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O LIXO FEDE

C

omo se sabe, o lixo
é uma moeda muito
valiosa no Brasil,
às vezes vira luxo. Vira
luxo quando se recicla,
se transforma, ainda que
em adubo para plantas
saudáveis. É uma moeda
que instiga empresários a
apostarem alto no negócio milionário.
O alto preço pago
para tira-lo das ruas da

cidade e leva-lo até seu
último destino, a população paga sem saber
quanto vale cada quilo
prensado. O negócio
é tão lucrativo que as
empresas disputam acisarradamente e, nas licitações elas são capazes
de cobrir o preço mais
baixo, falsificar documentos, emprestar orçamentos, se organizarem

Se você tiver algum flagrante envie-nos
espiritosantonoticias@gmail.com

entre si para sagrarem-se
vencedoras a qualquer custo.
E quando perdem, enlouquecem, apostam nos mandados
de segurança para conseguir
liminares e parar o processo
na marra, se for o caso.
E que se dane se as
ruas tomadas de lixo e abutres. Tantos abutres que se
juntam na mesma carniça
podre em busca do vantajoso
negócio que fede a distância.
Afim de assinar o contrato com as instituições,
muitas empresas estão dispostas a seduzir, do motorista do chefe do executivo ao
mandatário.
Nesse conflito de interesse, o mal cheiro acaba
muitas vezes no fundo de
uma cela de cadeia como
ocorreu em Presidente Kennedy com a prisão da Prefeita
Amanda Quinta Rangel.
Além da catinga que
esse lixo deixa no ar, prefeitos estão deixando o mandato mais cedo, com afas-

tamentos solicitados pelo
Ministério Público. A quem
esteja foragido da polícia
e continua na disputa pelo
contato já assinado.
A reportagem mergulhou nesse tema e descobriu
em Piúma que existem suspeitas de formação de cartel
entre algumas empresas que
disputaram a licitação para
a coleta do lixo. Você vai entender como é que funciona
o negócio, onde tem muitos
interessados, vereadores,
jornalistas, prefeitos, prefeitas, trabalhadores, garis,
empresários... Nesta edição,
você vai saber que a podridão
não é uma realidade apenas
de Piúma.
Além desta reportagem
especial, veja também as matérias relacionadas a Anchieta, Itapemirim, Presidente
Kennedy entre outras. Faça
uma excelente leitura e reze
pela jornalista Luciana Maximo que tem se debruçado em
temas tão importantes a serem revelados no jornalismo.

Piúma acaba de ganhar mais uma super boutique, a Fashion Plus
com um diferencial, a empresária Marlene Guimarães além de
ter um puta bom gosto, possui um olhar empreendedor, valoriza
o seguimento plus size. A loja está no centro.

JORNALISMO • De Piúma para o mundo: o jovem talentoso Alisson Negrini tem conquistado cada vez mais espaço no jornalismo
e n’ao [e que parou na Globo. Recentemente ele fez participação
no Jornal Hoje ao lado de Maju Coutinho, enchendo de orgulho a
Cidade das Conchas

SOBE E DESCE
O jornal Espírito Santo Notícias está orgulhoso do Kennedense Diogo Jordão que recebeu
o Prêmio Professor Nota 10,
o que demonstra que existem
educadores que realmente se dedicam a sua profissão, vencendo
os desafios e a desvalorização.

A função do vereador
deve ser fiscalizar e legislar,
em especial, quando ele
recebe uma denúncia e não
apura, permanecendo-se
em silêncio, comete o crime
de prevaricação, podendo
inclusive, perder o mandado.
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MONICA QUINHA É PRÉ-CANDIDATA

a prefeita em Itapemirim

A empresária Monica Quinha traz no curriculum, além da
experiência profissional na vida pública e privada, a sensibilidade
de sentir no outro a sua dor
Por Luciana Maximo

O nome em Ita-pemirim que desponta
na política e cresce na
sede e no interior é o
da empresária Mônica
Quinha, única mulher a
se colocar como pré-candidata a prefeita. Ela
não promete nada,
trabalha construindo diálogo
com as pessoas
do munícipio,
ouve muito
e segue serena rumo
a realizar
um sonho.

Fazer
política
com verdade para um
povo ferido
em uma cidade cuja
história registra vitórias
e derrotas.
Mônica
Quinha caminha leve e
dorme em paz,
não tem processos nem
condenações, é ficha
limpa, sem
nenhuma
culpa, pelo
contrário,

tem sede de justiça, de
igualdade, ouve a todos
e conversa com todos
os públicos, sem dificuldade.
É fácil falar da empresária, a sua simplicidade
está no olhar, na forma
como fala das pessoas.
Verdade não se fantasia,
se traduz com a sua trajetória e própria história.
A Reportagem conheceu Mônica bem lá
atrás, quando os discursos se estreitaram na
mesma pauta, onde o
secretário de Governo de
Itapemirim, José Mauro
Salles, assassinado covardemente era quem
trazia a informação e a
indignação da omissão
do poder público frente
ao povo e as possibilidades de fazer para todos.
Mônica confirma
como se deu essa possibilidade de lançar o nome
dela em Itapemirim, município onde o dinheiro
conta muito na corrida
eleitoral. “Minha pré-candidatura nasceu de
um sonho que durante
anos alimentei com um
grande amigo, Zé Mauro
Salles, com quem atuei
nos campos social e da
política por muitos anos”.
Distribuir riquezas
Zé como era intimamente chamado pelos
que o amavam era um
sonhador, um típico romântico do século XVIII
no século XXI – Bom
frisar que Romantismo é
uma estética literária que
defendia alguns ideais.
O autor romântico tem
uma visão idealizada do
mundo. A realidade, para
ele, é desesperadora.
Porém, a pátria, a mulher
e o amor são vistos não
da forma como são, mas

como ele acredita que
deveriam ser.
Pois bem, Mônica
não foi amiga de Zé por
acaso, as prosas estavam no mesmo tom e
a personagens, são as
mesmas, a população
de Itapemirim. “Era um
desejo intenso de fazer
de Itapemirim uma cidade capaz de distribuir
as riquezas que produz
com mais igualdade
entre todos. Zé Mauro
infelizmente já não está
conosco. Foi morto antes de ver nosso sonho
materializado, mas ele
segue mais vivo do que
nunca em mim”.
O que sustenta o sonho de Mônica Quinha
na política também sustentava o sonho de Zé,
assassinado naquela
tenebrosa noite do dia
09 de setembro de 2017,
ironia do destino, ela foi a
primeira a encontra-lo caído na garagem já morto.
“O fato de que metade da
população do município
vive em situação de risco
social. É preciso usar de
talento e criatividade
para que novos caminhos e possibilidades
sejam abertos, até como
forma de não seguir dependendo da Prefeitura
como única opção de
emprego. Precisamos de
inúmeras outras”.
CARREIRA
PROMISSORA DE
SUCESSO
Mônica já atuou
na vida pública, em
Itapemirim ocupou por
duas vezes o cargo subsecretária de Assistência
e Saúde. Transitou por
todos os cantos da cidade, teve oportunidade de
conhecer os guetos e as

riquezas.
Na vida privada tem
uma carreira solida e
bem-sucedida como
empresária. Sabe liderar equipes e coordenar
grupos de trabalho, e
defende o diálogo como
a porta de entrada de
qualquer debate.
S e mp r e d e b e m
com a vida, às vezes
parece hiperativa, outras
vezes mais mãezona.
“Minha vida pessoal
me traz muitas alegrias.
Minha mãe mudou-se
para Marataízes logo
depois que eu nasci.
Enquanto ela cuidava
das coisas aqui, meus
avôs cuidavam de mim
em Guarapari. Então eu
passava longos períodos
aqui, até me mudar de
vez, já adulta. Tenho um
casal de filhos e, recentemente, sem dúvida”.
HISTÓRIA
Mônica Quinha foi
presidente da Executiva
Municipal do Partido dos
Trabalhadores por dois
mandatos, em Itapemirim,
cargo hoje ocupado pela
filha, Giulia Torres, sendo
ela a mais jovem presidente de todo o País.
“Essa pré-candidatura também me traz
um outro desafio que
é o de provar que tem
gente séria no partido.
Que toda a campanha
de demonização feita
contra ele tinha um objetivo bastante claro, como
ficou provado, que era e
ainda é o de retirar garantias já conquistadas
com tanto esforço. Mas
vamos recuperar, porque
o que é justo, é justo”,
finalizou a pré-candidata
a prefeita de Itapemirim,
Monica Quinha.
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MUITOS PARENTES DO
PREFEITO na lista dos 200 cargos
Cargos em Comissão na Prefeitura de Itapemirim e o Porquê da Urgência na “regularização”
Arquivo

da Redação

O prefeito interino de Itapemirim
Dr. Thiago Peçanha
Lopes acaba ‘por
meter os pés contra
as mãos’ na sua atrapalhada administração. Recentemente,
no apagar das luzes
encaminhou um projeto de Lei à Câmara e pediu urgência
urgentíssima na votação que acabou
ocorrendo numa extraordinária e depois
perdeu o valor sendo
cancelada pela justiça. Nesta sessão que
não valeu a lei criava
200 cargos.
Convém frisar que,
não foi possível levantar o número de
familiares com cargos de estágio (são
mil vagas) e nas empresas terceirizadas,
que são pelo menos
dois com contrato
mensal de R$500
mil reais cada.
Dos membros
da família Peçanha
nomeados em cargos em comissão,
também chama à
atenção as nomeações nos cargos de

Thiago Peçanha
sobrecarrega
a folha de
pagamento
da prefeitura
com muitos
parentes, entre

Assessor de Gabinete II e III. Vale lembrar
que recentemente,
Thiago Peçanha tentou criar 200 cargos
dessa natureza para,
segundo ele, regularizar nomeações
feitas em gestões
passadas, mas que,
na verdade, ele próprio teria nomeado,
inclusive 13 familia-

IMPORTADOS
Ainda sobre cargos em
comissão, ao menos 12
servidores, entre 1º e 2º
escalão são “importados”,
sendo que, levam para
suas cidades mais de
R$100 mil reais e salários
e benefícios, colocando
Thiago Peçanha em saia
justa, com o discurso que
tem ventilado de que sua
administração teria 100%
dos servidores comissionados de Itapemirim.

res.
Como se sabe, a
prática conhecida
como nepotismo é o
ato de nomear parentes para ocuparem
cargos comissionados na administração pública. Além de
imoral, essa prática
também é ilegal.
Um levantamento feito pelo jornal

apurou que há, nada
mais, nada menos,
que 81 cargos ocupados por membros
da família Peçanha/
Lopes, ligados diretamente a Thiago Peçanha e recebem todos
os meses R$396 mil
reais em salários e
vantagens.
Alguns casos são
bastante emblemá-

ticos e como se destaca: o Secretário
de Obras, Vinícius
Peçanha que é irmão de Lucas Peçanha, nomeado como
subsecretário, outro
exemplo é a prima de
Thiago, Sandra Peçanha, ex-vice-prefeita
por dois mandatos e
atual subsecretária.
A secretária de

Educação Viviane
Peçanha também
é prima do prefeito
Thiago Peçanha.
As irmãs do Prefeito, Luciana, Luciene
e Adriana também
aparecem na lista.
Apesar de efetivas
como professoras,
desde que Thiago
Peçanha assumiu
não exercem à docência, estando as
voltas para atividades estranhas à seus
cargos.
Bom lembrar que
Adriana Peçanha foi
denunciada na Assembleia Legislativa
pelo Deputado Euclério Sampaio por
trabalhar em cargo
comissionado em
Marataízes ao mesmo tempo que estava de licença médica
do seu cargo efetivo
no Estado (SEDU).
A lista de familiares nomeados em
cargos em comissão,
cedidos de outros
órgãos e em desvio
de função é extensa.
Confira a lista dos
cargos no portal e
Transparência da
Prefeitura de Itapemirim, e no site do
Espírito Santo Notícias.

NA MIRA DO TCE MAIS UMA VEZ
O Tribunal de Contas do
Espírito Santo notificou o
prefeito interino de Itapemirim, Dr. Thiago Peçanha
Lopes a cumprir com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias,
com base nas prestações de
contas mensais referentes
ao 3º Bimestre de 2020 do
sistema CidadES.
Mesmo com a constatação que as contas da Prefeitura de Itapemirim não estão
bem, o Prefeito anda na con-

tramão da Lei orçamentária
que estabeleceu eliminação
de vantagens a servidores
e exoneração de comissionados; sem contar que o
Itapemirim tem um grande
número de servidores terceirizados, que para efeitos
contábeis são enquadrados
em outras rubricas.
A lei orçamentária municipal publicada no diário
edição 2777 de 17 de dezembro de 2019, no Art.

48 é enfática: “O Executivo
Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as
despesas com pessoal caso
elas ultrapassem os limites
estabelecidos na LRF (art. 19
e 20):” E descreve medidas,
entre elas: “III - exoneração
de servidores ocupantes de
cargo em comissão”.
Até a presente data, mesmo com a decisão judicial,
não houve exoneração dos
servidores.
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Contas de FABRÍCIO
PETRI NA MIRA DO TCES
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Relatório do Ministério Público de Contas aponta que foram constatadas graves
irregularidades contábeis, orçamentária, operacional ou patrimonial na prestação de contas
referentes ao exercício de 2017, primeiro ano do mandato de Fabrício Petri
Arquivo

Por Fabiano Peixoto

O Procurador de
C o n t a s , Lu c i a n o
Vieira, do Tribunal de
Contas do Estado do
Espírito Santo (TCES)
emitiu parecer na
última segunda-feira
(20/07) recomendando a rejeição das
contas da Prefeitura
d e A n c h i et a , n o
exercício de 2017,
sob responsabilidade do atual prefeito
Fabrício Petri (PSB).
O parecer técnico
apontou supostas
irregularidades na
prestação de contas
pela prática de graves infrações à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, orçamentária e operacional
ou patrimonial. Cabe
recurso do prefeito
ao plenário da Corte.
Segundo o relatório, foram detectadas no processo
irregularidades

contábeis referentes à abertura de
crédito adicional
especial sem autorização legislativa
correspondente,
inclusive abertura
de crédito adicional
utilizando fonte de
recurso sem lastro
financeiro; Utilização
de recursos de compensação financeira pela exploração
de petróleo e gás
natural (Royalties)
em fim vedado por
lei; Demonstrativo
da dívida flutuante
não evidenciando
a totalidade dos
valores devidos; e

inconsistência nos
demonstrativos contábeis (relação de
restos a pagar, ativo
financeiro, termo de
verificação de caixa).
Foram detectados
vários déficit’s financeiros em diversas
fontes de recursos
pelo MPC-ES
O Procurador
de Contas Luciano
Vieira explicou que
as infrações consubstanciam grave
infração à norma legal ou regulamentar,
uma vez que prejudicam a correta compreensão da posição
orçamentária, finan-

ceira da prefeitura
no exercício de 2017
e, desta forma, que
seja emitido parecer
prévio recomendando ao Legislativo
Municipal pela rejeição das contas do
Executivo Municipal
de Anchieta, referentes ao exercício de
2017, sob responsabilidade de Fabricio
Petri.
A reportagem entrou em contato com
o prefeito Fabricio
Petri para ele falar
sobre o parecer técnico e ele foi ele disse que vai justificar
os apontamentos.
“Esse é um processo
que ainda está na
fase inicial. Sequer
chegou à corte do
Tribunal de Contas,
portanto ainda sem
julgamento de nenhum conselheiro do
tribunal de Contas. O
prefeito de Anchieta
Fabrício Petri ainda
vai apresentar as
justificativas para
os pontos elencados
pelo MPC. Tão logo
sejam justificados
os pontos elencados
esse é um processo
que deverá ser arquivado. Não existe
nenhuma rejeição
às contas do prefeito, muito menos algo
que o impeça de disputar a reeleição”,
ressaltou.

» ANCHIETA
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ANCHIETA: outdoor pode dar
DOR DE CABEÇA NO PREFEITO
A Prefeitura de Anchieta pode contratar até 161.000 em outdoor para
combater o novo coronavírus
Arquivo

Por Fabiano Peixoto

A Secretaria Municipal de Saúde de
Anchieta comprou R$
161.250,00 em outdoor. O resultado do pregão presencial foi publicado no último dai (03),
no portal da Associação
dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).
Diante da repercussão negativa, o Vereador Professor Robinho
(AVANTE), utilizou da
palavra na sessão virtual do último dia 04 e
requereu informações
à Secretária Municipal
de Saúde, Jaudete Silva
Frontino.
“Estamos diante a
uma pandemia, muitas
pessoas sem acesso à
internet e consequentemente as aulas virtuais
por falta de um celular
ou de um computador,
e a prefeitura, através
de Fundo Municipal de
Saúde, realizando uma
licitação para adquirir
outdoors no valor de R$
161.250,00. Faltando
médicos e muitas vezes
medicamentos, e agora,
fazer uma contratação
de uma quantia vultosa
dessa. Será que é legal? Será que é moral?
O momento permite?
Amanhã a Secretária
não me venha com uma
desculpa que foi mais
um erro, como foi com
os respiradores e desinfetantes, e agora? Isso
aqui é o quê? Que nós,
de fato, possamos ter
uma resposta cristalina

diante destes pontos,
porque é inadmissível
que neste momento a
Prefeitura ter este valor
contratado para divulgar
as ações do município”,
questionou o vereador
Professor Robinho.
ENTENDA OS
CASOS:
• Respiradores –
A Secretaria Municipal
de Saúde de Anchieta,
afirmou em nota, nesta
quarta-feira (27), que o
município devolveu seis
aparelhos que foram
locados para uso da população no tratamento
contra a Covid-19 no
município. Segundo a
Secretária os aparelhos
não estavam em perfeito estado de funcionamento.
• Detergentes –
O Ministério Público de
Contas do Estado do
Espírito Santo (MPC-ES)
publicou nesta terça-feira (16), a Portaria de Instauração nº 003/2020,
que abre Procedimento
Preparatório para apurar eventual sobrepreço
na aquisição relativa à
Dispensa de Licitação
027/2020 do Fundo

Municipal de Saúde Anchieta.
O Ministério Público
de Contas do Estado do
Espírito Santo (MPC-ES)
publicou no último dia
16 Portaria de instauração nº 003/2020,
abrindo Procedimento
Preparatório para apurar eventual sobre preço
na aquisição relativa à
Dispensa de Licitação
027/2020 do Fundo
Municipal de Saúde –
Anchieta.
A Reportagem diante
do exposto da compra
dos outdoors buscou
mais informações sobre o assunto e para
apurar os fatos. O pregão presencial para
contratação de outdoor
para serem afixados na
Sede de Anchieta e para
atender a demanda da
Gerência de Vigilância
em Saúde (Centro de
Testagem e Aconselhamento – CTA).
Vale ressaltar que
é a segunda vez que
a Secretaria de Saúde
promove o referido certame, contudo, algumas
diferenças marcantes
entre as licitações cha-

maram atenção.
REGISTRO DE
PREÇOS
Em 2018, foi realizado o Pregão Presencial
para Registro de Preços
014/2018, exclusivo
para empresas de pequeno porte. Naquela
ocasião, a secretaria
pretendia contratar um
número máximo de 15
outdoors, tendo a licitação sido homologada
em favor da empresa
Lucelia Bonella Rigo
Lorenzoni, com sede na
cidade de Alfredo Chaves, pelo valor unitário
de R$ 1.520,00.
Recentemente,
através do Pregão Presencial para Registro
de Preços 001/2020,
a Secretaria pretende
contratar um número
máximo de 129 outdoors, tendo a licitação
sido homologada em
favor da mesma empresa pelo valor unitário de
R$1.250,00.
O tempo de exposição é o mesmo (28)
dias; o tamanho do outdoor é o mesmo; os
locais de divulgação são
os mesmos (Trevo dos

Castelhanos, Próximo
a Prefeitura Municipal
de Anchieta, Entrada
de Iriri na Rodovia do
Sol, Próximo ao Pronto
Atendimento Municipal
de Anchieta e Centro de
Anchieta).
Na primeira contratação, a empresa
vencedora assumiu
um compromisso com
o município no valor
total de R$ 22.800,00,
enquanto na nova contratação o valor total
assumido pela empresa
é de R$161.250,00.
Ocorre que o capital
social da empresa é de
apenas R$ 2.000,00.
ARTCOM
Convém frisar que a
Prefeitura de Anchieta
possui um contrato com
a empresa ARTCOM
Comunicação e Design
LTDA para divulgação de
atos, programas, obras,
serviços e campanhas
dos órgãos e instituições da administração
pública municipal de
Anchieta, no valor de
R$1 milhão e R$500
mil reais.
OUTDOOR É MELHOR

FERRAMENTA PARA
A POPULAÇÃO DE
QUARENTENA
A orientação das
autoridades de saúde
mundiais é pelo confinamento, ou isolamento
social. Por conta disso
o comércio fechou as
portas e atendeu as
recomendações das
autoridades. As escolas
fecharam e os alunos
estão recebendo atividades em casa, online,
exatamente para não
saírem de casa.
As redes sociais nunca na história foram tão
usadas como nestes
tempos de pandemia,
por isso, cresceu o comércio delivery, para
que o consumidor não
precise se deslocar de
suas casas.
A pergunta que fica
é: quantos por cento
da população será
atingida pelo outdoor
nas campanhas que a
Prefeitura de Anchieta
pretende lançar? Será
esta a mídia que abrangeria a maior parte da
população anchietense,
no momento em que ela
se isola em sua grande
maioria?
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ANCHIETA: MENEGUELLE
CONSEGUE 03 RESPIRADORES
Os médicos e servidores da saúde estão recebendo treinamento para que nesta semana já
possam utilizar os aparelhos respiradores
Assessoria De Imprensa

Por: Fabiano Peixoto

O vereador Geovane Meneguelle
(AVANTE), anunciou
nesta última semana a aquisição
de três aparelhos
respiradores para
auxiliar no tratam e n to c o n t r a o
Covid-19 no município de Anchieta.
Os respiradores
foram adquiridos
pelo Ministério da
Saúde, através do
Deputado Federal
Evair de Melo (PP).
Segundo Geovane, o município
não precisará mais
alugar ou comprar respiradores,
uma vez que, os
três adquiridos do
Ministério da Saúde permanecerão
para atuais e futu-

ros atendimentos.
“Diante do acontecimento em que
o município alugou
cinco respiradores
para o prazo de
seis meses e os
mesmos não funcionaram, tendo

sido posteriormente devolvidos, mobilizei o Deputado
Federal Evair de
Melo, visto ser o
deputado muito articulado em Brasília, principalmente
junto ao Ministério

da Saúde, na tentativa conseguir alguns respiradores
para o município de
Anchieta. Graças a
Deus, pude nesta
última semana confirmar em resposta
do seu gabinete em

Brasília a aquisição
de três respiradores, sendo que dois
ficarão no Hospital de Anchieta e
um em local em
que o município
achar melhor para
atender toda popu-

lação”, afirmou o
vereador Geovane
Meneguelle.
Lembrando que
o município chegou a realizar celebração de contrato
no final do mês
de março para
locação de cinco
aparelhos respiradores por um período de seis meses no valor de R$
244.620,00. Mas,
no dia 29/05 o
prefeito confessou
na rádio local da
cidade de que os
respiradores eram
ultrapassados e
analógicos sendo
então devolvidos
para a empresa
prestadora do serviço contratado,
após muita pressão na Câmara de
Vereadores e da
população.

Prefeitura de Anchieta explica pregão do outdoor
A Secretária Municipal de Saúde, Jaudete Silva Frontino
foi procurada pela
repor tagem para
responder os questionamentos levantados na matéria relacionada ao pregão
para contratação de
outdoor. Na integra
segue a explicação
da secretária.
“Sobre os questionamentos relativos
ao quantitativo do
processo 23941/20,
inicialmente esclarecemos que o quantitativo máximo do
processo é apenas
uma estimativa de
aquisição. Quando se
fala de licitação pelo
sistema de registro

de preço, não se faz
necessária a contratação do quantitativo
máximo, mas apenas
a atribuição de um
valor estimado. Outra
vantagem do sistema
é que não se faz necessário o empenho
do valor máximo no
momento da assinatura da ata com o
valor conforme publicado, mas somente é
realizado o empenho
quando da emissão
das Autorizações de
Fornecimento.
Quanto à diferença de quantitativo do
processo atual em
relação ao processo
anterior 15868/18,
tal diferença ocorre,
pois, no processo

anterior apenas o
Centro de Testagem
e Aconselhamento
-CTA estava contemplado com o objeto
do certame.
Já no processo
atual, além do CTA,
todas as outras coordenações vinculadas
à Vigilância em Saúde foram incluídas,
quais sejam: Vigilância Epidemiológica,
Vigilância em Saúde
do Trabalhador, Vigilância Sanitária,
Vigilância Ambiental,
Centro de Controle de
Zoonoses, além de
também constar no
processo um quantitativo estimado para
a Gerência Operacional de Atenção

Primária à Saúde.
Dentro de todos
estes setores, várias
campanhas podem
utilizar o objeto do
processo que teve
o preço registrado,
quais sejam: Transito
Seguro, Prevenção
da Dengue, Hepatites Virais, Carnaval
Seguro, Campanha
Antirrábica, Covid-19,
além das campanhas
nos meses tradicionais, como Abril Verde, Agosto Dourado,
Setembro Amarelo,
Setembro Vermelho,
Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho-AIDS,
dentre outras.
Quanto à possibilidade de utilização

do processo da Administração com a empresa ARTCOM Comunicação e Design
LTDA, à época da
licitação foi previsto
que todas as despesas com publicidade
seriam custeadas
pela Secretaria de
Governo – Gerência
de Comunicação.
As licitações e
contratos são operacionalizados em um
sistema de gestão
que para agregar
esses procedimentos nos dois CNPJs
(prefeitura e FMS)
somente se desde o
início tivesse havido
previsão da participação do FMS.
Como esta licita-

ção que originou o
contrato não foi feita
previsão de custos
da Secretaria de
Saúde, não é possível operacionalizar
qualquer ação de
contrato, empenho,
pagamento que não
seja pela dotação
da Secretaria de Governo – Gerência de
Comunicação.
Por fim, quanto
ao questionamento
sobre a exigência de
caução/garantia da
empresa para contratação, de acordo
com o artigo 5 I da
Lei 10520/2002, é
vedada a exigência
de garantia nas licitações de modalidade
Pregão”.
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REGINALDO QUINTA
está inelegível até 2022
O ex-prefeito de Presidente Kennedy Reginaldo dos Santos Quinta – DEM é condenado na
Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, ajuizado pelo Ministério Público
Estadual e fica inelegível até 2022
Arquivo

da Redação

O jornal teve acesso
com exclusividade a
Certidão de autenticidade do Cadastro Nacional
de Condenações Civis
por ato de improbidade
administrativa e também a Certidão Positiva
do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito
Santo - TJES. Reginaldo
Quinta fica de fora do
pleito eleitoral de 2020.
No dia 18 de maio
de 2020, a juíza Priscilla
Bazzarella de Oliveira
em seu despacho retificou o nome da ação
na capa de autuação e
nos registros do E-Jud,
passando a constar:
“Determino que seja oficiado, através de e-mail,
aos cartórios eleitorais,
quais sejam, 43ª Zona
Eleitoral (TRE-ES), 56ª
Zona Eleitoral (TRE-BA)
e a 57ª Zona Eleitoral
– (TRE-ES), para as devidas anotações acerca
do acórdão transitado
em julgado, com a ressalva de que os executados foram condenados
à suspensão de seus
direitos políticos pelo
prazo de 03 (três) anos
entre eles à 43° Zona
Eleitoral, TRE-ES: Reginaldo dos Santos Quinta
- Número de inscrição
eleitoral do Requerido:
0115 4545 1430.
E no dia 03 de junho
de 2020, a juíza Priscilla
Bazzarella de Oliveira
determinou inscrever
os nomes dos réus do
processo que condenou
o ex-prefeito no sistema
Infodip com a suspensão dos direitos políticos
de todos os requeridos
da ação. “CADASTRE-SE no CNJ os termos
do trânsito em julgado
da demanda. De tudo,
lance-se pertinente certidão”.
Sobre a ação que
levou a condenação
dos réus e a inegilbilidade de Reginaldo
é relacionada ao processo 0133231201

08080041 transitado e
julgado em 1ªinstancia,
no dia 03 de outubro
de 2019, onde ele é
condenado a ressarcir os cofres públicos
no montante de R$
485.000,00.
A sentença que tornou Reginaldo inelegível
é segundo a justiça favorecimento a Associação Montanhas Capixabas Turismo & Eventos,
através de convênio
nº 001/2010, com a
finalidade de frustrar o
processo de licitação e
ofensa aos princípios da
administração pública.
OS CONDENADOS
Os autos de Ação
Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual em face de Reginaldo dos Santos Quinta,
Associação Montanhas
Capixabas Turismo &
Eventos, Patrícia Pereira
Ornelas Andrade, Paulo
César Santana Andrade,
Patrícia Pereira Ornelas
Andrade ME (VIP Produções e Eventos.
INDICAÇÃO
DE GEOVANA PODE
SER UM TIRO NO PÉ
Em tese, o ex-prefeito
Reginaldo Quinta está
fora da disputa e pode
vir a apoiar o atual
prefeito em exercício,
Dorlei Fontão da Cruz,
pré-candidato, uma vez
que, vários aliados do
ex-prefeito estão na administração de Fontão,
nomeados em cargos
comissionados.
Contudo, os bastidos

da política de Presidente Kennedy apontam
que a sobrinha Geovana Quinta figura como
pretendente a receber
o apoio do tio para ser a
pré-candidata a prefeita
da cidade. O que faz
relembrar a eleição de
2012, ocasião em que
a prima de Geovana;
Amanda Quinta acabou
sendo eleita, numa cartada de última hora. O
registro da candidatura
era do tio que foi preso
acusado de liderar um
grupo que teria desviado R$ 50 milhões
em recursos públicos,
durante uma operação
que a Polícia Federal
batizou ironicamente
como ‘Lee Oswald’ no
dia do índio, 19 de abril
de 2012.
Na ocasião, Amanda acabou eleita num
acordo de cavalheiros e
confiança entre família,
porém, após sentar-se
ao trono se distanciou
do tio e da prima, afastando-se completamente e tornando-se rivais
políticos, o que a levou
enfrenta-lo em 2016 e
ter saído vitoriosa.
Amanda foi denunciada na Operação Rubi
e acabou presa, sendo

afastada permanecendo fora da Prefeitura
até 31 de dezembro
de 2020, data em que
encerra o seu mandato.
Vale frisar que Geovana pode ser um tiro no
pé, haja visto o seu curriculum de acusações
contra ela, inclusive, de
ter sido a supersecretária que acabou em
cana em Xuri na mesma
Operação Lee Oswald
que levou o tio e mais
27 pessoas.
O panorama político
de Presidente Kennedy
muda completamente
com a inegibilidade de
Reginaldo e o nome
dele fora do cenário
eleitoral 2020, uma vez
que, ele estava cotado
nas pesquisas, principalmente, no interior da
cidade onde ele conhece cada eleitor e todas
as casas.
Repetirão os capítulos da novela de 2012,
o tio indicará a outra
sobrinha e depois tomaria uma rasteira, caso a
Abelha Rainha, assim
conhecida Geovana na
cidade, seja a escolhida
dos eleitores?
DIREITO DE
RESPOSTA
A reportagem tentou contato com o ex-prefeito Reginaldo e
sua sobrinha, Geovana,
não obteve êxito, o espaço está aberto para
que ambos se manifestem em relação ao
conteúdo da matéria
veiculada caso desejem
se pronunciar. Pode encaminhar e-mail para:
espiritosantonoticias@
gmail.com ou entrar em
contato através do fone,
ou nas redes sociais.
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SUSPEITAS DE FRAUDE NA
LICITAÇÃO DO LIXO EM PIÚMA
A Reportagem mergulhou no processo de licitação para contratação da empresa para a
coleta do lixo em Piúma e traz detalhes reveladores
Divulgação

da Redação

A Prefeitura de Piúma
com base na Reportagem do Jornal Espírito
Santo Notícias, “Empresário foragido da justiça
com dois mandados de
prisão ganha liminar
para suspender licitação do lixo em Piúma”,
veiculada no site no dia
27 de julho instaurou um
processo administrativo,
dia 30 para apurar suspeitas de irregularidades
na documentação de
algumas empresas que
participaram da licitação
para contratação da empresa para a coleta lixo.
Entre as suspeitas
formação de cartel entre
três empresas que participaram do processo
licitatório 001/2020 e
entraram com mandado
de segurança na Comarca de Piúma pedindo a

Quatro empresas
entraram com
mandado de
segurança
Comarca de Piúma
para suspender a
licitação

suspensão da licitação
e tiveram parcialmente
liminar concedida pela
Comarca de Piúma.
Todas as quatro empresas que entraram
com mandado de segurança na Comarca
de Piúma solicitaram a
suspenção da concorrência pública nº001/2020
para contratação da empresa de coleta de lixo.
Cada uma das empresas faz a suas alegações
para justificar a suspensão da licitação. Ocor-

re que a licitação já foi
concluída e a empresa
vencedora já assinou o
contrato com a Prefeitura
e já está executando os
serviços em Piúma.
De acordo com a decisão da juíza de Piúma,
Serenuza Marques Chamon, a empresa Ampla
Soluções Urbanas alega
que foi inabilitada da
licitação na abertura dos
envelopes porque não
apresentou a Certidão
de Acervo Técnico – CAT.
De acordo com o pare-

cer técnico da Comissão
Permanente de Licitação
– CPL após analisar a
documentação das empresas foi percebido que
a Ampla não apresentou
a CAT – Certidão de Acervo Técnico exigido para
que todas as empresas
participem de processo
licitatório. Naquela ocasião (fase de habilitação),
a empresa deveria ter
apresentado recurso,
e não o fez. A empresa
poderia ter recorrido e
encaminhado a certidão
do acervo técnico, contudo, não questionou
nada, permaneceu inerte
desde abril.
A licitação continuou
até o encerramento e a
homologação com a assinatura do contrato com
a empresa vencedora.
Assim que o contrato foi
homologado, a Ampla
entrou com um mandado
de segurança na Comarca de Piúma alegando
que ela foi inabilitada
pelo fato dela não ter
apresentado a CAT em
nome dela. Ressalta-se que, a empresa que
participou da licitação
foi a Ampla Soluções
Urbanas e a CAT está
no nome da empresa
RT Empreendimentos e
Serviços. “Quando recebi
decisão judicial do setor
de licitação, até fiquei
surpreso, a empresa permanece com o mesmo
CNPJ, os mesmos sócios, o mesmo endereço,
o mesmo CNAI, nada
mais justo que ela ter

o acervo técnico que
pode ser aproveitado, se
não aceitássemos o CAT
seria excesso de formalismo, porque a RT era
a mesma Ampla. Fomos
pesquisar junto a Comissão, quando avaliamos
a documentação, percebemos que a empresa
não comprovou nada
dentro do processo lá em
abril, data da abertura
dos envelopes, como o
Contrato Social a qual
poderia comprovar que
o nome dela era RT e
mudou para ampla. O
único documento que
ela juntou foi uma certidão apresentada ao
IEMA, informando a troca
do nome dela. Ou seja,
para ela participar do
processo licitatório, tinha
que, obrigatoriamente,
ter juntado o contrato
social, por si só, já era
um fato para ter inabilitada a empresa. Fomos
surpreendidos com a
decisão judicial e nesta,
a dra. Serenuza foi bem
pontual. Quando vi a
decisão, por sinal muito bem fundamentada,
pensei: nossa, e agora?
Só que, quando a empresa entrou com mandado
de segurança no judiciário, ela entrou com toda
documentação, entre
esta, o contrato social,
com as devidas alterações de nome, mas
no processo licitatório,
não. Nós verificamos
tudo isso junto com a
Comissão, levamos até o
procurador”, esclareceu

o Secretário de Obras
Rafael Scherrer.
A Empresa Ampla
Soluções Urbanas e do
sócio da RT, Richelmi
Neitzel Milke que tem
um histórico na polícia,
segundo o secretário de
Administração, Dionatan
Hermogênio, inclusive
o sócio Richelmi alterou
o nome para ampla no
contrato social. Ele está
foragido da Interpol com
dois mandados de prisão em aberto: um pela
comarca de Barra de
São Francisco e outro da
Vara Única de Ecoporanga, ambos expedidos no
último dia 23 de julho.
Informações da Procuradoria de Jurídica
do município de Piúma
dão conta de que as empresas: Ampla Soluções
Urbanas Transporte e
Limpeza Eireli, RG Empreendimentos Engenharia
Eireli, Guerra Ambiental
Eireli ME e Evoluções
Serviços Ambientais todas solicitaram no mandado de segurança a
suspensão da licitação e
a execução do serviço de
coleta de lixo.
A procuradoria vai
entrar com recurso para
tentar suspender as
liminares concedidas
pela juíza de Piúma as
empresas, mesmo compreendendo a decisão
da juíza, porém, tem que
manter o interesse do
coletivo. A demora de se
julgar um processo pode
gerar um grande prejuízo
ao município.
Luciana Maximo

O ex-secretário de Obras e
o de administração abriram
processo administrativo
para analisar os
documentos das empresas
que participaram da
licitação
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LICITAÇÃO DO LIXO NA MIRA D
da Redação

O jornal Espírito
Santo Notícias veiculou no dia 22 de julho
matéria cujo título:
“Vereador de Piúma
faz denúncia no

Mesmo inabilitadas
nenhuma das empresas
impugnaram o edital
entrando com mandando
de segurança somente
quando a licitação já
havia concluído

Tribunal de Contas
sobre licitação do
lixo, mas se nega
responder questionamentos ao jornal”.
Na ocasião, a
Reportagem foi até
o vereador Eliezer
Dias solicitar a cópia da sua denúncia
na integra. Ao se

debruçar sobre a
mesma elaborou
u m qu e s t i o n á r i o
com 17 perguntas
extraídas de sua
denúncia protocolizada no Tribunal de
Contas do Espírito
Santo – TCES. O
vereador não soube
responder os ques-

tionamentos.
Em seguida, a
Reportagem entrou
em contato com a
CPL e questionou os
itens denunciados
pelo vereador. Com
as respostas, o jornal buscou outras

informações relacionadas as empresas
que participaram da
licitação do lixo.
Para a Reportagem Eliezer contou
que foi procurado por
empresas participantes que se sentiram

lesadas, entretanto,
reafirmou não estar
defendendo direito
de nenhuma delas.
Para tanto requereu
junto ao TCEES a
anulação do processo licitatório”,
salientou.

MANDADO DE SEGURANÇA
De fato, as empresas Ampla
Soluções Urbanas Transporte e
Limpeza Eireli, RG Empreendimentos
Engenharia Eireli, Guerra Ambiental
Eireli ME e Evoluções Serviços Ambientais entraram com mandado de
segurança na Comarca de Piúma
para suspenderem o processo de
licitação 001/2020. Mas ganharam
parcialmente liminar depois que a
licitação havia sido concluída.
São várias as justificativas das
empresas para tentar suspender a
licitação e o contrato já assinado
entre a empresa Fortaleza Ambiental
e a Prefeitura de Piúma para coleta
de lixo. A situação é a seguinte: três
das quatro empresas ofertaram o
menor preço para executar o serviço.
No dia 14 de julho, a Ampla Soluções Urbanas, Transporte e Limpeza,

antiga RT Empreendimentos e Serviços LTDA protocolizou na 1ª Vara da
Comarca de Piúma mandado de segurança para suspender a licitação.
A juíza Serenuza Marques Chamon deferiu parcialmente a liminar,
mas o Jornal Espírito Santo Notícias
noticiou em primeira mão que o
sócio proprietário da empresa RT é
procurado pela Interpol, estando com
dois mandados de prisão expedidos
contra ele, sendo um da comarca
de Ecoporanga e outro da Comarca de Barra de São Francisco.
O empresário sócio da empresa
Ampla é o mesmo proprietário da
RT é foragido da justiça, acusado de
liderar uma organização criminosa
de formação de cartel de empresas para participar de licitações no
Espírito Santo.

O empresário Richelmi figura como sócio da RT
empresa que mudou a razão social para Ampla,
onde também é o proprietário

jornal espírito santo notícias
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RT É AMPLA COM A ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
O jornal foi em busca da verdade e constatou que a Ampla
Soluções Urbanas e a
RT Empreendimentos
são a mesma empresa, embora tenha feito
alteração no Contrato
Social em 22 de outubro de 2019.
No dia 21 de julho
a RG Empreendimentos e Engenharia Eireli
impetrou mandado de
segurança em Piúma
para suspender a sua
desclassificação da
licitação. A empresa
apresentou na planilha de composição de
custo o menor preço e
ficou em 1º lugar entre

as participantes.
Entretanto, a Comissão de Licitação analisando a planilha de
composição de custo,
a que vai nortear o valor da licitação detectou
que a empresa apresentou percentual BDI
– Benefício de Despesas Indiretas de 17%,
contendo percentual de
lucro de apenas 2,03%,
sendo que o exigido pelo
Tribunal de Contas da
União de acordo com o
acordão nº2622/2013 é
de 6%,74 para o lucro e
20,76% para percentual
total de BDI.
De acordo com o secretário de Administração

de Piúma, há indícios de
conluio entre a Empresa RG desclassificada
do certame e a Ampla,
inabilitada, repetindo o
mesmo modo operandis
da Operação Varredura,
deflagrada no Norte do
Estado, agora com a conivência da RG.
Através de contato
telefônico a reportagem
tentou falar com a empresa que preferiu não se
pronunciar neste veículo,
pois não concorda com a
linha editorial do mesmo.
O representante disse
apenas para o jornal ter
acesso ao mandado de
segurança impetrado na
comarca de Piúma.

No dia 23 de julho a
Empresa Evolução Serviços e Soluções Ambientais também entrou com
mandado de segurança
na Comarca de Piúma.
Ocorre que ela ficou em
4º lugar no certame com
o 4º maior preço, sendo
desclassificada por não
ter apresentado proposta do item 2.1, coleta /
segregação e transporte
dos resíduos de coco
verde, apresentou ainda
salário do coletor abaixo
do valor da convenção coletiva, segundo parecer
da Comissão Permanente de Licitação.
No dia 29 de julho
foi a vez da Guerra Am-

TJES
No Diário da Justiça
publicado no portal do
Tribunal de Justiça no
dia 11 de agosto é feita
uma intimação a empresa Guerra Ambiental
para que ela emende a
inicial no prazo de 15
dias, no sentido de indicar e qualificar o representante da empresa,
informando, ainda, seu
endereço, como forma

O empresário
dono da Ampla,
é o mesmo sócio
da RT, que tem
dois mandados
de prisão em
aberto

de possibilitar sua citação.
Ou seja, a empresa indicou
pessoa estranha à lide
como sendo a empresa
vencedora na qualidade
de litisconsorte necessário,
indicando, ainda, o seu
próprio endereço como
sendo do responsável (litisconsorte).
A Reportagem tentou
falar com as empresas
citadas na reportagem e

não conseguiu êxito até
o fechamento da edição.
A Guerra não atendeu
nenhuma ligação e não
respondeu as mensagens
enviadas, os números de
telefone da empresa Evolução Serviços e Soluções
tocam até cair e ninguém
atende. O espaço do jornal
está em aberto para que a
mesma se manifeste sobre
o assunto.

A empresa Ampla
apresenta CAT
da empresa
RT, e anexa a
documentação
contrato social
com alteração

biental Eireli protocolizar
mandado de segurança
para suspender a licitação. Convém ressaltar
que a Guerra ficou em
segundo lugar na composição de custos, ou seja,
o valor da licitação era o
segundo melhor preço,
contudo, não oferecia
para o município melhor
preço, dada as condições
de trabalho.
De acordo com CPL
na planilha de composição de custos a Guerra
apresentou salário do
motorista abaixo da convenção coletiva de 2020.
Na composição de custos
de EPI’s – Equipamento
Individual de Segurança,

apresentou quantitativos muito baixos
como um par de luvas
ao ano, não apesentou discriminação de
todos os custos dos
veículos.
Vale lembrar que a
Guerra Ambiental venceu a licitação para o
emergencial em Piúma
e executou o serviço por
aproximadamente três
meses e, não assinou
as carteiras de trabalho
dos funcionários.
O jornal teve acesso as car teiras e
pode comprovar que
a empresa deixou de
cumprir com obrigação
trabalhista.
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VEREADOR ELIEZER PODE
RESPONDER por prevaricação
Além de prevaricação, o vereador Eliezer Dias poderá responder por crimes de calúnia e
difamação e também perder o mandato
Luciana Maximo

da Redação

O vereador Eliezer Dias (PHS) de
Piúma protocolou
no dia 20 de julho
denúncia sob o
n° 03552/20208 no Tribunal de
Contas do Estado
sobre supostas irregularidades no
processo licitatório
CP 001/2020, cujo
objeto é a coleta de
lixo no município
de Piúma. Ocorre
qu e , e l e a c a b o u
cometendo crime
de prevaricação revelada na própria
denúncia, atirando
no próprio pé.
De acordo com
Eliezer, em análise
ao processo foram
constatadas várias
ilegalidades e indícios de direcionamento e restrição à
competitividade do
certame.
À Re p o r t a g e m
Eliezer contou que
foi procurado por
empresas participantes que se sentiram lesadas, entretanto, reafirmou não
estar defendendo
direito de nenhuma
delas. Para tanto
requereu junto ao
TCEES a anulação
do processo licitatório.
A Re p o r t a g e m
teve acesso a defesa apresentada pelo
município protocolizada neste último
dia 12 prazos final
para contestar a denúncia no Tribunal
de Contas do Estado
do Espírito Santo.
E, de acordo com a
defesa, o vereador

O vereador Eliezer
fez a denúncia no
Tribunal de Contas
mas pode ter
cometido crime de
prevaricação

de Piúma acabou
cometendo crime de
prevaricação.
A prevaricação
consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de
ofício, ou praticá-lo
contra disposição
expressa de lei, para
satisfazer interesse
ou sentimento pessoal. Traduzindo, se
o vereador recebeu
denúncia em maio
sobre supostas irregularidades por que
deixou para denunciar somente dois
meses depois, permanecendo calado?
De acordo com a
contestação, em 02
(dois) pontos distintos da denúncia do
vereador ele diz que
recebeu de forma
anônima denúncia e
manifestação por e-mail, se protegendo
no suposto anonimato destas para
fazê-las ecoar como
se não lhe gerassem

repercussão.
“Da responsabilidade daquele que
veicula fato do qual
não há prova. Ora,
se eram anônimas
as denúncias e não
poderiam ser utilizadas como provas,
desta maneira não
poderiam ser trazidas ao tribunal. Em
o fazendo, o vereador assumiu a autoria e autenticidade das afirmações
tomando-as para si,
inclusive sujeitando-se criminalmente
pelos danos que
representam estas
ofensas – crimes de
calúnia e difamação
que serão objeto
de expurgo noutra
esfera”, (trecho da
defesa).
Na contestação
ao Tribunal de Contas, a defesa da prefeitura afirma que o
denunciante como
vereador, ocupando
cadeira na Câmara
Municipal de Piúma

não pode dar-se ao
desfrute de tomar
ciência de fato de interesse público, dessa natureza, e não
agir. “Sendo verdade, ou não, deveria
por dever de ofício
ter promovido uma
medida assecuratória do interesse público imediatamente
após recebê-las. Ou
seja, se recebeu as
denúncias em maio,
especificamente em
16 de maio, como
ele próprio afirma e
demonstra, por que
esperou até 20 de
julho, mais de 02
(dois) meses após
tomar ciência para
agir? Ora, não foi
em prol do lídimo
interesse público.
Quais interesses escusos o edil tinha ao
obtendo essa informação escondê-la
por tanto tempo e
retardar a medida
aqui tomada? Deixou de tomar uma
série de medidas

administrativas,
judiciais, extrajudiciais cabíveis que
poderiam ter surtido
efeito positivo, mas,
optou por quedar-se
silente até agora. O
que ele ganhou com
o retardo na medida
assecuratória do interesse público? Um
palanque político?
Benefícios de algumas das empresas
licitantes? Isto deve
ser contra-argumentado ao mesmo por
esta Insigne Corte
de Contas. Ou quiçá
o Ministério Público
de Contas”.
O QUE DIZ O
CÓDIGO PENAL
O Código Penal “

(…) Art. 319 dispõe:
“Retardar ou deixar
de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de
lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal:
Pe n a : D ete n ç ã o ,
de três meses a um
ano, e multa. (...)”.
Com base no que
diz o Código Penal
fica claro que o vereador denunciante praticou crime
d e p r ev a r i c a ç ã o
que poderia, se
não ocorresse, ter
contribuído com a
finalidade da administração, qual seja,
tornar cristalino o
processo de contratação do objeto da
CP 001/2020.
Na contestação
ao TCES a defesa
da Prefeitura ressalta que a denúncia do vereador é
confusa a redação,
“misturou fantasia
e realidade, num
caldeirão de imaginação, mentiras
e subter fúgios,
aonde pretende
macular uma administração até então
distante dos vícios
cometidos pela administração anterior, à qual apoia
o d e n u n c i a n te ” ,
salienta a defesa
apresentada no Tribunal.

ACESSE:
www.espiritosantonoticias.com.br
essa e outras matérias no site do jornal !!
Facebook: ESnoticiasDIGITAL
Instagram: jornalespiritosantonoticias
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O que já constatou o
PROCESSO ADMINISTRATIVO
CONTINUAÇÃO:

da Redação

O processo administrativo aberto
no dia 30 de julho
pela prefeitura de
Piúma já detectou
alguns indícios de
irregularidades
em d o c um en to s
de algumas empresas juntados no
processo licitatório
001/2020. Um deles, uma proposta
de vendas de veículo da empresa
Sterce Máquinas e
Serviços à RG Empreendimentos e
Engenharia Eirele.
A Sterce fornece a RG uma proposta de venda de
caminhões para a
empresa participar
do certame em Piúma. O edital da
licitação exigia que
todas as empresas participantes
teriam que ter três
caminhões truck
compactadores e
um toco para a coleta de lixo durante
a alta temporada e
na baixa temporada, dois caminhões
truk compactadores e um toco.
A RG empresa
que apresentou na
documentação a
proposta de venda
da Sterce de um
caminhão no valor
de R$100.000.00
não correspondia a
exigência do edital.
Outro item que
a Comissão de Licitação identificou
como suspeito é
o fato da empresa
STERCE ser de locação e não empresa que vende, além
do representante
dela, o senhor Re-

nato, fornece a RG
um orçamento e
ser funcionário da
Ampla, concorrente da RG na mesma
licitação.
A Repor tagem
entrou e contato
c o m a e mp r e s a
Sterce Máquinas e
Serviços e conversou por telefone
com Renato, o proprietário. Perguntou para ele se a
empresa dele teria
um caminhão para
vender no valor de
R$100.000.00,
imediatamente,
ele disse que sim.
Perguntou se ele
par ticipou de alguma licitação em
Piúma, ele disse
que não, apenas
forneceu a RG, empresa inabilitada
na licitação uma
proposta de venda.
Oportunamente,
a jornalista perguntou qual é o vínculo
dele com a Ampla
Soluções Urbanas
Transporte e Limpeza Eireli, Renato,
afirmou para o jornal ser gerente da
frota da empresa.
O ex-secretário
de Obras e Serviços Rafael Cristian
Mulinari Scherrer
telefonou para
a empresa Sterce que enviou o
documento a RG.
“Renato foi quem
atendeu o telefone
celular da empresa
Ampla Soluções.
Identificando-se e
dialogando como
representante da
empresa”, ressaltou o secretário.
Afirmou Dionatan Hermogênio,
secretário de Administração de Piúma
que tendo em vista

a surpresa do fato,
o dono da empresa Sterce fornecer um orçamento
a empresa RG e
atender o telefone
da Ampla e as denúncias recebidas
pelo secretário, determinou que se
apurasse rigorosamente o envolvimento das partes.
“Foi descober to
q u e a p ro p o s t a
de venda emitida
pela STERCE possui uma assinatura
divergente das demais emitidas pelo
Sr. Renato Sterce
em outros documentos”, frisou.
A primeira imagem corresponde
ao documento de
fls. 57 (proposta de
venda). A segunda
imagem corresponde a um contrato
firmado pela empresa Sterce com
a P r e fe i t u r a d o
Município de Vila
Pavão.
Diante das suspeitas de falsidade
nas assinaturas e o
elo entre o senhor
Re n a to s u p o s to

proprietário da
Sterce Máquinas
Eireli, com a RG e a
Ampla, o secretário
de Administração
considerando o
risco de fraude na
apresentação de
propostas pelas
empresas envolvidas, determino à
Comissão Permanente de Licitação
CPL que se junte
nesse processo,
cópia integral do
procedimento licitatório, preferencialmente por via
eletrônica (mídia/
CD). Após, encaminhe-se os autos
diretamente à Procuradoria Jurídica
devendo a procuradoria Municipal
tomar as providências cabíveis, no
sentido de alertar
a s a u to r i d a d e s :
GAECO, JUÍZO DA
VARA CÍVEL DE PIÚMA, TRIBUNAL DE
CONTAS e quantos mais entender
necessários, dos
fatos encontrados,
para que se apure
a veracidade das
informações.
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KAUÊ LANÇA PRÉ-CANDIDATURA
a prefeito de Piúma
Kauê lançou recentemente a sua pré-candidatura a
prefeito de Piúma pelo PP

Por Luciana Maximo

Apaixonado por Piúma
desde os cinco anos de
idade quando pisou na
Cidade das Conchas e
mergulhou na água morna e rasa próximo à Ilha
do Gambá, ao lado do
pai, o cantor Beto Kauê,
o filho inconscientemente
já sabia que se casaria
com uma bela moça da cidade - Indiara Bassul, filha
de Piúma e teve o Kauê
Filho. Constituiu uma família linda e desde então
decidiu que iria defender
o município por
onde fosse.

Kauê bateu um super
papo com a jornalista
Luciana Maximo durante
uma live na redação do
jornal. Eles falaram de
tudo, da beleza da cidade,
a cultura, história com
suas lendas, a linguagem simples e popular
do povo. Neste dia Kauê
aproveitou e anunciou a
sua pré-candidatura pelo
Partido Progressista – PP
a prefeito de Piúma.
Entusiasta, Kauê ingressou na política com
apenas 21 anos ao se
filiar ao (PP) em 2009,
partido em que se encontra até hoje. Foi o
presidente mais jovem da
sigla e permaneceu maior
tempo na presidência. Foi
assessor do ex-deputado
Nilton Baiano.
Em Piúma ocupou os cargos de
Secretário de Governo e
Planejamento, Turismo,
Esporte e Lazer e
Desenvolvimento
Econômico. Deixou
recentemente para
se dedicar a pré-campanha o
cargo público
de gerente na
Junta Comercial
do Estado nomeado pelo
Governador
Renato
Casagrande
(PSB).

ARTICULADOR
Política & diálogo andam juntos e Kauê parece
que nasceu para a política. Seu perfil articulador
possibilita a abertura de
canais para captação de
recursos pra a cidade,
afinal, são 11 anos de
vida pública em Brasília e
no Estado.
Durante o tempo
que ficou à frente da
Secretaria de Governo
em Piúma conseguiu mais
de R$5 milhões de reais
de recursos em apenas
um ano de trabalho, uma
das maiores captações da
história.
Quando esteve secretário de Governo conseguiu com articulação
política uma caminhonete L200 para atender a
Saúde, uma retro escavadeira para a Agricultura
e mini trator Toyota para
atender os produtores da
agricultura familiar das
comunidades de Itinga e
São João.
Em Brasília carimbou
uma verba de R$500 mil
reais (já está na conta da
PMP) para calçamento da
Rua Terêncio Pinheiro da
Silva, rua que dá acesso
ao Quiosque da Loira, e
mais R$700 mil reais para
custeio da Saúde.
Para atender os produtores da agricultura
familiar Coopervidas,
Kauê conseguiu liberação
junto à Caixa Econômica
Federal para retomada
da construção da câmara
fria. E para a juventude,
junto com Matheus Mota
fomentaram a criação do
Conselho Municipal de
Juventude.
LIDERANÇA
“Nesse momento
Piúma precisa urgentemente de uma liderança
que consiga reestruturar
o município com obras
de infraestrutura para
elevar novamente o seu
patamar, hoje me sinto
preparado para essa função”, disse.
Para o pré-candidato,
o momento é agora, a cidade atravessa uma triste
realidade e a população
piumense está farta do revezamento de poder que
existe na cidade, no limite

com a ineficiência dos serviços públicos e clama por
um nome novo que faça
boa política. “Precisamos
recuperar a autoestima
da população, ela vê as
coisas acontecendo em
outros municípios e na
cidade as coisas não andam. Precisamos mostrar
que é possível fazer. Piúma
merece crescer”, afirmou.
OLHA AMPLO
Educação, saúde, segurança pública são ações
básicas em qualquer governo e merecem sempre
uma atenção especial,
mas em Piúma, existe
uma vocação muito grande para o turismo, é preciso profissionalizar, garantir
que o município receba
turistas o ano inteiro, há
potencial para isso, é preciso envolver a iniciativa
privada. “Através do turismo a gente gera emprego
e renda. Precisamos também trabalhar a área do
desenvolvimento econômico, estamos geograficamente bem posicionados,
necessitamos atrair indústrias. Hoje a prefeitura é
a maior empregadora do
município, com a queda de
arrecadação essa conta
não vai fechar, essencial
que tenhamos capacidade
de investimento”, assegurou Oliveira.
O ano de 2020 foi difícil
para a economia, os municípios perderam receita
por conta da pandemia
do novo coronavírus e
as enchentes em janeiro. O próximo chefe do
Executivo terá de ter além
de muita habilidade, trânsito entre as esferas governamentais e também um
relacionamento de diálogo
com o Legislativo. “O gestor precisa trabalhar com
austeridade, não haverá
espaço para populismo.
Será preciso buscar caminhos para aumentar a
receita e o turismo é um
caminho”, ressaltou.
Kauê tem o aval
da família, do partido,
do Governador Renato
Casagrande e do grupo
político que participa no
município. Seus partidos
aliados são o PDT e Rede,
juntos somam 45 candidatos a vereadores.
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MULHER, POLÍTICA E
PARTICIPAÇÃO
Chamou atenção das mídias de
todo país, recente
decisão tomada
pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE
do Piauí. A Corte
decidiu pela cassação dos registros
das candidaturas
de 05 (cinco) mulheres que se registraram na eleição
para Vereadora, em
2016, na cidade de
Valença (PI). Ao infringirem o disposto
no Art. 10, §3 da Lei
9.504/97, a conclusão dos magistrados
acusou tratar-se de
“candidatas laranjas”, e que somente
se inscreveram para
tentar suprir, de forma fraudulenta, a
cota de gênero, mas
sem responsabilidade alguma com a
campanha, obtendo
ínfimas votações,
inclusive havendo
quem sequer votou
em si própria. Também ficou provado
que se tratavam de
esposas e parentes
dos verdadeiros can-

didatos, todos masculinos, entre eles, os
eleitos. E que as prestações de contas das
campanhas evidenciaram ilegalidades,
vícios e submissões
das concorrentes aos
seus ilegítimos be neficiados. Ao fim e
ao cabo, o processo
concluiu pela penalização de todos os
concorrentes, cassando os mandatos dos
eleitos e seus direitos
políticos, proibindo-os que concorram
a quaisquer cargos
públicos no período de
oito anos.
O fato suscitou o
debate. Até início do
Século XX, o voto era
exclusividade dos homens, especialmente
os ricos. As sufragistas
(como ficou conhecido
os movimentos das
mulheres pela emancipação da condição
de eleitoras) se mobilizaram pelo mundo a fora. O primeiro
país a permitir o voto
feminino, foi a Nova
Zelândia em 1893.
No Brasil, o voto fe-

minino só foi possível
a partir de 1932. E
ainda hoje, embora
formando a maioria
entre os eleitores, as
mulheres seguem sub
representadas nos
ambientes de decisão
política.
Muitos avanços
aconteceram para a
estimulação da participação das mulheres
na política. Inclusive
a obrigatoriedade da
reserva de cota de
gênero, de pelo menos trinta por cento
das vagas nas listas
de candidato (a) s aos
cargos legislativos.
Ou seja, não permitindo o alistamento
somente de homens
ou somente de mulheres. É importante
esclarecer ainda que,
também os recursos
financeiros utilizados
no financiamento público das campanhas,
acompanham a relação entre os gêneros.
Então, por exemplo,
as mulheres (ou os
homens) poderão utilizar os recursos na
ordem do percentual

de participação: se
trinta, quarenta e até
setenta por cento de
inscritas, levarão o
mesmo percentual do
bolo do financiamento
público eleitoral. Porém, esses incentivos
não foram suficientes
para vencer as outras
razões, pelas quais,
as mulheres ainda
não ocuparam seus
lugares de fala e representação. Ou que
tenham real interesse
de participação.
Causa estranheza
o fato de haver mulheres que se submetam
ao controle dos partidos políticos e das
máquinas eleitorais.
E não se reconheçam
como produto de toda
luta desempenhada,
seja pelo direito ao
voto, direito a participar e poder candidatar-se, eleger-se e
assumir mandato. Ou
pelo menos conquistar lugar de destaque,
de liderança sobre
sua condição feminina. Se sujeitar a simulação de candidatura
é negar a trajetória

Por Aline
Toeltino
Jatobá

Advogada. Pós-graduando em Direito
Eleitoral (PUC). Membro da Comissão de
Direitos Políticos e Eleitorais da OABES.
Multiplicadora POLITIZE

de lutas e abdicar de
novas conquistas.
Estudo realizado
pela Organização das
Nações Unidas, em
2017, colocou o Brasil
na 154ª posição de
participação das mulheres nos espaços do
Congresso Nacional
(senado e Câmara Federal), num universo
de 174 Países.
Fazendo análise
com a realidade da
Câmara Municipal
de Serra com 25 cadeiras, apenas 3 são
femininas. Isto representa apenas 12% do
total. Em Vitória, dos
15 vereadores, apenas uma vereadora.
E nas cidades mais ao
interior, são poucas as
Câmaras que contam
com algum mandato

o
e

e
-

l
-

a
e
o
m
-

o
m
á
.
a
m

l

o
o
o

,
-

CAMPANHA DO TSE INCENTIVA A PARTICIPAÇÃO DAS
MULHERES NA POLÍTICA

Em sua próxima campanha de rádio e TV, o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) levará aos eleitores uma nova
mensagem sobre a importância de
ampliar o espaço das mulheres na
política. A voz dessa mensagem será
da atriz Camila Pitanga, embaixadora
da ONU Mulheres no Brasil e ativista
sobre o tema. Com a mensagem
“Mais mulheres na política: a gente
pode, o Brasil precisa”, a ideia é
inspirar mulheres a ocuparem cargos
políticos e mostrar que o aumento
de lideranças femininas é bom para

toda a sociedade.
Camila Pitanga foi uma das participantes da live promovida pelo TSE
no mês passado sobre o assunto.
Durante o primeiro debate da série
Diálogos Democráticos, que também
teve a participação da filósofa, escritora e professora Djamila Ribeiro, da
senadora Simone Tebet e a mediação
do presidente da Corte, ministro Luís
Roberto Barroso, ela afirmou que
era uma honra debater esse ponto
nevrálgico, não apenas na política
brasileira, mas no mundo.

15

feminino.
Isso porque a
lei brasileira, prevê
garantia de cota de
gênero, somente
na confecção das
listas de registro
de candidaturas. O
debate acerca da
justa representação entre gêneros,
poderá refletir na
apresentação do
Projeto de Lei de
Emenda à Constituição, que eleve
essa proporcionalidade das vagas na
eleição, para dentro
da ocupação dos
espaços das Casas
legislativas, seja no
âmbito Municipal,
estadual ou do Congresso Nacional.
Essa é a continuação da luta.
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PRAÇA DA BARRA é inaugurada
Mais uma conquista: Praça da Barra é entregue à população de Marataízes

Assessoria de Comunicação
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Da Redação

A obra da nova
Praça Antônio
Jacques Soares, a
Praça da Barra, enfim foi concluída e
o espaço de lazer
entregue à população nesta última
sexta-feira, 07. Alvo
de muitos elogios,
mas também de al-

gumas críticas devido à demora na
sua execução, a nova
praça da Barra foi
recebida com muita
satisfação e elogios
pelos moradores da
região, que passam a
contar com um novo
espaço de lazer.
Licitada por
2.192.922,46 (dois
milhões cento e noventa e dois mil novecentos e vinte e

dois reais e quarenta
e seis centavos), a
ordem de serviço foi
assinada em 11 de
setembro de 2017.
No entanto, a
empresa vencedora
da licitação, Pilartex
Construtora Eireli
EPP, iniciou a obra,
em janeiro de 2019,
a empresa entrou
em processo de falência e protocolou
na Prefeitura de

Marataízes um pedido de paralisação
da obra e rescisão de
contrato. Uma a nova
empresa foi contratada, mas atrasou
o cronograma em
10 meses, vindo a
concluir os trabalhos
neste mês de agosto
de 2020.
“Essa é uma obra
muito impor tante
para a nossa comunidade. A falência
da empresa contratada nos pegou de
surpresa e atrasou
m u i to a e n t r e g a
das obras da praça.
Corremos contra o
tempo, especialmente em relação
aos prazos lentos
da administração
pública, mas conseguimos contratar
outra empresa que
concluiu os trabalhos. Valeu a pena,
p o i s te m o s u m a
área de lazer que
vai ser referência
na nossa região”,
destacou o prefeito
Tininho Batista.
ESTRUTURA
A Praça Antônio
Jacques Soares de
7. 3 0 4 , 8 0 m ² d e
área, é um espaço

multiuso, possuindo
estrutura de lazer e
convivência e um
complexo esportivo
para atender cidadãos de todas as
idades, incluindo
portadores de necessidades especiais. A área tem
campo de futebol
society, quadra de
vôlei, ambos iluminados, além de
equipamentos para
exercícios físicos.
As crianças têm
seu espaço garantido com um grande
play -ground com
brinquedos diversos, incluindo um
balanço para cadeirantes. Tanto no momento de eventos
como no de lazer
diário, o local conta
com um complexo
de edificações que
darão apoio à praça
e a seus usuários
com um quiosque
duplo, banheiros
com sanitários masculino, feminino e
PNE (para ambos os
sexos).Além disso,
mais de 30 lixeiras
instaladas em todo
o seu espaço, calçadão no entorno,
e chafariz luminoso.

Outro destaque,
que facilita o acesso à praça, são os
estacionamentos
laterais, áreas sombreadas com pergolados de madeira
e um projeto paisagístico com árvores
nativas, dentre elas
Palmeira Jerivá,
Pata de Vaca, Chuva
de Ouro, vários Ipês
nas cores branco,
ro s a e a m a r e l o ,
bancos, plantio de
diversas espécies
de plantas ornamentais e placas de
gramas, e uma baia
para ônibus com
um ponto de ônibus
coberto, paralelos
à Av. Simão Soares.
Também foi instalado um totem informativo digital, com
tecnologia avançada, onde a população terá acesso a
informações como
hora, data, temperatura.
A urbanização
não se limitou à praça, estendendo-se
até as proximidades
da escola municipal José Marcelino,
integrando o prédio
escolar à área da
praça.
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Ansiedade movimenta
CONSULTÓRIOS E FARMÁCIAS
A pandemia do novo coronavírus não só atingiu a economia em cheio e matou mais de 100
mil pessoas no Brasil ela adoeceu a população mentalmente
fotos Aline Cunha

Por Aline Cunha/
Free lancer

Com o aumento da
ansiedade e outras
doenças interligadas
a saúde mental, cresceu muito a procura
de consultas e nas
farmácias a venda
de remédios tarjas
pretas e outros ansiolíticos disparam com
a pandemia do novo
coronavírus.
A Reportagem visitou a Clínica Dr. César
Mathias, onde diversas especialidades
médicas são ofertadas. A procura por
psiquiatra, neurologista e afins aumentou
muito nesse período

de quarentena assegurou Leila Ramos da
Costa Marvila, gerente da clínica.
A coordenadora do
Posto de Saúde do
bairro União, Michele
Victório disse que disparou a frequência na
unidade de pacientes
em busca de profissionais como psiquiatra.

“A nossa demanda de
psiquiatra, psicólogo
e neurologista aumentou muito durante a quarentena e não
estamos conseguindo
atender tanta gente.
Temos os casos de
pacientes que já fazem tratamento há
muito tempo e esse
número dobrou com

a epidemia do novo
coronavírus. Estamos
nos esforçando para
atender a nova demanda”.
POPULAÇÃO
De acordo com
a coordenadora da
Farmácia Básica de
Piúma Viviane Vantil,
a procura é enorme

por medicamentos
para ansiedade.
“Muitas pessoas estão procurando os
médicos com sintomas de ansiedade
causados pela quarentena e buscando
estes medicamentos. Fluoxetina é o
campeão de procura,
entre diversos outros
medicamentos para
dormir, calmantes e
ansiolíticos em geral.
Esta pandemia está
afetando a saúde
mental das pessoas”, comentou.
O gerente de uma
das farmácias pesquisadas pelo jornal
afirmou que é preciso
receita para vender
os remédios, por isso

não observa tanto
crescimento nas vendas. “Aqui aumentou
a procura pelos psicofármacos e Ivermectina, mas a venda
não aumentou muito
porque estes medicamentos são vendidos
com receita médica
e as pessoas estão
com muito medo de
ir aos hospitais e postos de saúde”, frisou
Marvila.
A farmacêutica
Gabriela Alves afirmou que a procura
é grande pelos medicamentos, mas a
venda não cresceu
porque é preciso receita e as pessoas
estão com medo de
ir ao hospital.
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DA REFORMA POLÍTICA
AOS DIABOS

Início de agosto, o ambiente
político começa
se agitar. Os candidatos, depois
do vai e vem na
data das eleições,
estão afinando a
viola. Partidos se
veem apertados
para definir as coligações majoritárias, num cenário
onde mais de 30
legendas buscam
lugar à sombra de
algum candidato.
De preferência,
que tenha dinheiro, para dar uma
mãozinha no convencimento do
eleitorado. Coisa
de maluco.
Têm aqueles,
mais afoitos, que
queimaram a largada. É o caso
do ex-secretário
de Saúde de Itapemirim, o Julinho (Cidadania),
multado em 7 mil
reais por propa-

ganda antecipada.
Outros estão com
denúncias sendo
analisadas pelo
TRE. Essa confusão nas datas pandêmicas ainda vai
dar dor de cabeça
em muita gente. O
fato chama atenção também para
a esquizofrenia da
legislação eleitoral
do país. Temos um
cadáver que fede,
mas nossos congressistas não têm
narinas.
Pela lógica democrática, quanto
mais o eleitor souber dos candidatos,
melhor a qualidade do voto. Quanto
antes ele souber
quem vai concorrer,
mais tempo terá
para analisá-los,
procurá-los à luz
do dia ou repudiá-los. Essa história
de “pré-candidato”
é uma balela semântica. Ora, a

partir do momento que alguém se
propõe a exercer
uma função pública de mandato, é
candidato. Quando
disputa a convenção partidária, é
candidato. Se perder, deixa de ser. É
simples, complicar
pra quê?
Essas gaiatices
da legislação só
prestam pra entupir os tribunais,
embaralhar o processo eleitoral e
beneficiar o poder
econômico. Quem
tem dinheiro, pode
entrar na disputa.
Quem não tem, que
pule fora enquanto
há tempo. Eleição
pra candidato pobre é impraticável.
O sistema é seletivo
na origem. Pobre
só entra se for bancado, se receber
uma “ajudinha por
fora”. Até porque,
se errar, pode ser

OPINIÃO

preso ou ficar devendo as cuecas
depois do pleito.
A eleição no
país é muito dispendiosa. Manter
partido político custa caro, além de
ser tarefa extremamente burocrática.
As normatizações
estão sempre mudando, tem que pagar contador, advogado, marqueteiro,
influenciador digital, etc. Se perder
prazo, toma multa.
Se errar nas contas, mais multas.
Se mijar fora do
penico, perde o pinto, ops!, quer dizer,
pode até ser preso.
Cercaram de tudo
que é jeito, ainda
assim, tá tudo errado.
Outro dia um
candidato me pediu orientação com
s e u s c o n te ú d o s
nas redes. Ficamos
assim: acho que

Por:
Basílio
Machado

Professor e Jornalista

essa palavra pode,
essa não pode, tem
que dizer assim ou
assado, isso é subjetivo, isso induz,
então não pode, é
objetivo demais…
Aos diabos! A legislação empurra para
a insegurança, e
essa para a marginalidade. Se descomplicassem, a lei
seria mais eficiente
e menos seletiva.
Hoje o candidato é quase que
obrigado a fazer
reunião às escuras,
senão, pode ser
filmado e punido.
Parece regime de
exceção. Discursar em churrasco,
expor suas ideias,
nem por reza braba. Pode dar mais

dor de cabeça
que pinga do
Garrafão. O sujeito tem que
manter a candidatura em silêncio por quase quatro anos.
Tem apenas um
ou dois meses
para expor suas
ideias e pedir
voto.
E a reforma
política? Vai lá
e pergunta pro
seu deputado,
pro seu senador.
Eles vão dizer,
como sempre,
que ficou pra
próxima. Até!
Do Blog:
Radar365 –
Informação
Além da Notícia

ARTIGO

SOU VEGETARIANO. VOU TER
ANEMIA POR FALTA DE FERRO?

Quando alguém muda o padrão de alimentação, o julgamento
social parece inevitável (embora não
devessemos julgar
ninguem). Aconteceu na minha casa
com minha irmã e
até eu entrei na
onda no começo.
Frases como “não
vai comer carne?
Vai ficar fraca! Vai
ter anemia! Não
vai crescer!” eram
recorrentes quando ela se tornou
vegetariana. Nutricionalmente,

vegetarianos são expostos, assim como
toda a população, à
anemia ferropriva
que é a carência
do ferro e à anemia
megaloblástica, outro tipo de anemia,
causada por falta
de vitamina B12. A
Anemia Ferropriva
é a principal causa entre todas as
anemias. Acontece
porque o estoque
do nosso corpo de
Ferro diminuiu. Clinicamente pode ter
queda de cabelo em
excesso, fraqueza,
baixa produtivida-

de e concentração,
taquicardia (coração acelerado) e
dispineia (falta de
ar) em esforços leves. Tipicamente,
as melhores fontes
citadas de ferro são
de origem animal
(carnes). Porém,
grãos (como feijão),
legumes e folhas
escuras (como couve) também contêm
quantidades razoáveis. A diferente é
que o ferro vegetal é
um pouco diferente
e é menos absorvido. Mas, isso pode
ser resolvido com

consumo de vitamina C que auxilia
a absorção após
grandes refeições
como o almoço. Outra coisa importante
é evitar consumir
produtos com muito
cálcio (como laticínios) próximo das
grandes refeições.
Isso porque o Cálcio
compete com o Ferro pra ser absorvido.
No geral, verifica-se
que o estado nutricional de ferro dos
indivíduos vegetarianos é NORMAL! Um
pequeno segmento
de jovens mulheres

Victor
Monteiro
Zetum

Interno de Medicina - ÃOUFV

vegetarianas poderá estar em risco de
deficiência, devido à
sua preferência por
uma dieta composta
primariamente de
frutas e legumes
(carboidratos). Ou
seja, vegetarianos
só terão anemia se
não cuidarem da
alimentação, como
qualquer outra
pessoa. Por isso é

importante conhecer sobre os
alimentos e ter
acompanhamento nutricional
com profissional
da área. O conhecimento é
liberdador né?
Na próxima vez
que for julgar um
vegetariano de
anemico, lembre-se desse texto.

Deu crônica

DECRETO Nº 2.020, CRIADO A
PARTIR DA PANDEMIA

Art. 1º Esse decreto
tornar-se-á irrevogável a
partir do momento de sua
publicação.
Art. 2º Fica decretado,
para sempre, que as pessoas tratarão o meio ambiente, conforme especificado:
I- Jogarão o lixo nos seus
devidos lugares de coleta;
II- Pararão um instante
para admirar o nascer ou o
pôr do sol;
III- Não colocarão redes
de pesca em locais que
tenham tartarugas e outros animais marinhos em
extinção;
IV- Nunca mais farão ou
provocarão queimadas que
coloquem em risco nossa
fauna e flora; e
V- Jamais poluirão
nossas águas, bem como
saberão utilizá-la com responsabilidade.
Art. 3º Fica decretado,
até o infinito, que pais e
responsáveis mudarão de
postura e:
I- Auxiliarão mais seus
filhos nas atividades escolares;
II- Farão mais momentos de refeições diárias com
a família reunida;
III- Ouvirão e aconselharão mais seus filhos;
IV- Tornarão a família
mais unida para combater
quaisquer obstáculos que
surgirem na vida; e
V- Passarão a dizer mais
“eu te amo” para os seus

entes queridos, tanto dentro como fora de casa.
Art. 4º Fica decretado,
sem direito de revogação,
que os mais jovens deverão:
I- Prezar pela vida dos
mais velhos, pois é deles
que vem a sabedoria de
que precisamos para dar
continuidade ao ciclo da
vida;
II- Estudar sempre,
mesmo que seja dentro
de casa;
III- Não endeusar o celular, pois ele existe para
facilitar a nossa vida e não
para torná-la escravizada
a ele;
IV- Saber que o limite
de cada um, que está ao
seu redor, deve ser respeitado; e
V- Entender que haverá tempo no futuro para
as aglomerações, bem
como usar máscara para
preservar as vidas, principalmente, aquelas citadas
no inciso primeiro.
Art. 5º Fica decretado,
permanentemente, que os
políticos tomarão vergonha
na cara e:
I- Cumprirão tudo que
prometeram no seu plano
de governo;
II- Levarão uma pandemia a sério, dando o devido
exemplo para a população;
III- Criarão projetos,
seja para tempos extraordinários ou não, que
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possam amparar quaisquer
pessoas que trabalhem
informalmente;
IV- Respeitarão a população e compreenderão que,
depois de eleitos, exercerão
suas funções para todos,
logo, ter a rua calçada, por
exemplo, não é privilégio de
apenas alguns; e
V- Utilizarão o dinheiro
público, principalmente,
para construir escolas e
hospitais e não para embolsar e bancar seus próprios
luxos.
Art. 6º Fica decretado,
perpetuamente, quando a
pandemia passar, que qualquer cidadão terá direito:
I- A um abraço apertado;
II- A festejar a vida com
suas devidas aglomerações;
III- A trabalhar sem
medo de se contaminar;
IV- A sonhar e concretizar; e
V- A viver, respeitando
todos os artigos desse decreto.
Parágrafo único – Esse
decreto será seguido por todos que querem um mundo
melhor.
Artigo final – Fica decretado, a partir dessa data,
que o antônimo de pandemia será a palavra amor
e ela entrará em todos os
seres humanos para que
assim possamos sair dessa quarentena cheios de
sensibilidade para com o
próximo.

LI, VI
E GOSTEI

O livro que
inspirou o filme
Jojo Rabbit, indicado ao Globo
de Ouro. Como
muitos meninos austríacos
na época da
a n exa ç ã o d a
Áustria ao Reich
alemão, no fim
da década de
1930, Johannes
Betzler abraça
inocentemente
o sonho nazista. Integrante
da Juventude
Hitlerista, ele
descobre que
seus pais estão escondendo uma jovem
judia, Elsa Kor,
atrás de uma
parede falsa
em sua casa,
em Viena. Seu
horror inicial
vira interesse,
depois amor e
obsessão. Após
o desaparecimento de seus
pais, Johannes

descobre que
ele é a única
pessoa ciente
da existência de
Elsa e único responsável por sua
sobrevivência.
Manipulando e
sendo manipulado, Johannes
teme o fim da
guerra: com isso
virá a perspectiva de perder
Elsa e um relacionamento que
varia entre paixão e obsessão,
dependência
e indiferença,
amor e ódio. O
céu que nos oprime é uma obra
emocionante e
magistral que
examina verdades e mentiras
nos níveis político e pessoal,
r eve l a n d o o s
aspectos mais
sombrios da
alma humana.
Fonte: Saraiva.
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É de Kennedy o
PROFESSOR NOTA 10

Diogo Jordão Silva não é apenas o máximo, como também é EDUCADOR NOTA 10
Arquivo

Por Victor Zetum /
Free Lance

Depois de estudar até o 3º na Escolas Públicas de
Presidente Kennedy
voou bem mais alto
e hoje orgulha os
seus conterrâneos
em rede nacional, o
professor Geografia
kennedense, Diogo
Jordão Silva. Ele atua
no Colégio Estadual
Nelson Pereira Rebel,
Campos dos Goytacazes (RJ).
O jovem “da roça”
é um dos dez vencedores do ‘Prêmio
Educador Nota 10’.
Criado em 1998. O
prêmio que é uma ini-

O professor
Diogo é nota
10 porque
se entregou
ao seu fazer
pedagógico

ciativa da Fundação
Victor Civita, em parceria com Abril, Globo
e Fundação Roberto
Marinho, pretende

difundir práticas de
ensino de sucesso,
por meio de um árduo
trabalho docente.
São premiados os

professores que se
destacarem quanto
à melhor metodologia
de ensino.
Diogo foi selecio-

nado com o projeto
“Nos Trilhos da Democracia”
entre
quase 4 mil inscritos
em todo o país. A notícia dos premiados foi
anunciada dia 20 de
julho, durante o Programa Encontro com
Fátima Bernardes, na
TV Globo.
Além de todas as
honras, Diogo ganhou o vale-presente
de R$15 mil e ainda
neste ano Diogo seguirá na disputa pelo
título de Educador
do Ano. “O prêmio
é o reconhecimento
do trabalho que a
gente executa diariamente no chão da escola, e nem sempre
é reconhecido pela

população e pelas
autoridades. Em geral, as escolas públicas enfrentam muitos desafios e esse
prêmio mostra que
as escolas públicas
conseguem produzir
educação de qualidade. Quando eu recebi
a notícia fiquei muito
emocionado e chorei
muito. Recebi muitas
mensagens da família, dos colegas de
trabalhos e de muitos
outros que eu nem
conhecia. Muitos professores disseram se
sentir inspirados com
o trabalho e voltaram
a acreditar que vale a
pena enfrentar as dificuldades”, detalhou o
professor.

