Da Redação

O

Cais Alcides Abrahão também passará por
reforma em breve, quem afirmou foi o coordenador e engenheiro de Pesca da Secretaria,
Wander Lucio da Luz. “O processo de reforma da

praça está na fase de análise jurídica do edital, em breve este
deverá ser publicado, vencida toda fase burocrática normal e
necessária aos ritos públicos, daremos início as obras que tem
previsão de conclusão após a ordem de serviço de 90 dias”,
disse, coordenador e engenheiro de Pesca.
Frisou Wander que o Cais é local de trabalho para dezenas de pescadores que realizam diariamente a carga e descarga de suas embarcações. “As condições físicas do cais colocam
em risco a segurança e a saúde daqueles trabalhadores que
dependem exclusivamente daquele local para realizarem suas
atividades laborais, atividades essas que geram emprego e
renda a diversas famílias Piumenses e ao próprio Município”.
O Cais é um ambiente cultural e de lazer para a comunidade, tornou-se ponto turístico para os visitantes do município atraídos pelas embarcações atracadas e as atividades pesqueiras
ali desenvolvidas. Além de ponto de encontro dos pescadores
aposentados que se reúnem na “Roda dos Malandros” para
jogar cartas diariamente.
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PIÚMA 300

PESSOAS DEVEM SER

BENEFICIADAS
Linha de financiamento Juro Zero libera mais
de R$ 1 milhão para empreendedores no ES
Da Redação

U

ma excelente notícia para os empreendedores de
Piúma e de todo Estado do Espírito Santo. Os que
solicitaram a linha de financiamento Microcrédito
Emergencial Covid-19 (Juro Zero), que libera até R$ 5
mil para donos de pequenos negócios que estão sentindo os impactos econômicos provocados pela pandemia do novo Coronavírus, já
estão recebendo o recurso em suas contas. Ao todo, R$1,2 milhão
foram liberados até momento.
A coordenadora da Agência do Nosso Crédito em Piúma,
Kétyla Bayerl frisou que cerca de 300 pessoas deram entrada no
processo e estão aguardando ansiosamente por este financiamento.
Destes 300, estima-se que 70% consiga o financiamento, uma vez
que, nem todos serão contemplados, ficaram de fora marisqueiras,
pescadores que também foram em busca de se cadastrar. “Esse
financiamento vem num momento muito oportuno, uma vez que
atende também os autônomos que são muitos em nossa cidade,
como os ambulantes, não é um valor tão alto, mas ajuda quem está
sem renda e precisa investir para passar por esta pandemia. Os

A coordenadora da Agencia
Nosso Crédito Piúma Kétyla
Bayerl disse que mais de 300
pessoas serão beneficiadas
processos deste mês de Piúma serão encaminhados ainda nesta
sexta-feira 29 ao Banestes para análise e posterior liberação do
dinheiro”, salientou Ketyla.
Convém lembrar que os pescadores, marisqueiras e os
agricultores familiares estão enquadrados na Agricultura Familiar,
já sendo beneficiados pelo Pronaf.
Segundo o presidente da Agência de Desenvolvimento das
Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado
(Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, novos pagamentos serão
liberados nos próximos dias. “Temos um montante de R$ 1,2 milhão
liberados até o momento e esse número será maior a cada dia. O
empreendedor que não estiver dentro dos critérios estabelecidos
nesta modalidade pode recorrer a outra opção de financiamento,
que é o NossoCrédito Emergencial. Esta linha de financiamento
já liberou R$ 32 milhões para diversos empreendedores”, afirmou
Gavini.
Os empreendedores interessados devem acessar a página https://aderes.es.gov.br/linha-de-microcredito-emergencial-covid-19-juro-zero, verificar os critérios exigidos e preencher o
cadastro digital.

Integração de Comarcas no ES

Da Redação

O

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo (TJES) aprovou, à unanimidade, a integração de
Comarcas do Estado. A Sessão aconteceu na tarde
desta quinta-feira 28, e foi realizada por videoconferência, por meio da plataforma zoom.
Os desembargadores e o representante do Ministério Público
Estadual – MPES, o subprocurador geral da Justiça Josemar Moreira

consideraram a sessão histórica porque significa, além da modernização do Poder Judiciário Estadual, uma economia muito grande
para os cofres públicos, especialmente tendo em vista a queda da
receita estadual em consequência da pandemia que atinge o Estado
e todo o País.
O Espírito Santo passará a contar com 41 comarcas ao invés
das 69 que tinha antes, gerando uma economia anual de mais de
12 milhões de reais.
Os desembargadores elogiaram a iniciativa do presidente do
TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa que, por sua
vez, agradeceu à comissão que elaborou o estudo e o relatório final,
presidida pelo desembargador Carlos Simões Fonseca e composta,
ainda, pelos desembargadores Robson Luiz Albanez e Arthur José
Neiva de Almeida, contanto ainda com o apoio de outros desembargadores, juízes e servidores do Tribunal de Justiça, com destaque
para o secretário-geral do TJES, Marcelo Tavares de Albuquerque.
As Comarcas integradas serão atendidas prioritariamente com
a implementação do Processo Judicial Eletrônico, o que se espera
que aconteça ainda este ano em todo o Estado.
A comarca de Alfredo Chaves foi integrada a de Guarapari,
Iconha a Anchieta, Rio Novo do Sul a Itapemirim, Presidente Kennedy
integrou-se a Marataízes e Atílio Vivacqua a Cachoeiro de Itapemirim.

ESPECIAL

Mãos à obra
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A escola Lacerda de Aguiar
ficou novinha depois da
reforma

Cuidando das ESCOLAS

Enquanto os alunos permanecem em casa com os professores por conta da
quarentena as escolas estão recebendo um cuidado especial para eles
Da Redação

P

ortas, maçanetas, descargas, ventiladores,
calçadas, telhado, reboco tudo isso com o
tempo acaba se deteriorando e muitas das
vezes para a administração pública fazer os
reparos a burocracia acaba atrapalhando.
Mas, a secretária de Educação de Piúma encontrou
uma forma de resolver este impasse e abraçou os microempreendedores individuais e deu a eles a oportunidade
de fazer as pequenas reformas nas escolas, aproveitado
que todas estão vazias, por conta da suspensão das aulas.
A Escola Lacerda de Aguiar no Centro desde 2014
quando foi reformada foi a primeira a ser totalmente repaginada e acabou ficando novinha.
O telhado foi todo consertado, a rede de esgoto foi
toda refeita, trocaram as portas quebradas, maçanetas, os
pedreiros refizeram a parte do reboco que estava caindo,
todas as infiltrações foram consertadas, o muro ficou novo,
a calçada foi adaptada para deficientes visuais e a pintura
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deixou a escola com cara de nova. Toda a parte elétrica foi
refeita tudo em aproximadamente 40 dias.
A próxima escola a receber as melhorias é a Manoel
dos Santos Pedroza, em Niterói, depois a secretária quer
reformar a do bairro Aparecidinha, a do Céu Azul em
seguida e por último, o Jardim de Infância. “É bom que
traz ais serviço pra gente em Piúma e o dinheiro fica aqui
mesmo, dentro da comunidade, muito bom pra gente que
podemos melhorar a renda da nossa família”, comentou um
Microempreendedor contratado pela Prefeitura.
Convém lembrar que todas serão atendidas pelos
MEI’s da cidade, são eletricistas, pedreiros, pintores,
marceneiros e bombeiros hidráulicos que estarão sendo
contratados para continuar o trabalho de manutenção e
reforma.
A Escola Manoel terá o ginásio demolido e todos os
serviços de reforma serão executados por mãos de Piúma,
pais dos alunos da rede. Um cuidado a parte.
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Política

Semcobrança
de esgoto
Da Redação

A

Câmara Municipal de Piúma aprovou e o presidente
Jorge Miranda nos termos do art.88, §8º da Lei
Orgânica do Município, combinado com o Art. 33§1º,
do Regimento Interno da Câmara promulgou a Lei
nº2.357 de 30 de abril de 2020 suspendendo a cobrança de tarifa
do serviço de esgotamento sanitário pela Companhia de Saneamento
– CESAN em Piúma. “Não existe projeto polêmico quando é a favor
do povo. A CESAN vem descumprindo todos os contratos desde o
início. No último contrato assinado em 2015 ela deixou claro que a
cidade estaria toda saneada. Ela cumpriu, não. Por que temos que
aturar que não cumpriu o que prometeu. Esta Casa de Leis fez a
parte dela, aprovou o projeto, num momento de uma pandemia, no
momento em que muitos não têm condições nem de comprar comida,
quanto mais pagar uma taxa abusiva. Eu me decepcionei, eu brigo
pelo que é certo. Comigo o que é certo é certo e o que é errado é
errado”, ressaltou o edil.
A lei proposta pelo vereador Negão da Colônia impede que
a CESAN cobre a tarifa de esgoto até a realização de 100% do tratamento seja feito conforme previsão legal contida na Lei Municipal
n1.888/2005 de 30 de dezembro de 2005.
A suspensão da cobrança será por tempo determinado até

O vereador
Negão quer
a suspensão
da cobrança
da taxa de
esgoto pela
CESAN

que se comprove através de laudos técnicos elaborados e assinados
por profissionais habilitados, perante o Poder Executivo a totalidade
do tratamento e esgoto da população de Piúma.
De acordo com o vereador, a Companhia vem descumprindo o
contrato, deixando de executar os serviços em sua totalidade trazendo
transtornos e prejuízos para Piúma. Consequentemente, o esgoto não
tratado causa poluição dos rios e manguezais. “Verifica-se a falta de
orientação por parte da empresa sobre a destinação final dos resíduos
e, vale também ressaltar que a contratação da empresa e a cobrança
pelos serviços não obedecem às imposições legais”, frisou Negão.
O artigo 3º dispõe que o descumprimento da Lei ensejará multa
diária no valor de R$50.000.00 a ser aplicada pelo Departamento responsável do poder executivo, bem como o seu envio a Procuradoria
do Executivo Fiscal para compensação de ação judicial caso haja
necessidade.
Salienta o artigo 4º que o Poder Executivo poderá regulamentar a lei através de Decreto Municipal, sem que exista qualquer
contrariedade com os dispositivos. “Fica a CESAN obrigada a instalar
bloqueadores de ar nos hidrômetros instalados no município”.

Literatuando
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Deu CRÔNICA
Quando criança, gostava de futucar os livros didáticos de minhas irmãs mais velhas, eram
os únicos livros que tínhamos em casa. Nem sabia
ler, mas lá estava eu folheando pra cima e pra
baixo aquele mar de palavras que se embaralhava na minha frente. Depois tivemos o livro “As
Aventuras de Tintim”, não sei como ele chegou a
minha residência, só sei que era uma edição de
luxo, capa dura e tudo, virou o meu xodó, porém
ainda não havia desvendado aquele oráculo que
se apresentava em forma de palavras.
Já na escola, as palavras tornaram-se iluminadas em minha retina. Nessa época, para me
impulsionar ainda mais na leitura, apareceu um
inquilino, querendo uma casa que tínhamos para
alugar, com uma caixa cheia de HQ dos super-heróis. Que deslumbramento! Como me senti
importante ao ler aquelas histórias (luxuosas) em
quadrinhos. Nem sabia o que era Marvel ou DC,
contudo as aventuras que ali vivenciava somente
anos depois foram retratadas e ficaram famosas
na telona do cinema.
Aos poucos, fui movimentando minhas engrenagens e os livros surgiram, despertando em
mim o mundo infinito que a leitura até hoje proporciona em minha vida. Então, veio a Coleção
Vaga-Lume e fiquei apaixonada pelo romance policial, comecei a frequentar a Biblioteca Municipal
e lá achei muitas histórias, dentre elas o livro “O
Perfume: história de um assassino”. Pronto! A partir daí, definitivamente, o gosto por enredos que
“caçam” criminosos virou o gênero que até hoje
leio vorazmente. Sem contar que, nessa época,

ganhei o título de “traça de biblioteca” que aceitei
como uma grande honraria.
O título me veio por conta de viver com os
livros já bem gastos pelas diversas leituras feitas
no decorrer de muitos anos, bem como de querer
que a biblioteca fosse minha segunda casa. Mas,
nem consigo expressar em palavras a quantidade
de vezes que em minhas mãos esteve um livro
novo. Sentir o cheirinho de novidade, manuseá-lo,
esquecê-lo, lembrá-lo, vê-lo envelhecer, torná-lo
a ler, levá-lo para todo lado... não tem preço.
O livro é pra mim um amigo, já agreguei
muitos amigos durante esses anos de vida.
Porém, como em toda amizade há brigas, nesse
relacionamento obra e leitor não seria diferente.
Foi assim quando li, na faculdade, Mar Morto, de
Jorge Amado. Que livro maravilhoso! No entanto,
estava eu no degrau da cozinha da minha casa,
sentada, de frente para o quintal, quando li a traição de Guma. Maldito! Traiu Lívia com Esmeralda!
Só sei que o livro voou e foi estacionar no terreno
e lá pegou sereno, sol e só o salvei de uma boa
chuva porque era preciso terminá-lo para uma
prova.
Assim, hoje, de frente para a tecnologia,
não consigo encontrar laços amigáveis para
com os suportes de leitura. Um texto ou outro
ainda vai. Todavia, uma boa literatura que nos
tira do sério, não dá. Imagine um Kindle voando
a cada rompimento amoroso que eu tiver com o
livro? Que prejuízo! Não, ainda sou amante das
páginas, mesmo amarelas, dos livros que, constantemente, vão formando a minha vida.

