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reforma do calçadão
de Anchieta custou
aos cofres públicos
R$1.140.113,64 (Um
milhão, cento e quarenta mil,
cento e treze reais e sessenta
e quatro centavos) e
Um mês após a empresa
atestar a conclusão 173 rachaduras foram contadas na extensão que compreende a Ponte
sob Rio Benevente a Ponta dos
Castelhanos.

EDITORIAL
EXPEDIENTE

Opinião

Convite
a imprensa

O prefeito de Piúma,
Paulo Cola juntamente com
a sua equipe de comunicação realizou uma reunião
pela plataforma Zoom na
tarde desta quinta-feira,
25 para alinhar uma forma
transparente de trabalho,
uma vez que, a cidade de
Piúma tem frequentemente
se destacado na mídia
com frequência e quase
sempre de forma negativa,
causando um certo pânico
a população.
Em tempo, o prefeito
lembrou que a variante do
Reino Unido que chegou
a Piúma está também em
diversos municípios, mas
a grande Mídia colocou
com exclusividade apenas
dois municípios: Piúma e
Barra de São Francisco. A
reunião teve a participação
de pelo menos 15 veículos
de imprensa.
O prefeito informou aos
jornalistas as ações que
vem tomando no enfrentamento a Covid-19, frisou
a contratação de quatro
leitos do Hospital do Mepes
em Anchieta para pacientes
em tratamento da Covid-19.
Disse também que solicitou
um levantamento minucioso para saber onde foi
aplicado os R$3 milhões
que veio a Piúma – “Somos
muito responsáveis em
tomar estas decisões. Não
serei temerário, e não vou
tomar decisões apressadas
sem entender exatamente
o que está acontecendo”.
Paulo Coloca lembrou
que o Governo do Estado
anunciou nesta tarde novas
restrições para valerem a
partir de domingo e adiantou que vai ver se preciso
fazer ajustes ao decreto
para Piúma, com decisões
necessárias chamando a
população a responsabilidade. “Se a população não
encarar e tomar para si a
Covid-19, não adianta. Não
há decreto que faça com a
que as pessoas fiquem em

www.espiritosantonoticias.com.br

casa, se elas não quiseram
ficar. É necessária que a população tome consciência
da gravidade que estamos
vivendo neste momento.
Para preservação nossa
é necessária que a gente
tome cuidado. É nesse
sentido que eu chamo a
imprensa responsável que
continue fazendo o seu papel, que é de informar. É necessário que todos façam a
sua parte. Todos tomem pra
si a responsabilidade deste
momento”, declarou Cola.
O prefeito lembrou a
reunião que teve com as
lideranças religiosas nesta
semana e ficou acertado que não é momento
de os templos abrirem.
“Desde o poder público, lá
em casa, todos nós, se a
gente não tomar todas as
precauções necessárias
não será surpresa que nos
próximos dias, a gente já
tenha notícia de pessoas
agonizando, morrendo em
fila sem ter sequer o mínimo
necessário de aparato do
poder público. Não há sistema de saúde que de conta
desta situação. Fica aí o
meu apelo, que a imprensa leve esta mensagem
a população. É hora de
todo mundo fazer a sua
parte. É hora de cumprir
as orientações das autoridades sanitárias. Se não
for levado em consideração nós vamos viver o
colapso. Podemos entrar
para história que se uniu
e combateram este vilão
que é o vírus. Ou aqueles
que cruzaram os braços e
deixaram o caos se instalar
na sociedade”, ressaltou o
prefeito de Piúma.
“Vamos todos juntos salvar vidas, pediu o prefeito
no final da reunião. Vamos
nos esforçar. Não tenho
hora hoje de chegar em
casa. Tenho de sair daqui
hoje deque eu salvei pelo
menos uma vida hoje com
as minhas atitudes”.
Contato Comercial:
(28) 99883-7453
Editora: Luciana Maximo
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Articulista: Fabiani Taylor
Repórter: Luciana Maximo
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A equipe da Polícia Civil de Guarapari
que prendeu rapidamente os assassinos cruéis do motorista de aplicativo
de Piúma covardemente assassinado
nesta segunda

Mais uma vez a Prefeitura de Anchieta
faz feio, permite que moradores do bairro Nova Anchieta implorem para terem
serviços básicos na comunidade, como
o esgotamento da fossa

FLAGRANTE

Sucesso garantido - Empreendedorismo em Itapemirim será
destaque na nossa próxima edição. Parabéns subsecretário
Angel Hugo pelo trabalho que vem realizando

Família linda - Vanessa e Arthur curtindo muito Amarildo
que os deixou nesta segunda, mas estará sempre no
coração deles para sempre. Que Deus cuide de vocês e
os console
Diagramação:
Rony Mothé - (28) 99924.2080
Revisão:
Luciana Maximo

frente ao Supermercado Campeão, no
Centro de acesso ao Bar do Bagre).
CNPJ: 23.401.491/0001-88
INSC. MUNICIPAL: 0000030368

Rua Hermínia Clemente Gonçalves, Nº
1776, Bairro Limão, Piúma/ES (Rua em

Os artigos são de inteira responsabilidade do autor, o jornal não responde pela opinião dos articulistas
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ABSURDO

da Redação

A

vereadora do Podemos em
Anchieta Márcia Cypriano Assad
fez mais uma denúncia na Tribuna
da Câmara de Vereadores, pediu
explicações e protocolizou requerimento à
Secretaria de Infraestrutura para que justifique
o atestado de Conclusão de Obra/Serviço da
reforma do calçadão da orla central.
Um mês após a empresa atestar a conclusão
da reforma do calçadão, 173 rachaduras foram
contadas na extensão que compreende a Ponte
sob Rio Benevente a Ponta dos Castelhanos.
O atestado assinado e carimbado pela EGF
Construções LTDA é relacionado ao contrato
nº96/2019 da Concorrência Pública 002/2019.
A obra iniciou em 22 de novembro de 2019 e
terminou em 30 de setembro de 2020. O atestado foi assinado no dia 02 de fevereiro de 2021.
O secretário municipal de Infraestrutura
Leonardo Antônio Abrantes assina o atestado
com Andrine Salarolle Cetto, assistente CAT.
“Uma verdadeira dilapidação: 173 rachaduras é o total, até o dia 16 de março de 2021
da recém-inaugurada reforma do calçadão da
orla central do município de Anchieta”, afirma a

173

rachaduras
A vereadora Márcia Cypriano
Assad percorreu todo o calçadão
inaugurado há quatro meses e
contou 173 rachaduras. Trata-se
de uma reforma da reforma

vereadora Márcia.
Da Ponte sob o Rio Benevente ao Banestes
são 42 rachaduras e trincas e da Pousada Beira
Mar até a Ponta dos Castelhanos são mais 131 que
somam 173 rachaduras e trincas.
“O mais curioso é que essa reforma tem apenas 4 meses de inauguração e pelo que se vê, no
momento de assinatura do Atestado de Conclusão
pela prefeitura de Anchieta, as rachaduras já existiam, pois, essa assinatura ocorreu no dia 2 de
fevereiro de 2021. A pergunta que fica é: haverá
uma nova licitação para reformar as rachaduras da
reforma do calçadão”? Questiona Márcia.
Lembrou Márcia que no dia 2 de julho de
2020 o prefeito Fabrício Petri assinou um Termo
Aditivo cuja cláusula terceira diz: ‘do acréscimo e
replanilhamento’ em que R$219.000.00 (Duzentos
e dezenove mil reais) a mais foram acrescentados
ao contrato de número 096/2019. Assim, essa reforma custou aos cofres públicos R$1.140.113,64 (Um
milhão, cento e quarenta mil, cento e treze reais
e sessenta e quatro centavos). “Pois é... Quem vai
pagar por este prejuízo”? Assim, encerra a vereadora que quer explicações urgentes.
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Informe

Polícia
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ASSASSINOS

Bandidos: já estão a disposição
da justiça

da Redação/ fonte: Hojees.com

D

ois suspeitos de 19 e 21 anos foram
detidos, e um adolescente de 16
anos foi apreendido, nessa terça-feira (23), suspeitos de envolvimento no latrocínio do motorista de aplicativo de
57 anos, Amarildo Amaro Freire que ocorreu nessa
segunda-feira (22), na zona rural de Guarapari.
O veículo da vítima foi localizado, na manhã de
terça-feira (23), pela equipe da Polícia Militar, no
bairro São Gabriel, e o corpo foi localizado à tarde
em um local de difícil acesso, após os detidos
indicarem onde teriam ocultado o corpo na zona
rural do município.
As prisões foram realizadas no bairro
Caramugi por meio da Delegacia Especializada de
Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, com
apoio operacional de policiais militares e policiais
civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à
Pessoa de Guarapari.

PRESOS
Segundo o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, as apurações foram iniciadas
antes mesmo desse crime, uma vez que os autores já
eram investigados como prováveis autores de outros
quatro roubos semelhantes a motoristas de aplicativo,
ocorridos nos sete dias anteriores.
“Assim como nos demais crimes envolvendo
motoristas de aplicativo, eles se valiam de perfis falsos cadastrados junto ao aplicativo de transporte de
aplicativo e atraíram as vítimas. Eles usavam nomes
e fotos de mulheres fortes para solicitação dessas
corridas e utilizavam uma arma de calibre .12 para
efetuar os roubos”, disse o delegado.
Ainda de acordo com a autoridade policial, as
investigações proporcionaram também a localização
do corpo da vítima em uma região rural de dificílimo
acesso, a apreensão da arma utilizada nos crimes,
a recuperação de veículos roubados em crimes
anteriores, a recuperação do celular roubado da
vítima fatal e a elucidação dos quatro demais roubos
promovidos pelos infratores presos.
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Crônica

Adeus
Amarildo

“Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá” –
João 11: 25

da Redação/ fonte: Hojees.com

P

rezado Amarildo inicio esta breve crônica/carta te trazendo um
recado: Vanessa, Arthur, André e
Amarildo Júnior mandam dizer que
te amam e que estarão juntos em breve. Pode
ter certeza, não acabou.
18 de fevereiro de 1963 foi o dia mais feliz
da vida do seu Edilson Freire e dona Nilza, pais
de Amarildo Amaro. Não tenho dúvida, ainda
que não os conheça. Mas, dia 23 de março não
será esquecido. Os 57 anos que esteve presente
com os seus, serão lembrados a todo instante.
Com gratidão, com alegria e com reverência ao
exemplo de um pai-herói.
E pode ter certeza, não é para todas as
famílias ter um Amarildo Amaro Freire. Um apaixonado pela vida, pelas coisas mais simples.

Futebol, cozinha, família e trabalho.
Pensa num amigo! Conselheiro, cara do bem,
sorriso maroto: uma mistura de tímido com sério
e ao mesmo tempo, sorriso solto.
Tricolor de corpo e alma. Se perguntar a
qualquer pessoa na cidade uma informação sobre
Amarildo, não é porque se foi, o cara é o cara!
O pai de André, Vanessa, Amarildo Júnior e
avô de Arthur teve paixões na vida. O artesanato
que se dedicou durante muito tempo e produziu
peças únicas traz as marcas do seu doce olhar.
Por 12 anos foi operador de produção na Samarco
Mineração de onde dignamente tirou o sustento
a sua família.
É, em casa, a cozinha era o lugar predileto.
Amava temperos, panelas, legumes, peixes, tabuleiros e receitas dele. Passava horas preparando
comida. Entre os pratos: a moqueca. Imagina a
moqueca mais deliciosa do mundo? Amarildo
sabia preparar e gostava que todos se sentassem
a mesa juntos para degustar até acabar a cabeça
do peixe.
Aquariano nato, era teimoso, quando colocava uma ideia na cabeça era difícil de tirar. Mas o
pai de Vanessa, o Amarildo era sempre um eterno
conselheiro. Gostava das coisas certas. Não gostava de conversa atravessada. O que é certo é
certo, o que é errado é errado. Não teve vícios, a
alegria sempre foi de verdade, sem ilusionismos
e sem perca de tempo.
Natural da Cidade das Conchas, morou

Crônica
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estarão juntos novamente. No orvalho que cair
no outono estará, nas estrelas que brilharem a
noite estará em destaque. Em cada nascer do
sol no infinito e em cada final de tarde estará
na lembrança de todos que tiveram a sorte de
viver com você.
Fico triste que eu não tenha trocado dois
dedos de prosa com você, certamente eu teria
aprendido mais sobre a vida, sobre honestidade,
sobre caráter, ética e amor. Tu me passa serenidade, humildade, bondade no olhar de bom moço.
Um cara como você Amarildo, Deus tem
alegria de receber e Jesus em sua infinita misericórdia te abraça nesta chegada tão inesperada. Sua partida deixa Piúma muito mais triste.
Fique em paz, sua família registra os melhores
e únicos momentos. Sua filha Vanessa manda
dizer e, você já sabe, foi o melhor amigo dela, o
conselheiro e em breve estarão juntos. Ah, ela
diz que te ama demais, ta”?
Que o seu exemplo de pai, avô, esposo,
amigo respingue em cada um de nós nestes dias
tão difíceis. Um brinde a você que se dedicou
a vida com coragem!

durante anos no bairro Niterói, era amigo de
todo mundo lá. Doutro Lado amanheceu nesta
terça-feira compartilhando foto de Amarildo. A
cidade toda se uniu para ajudar a encontra-lo.
Foi dando meio dia e as notícias não eram boas.
A cidade ficou sem chão com a notícia da
morte do seu querido filho. A jornalista que escreve tragédias diariamente e detalha sempre
em seus textos recebeu o áudio onde o policial
fala de como tudo aconteceu. E mesmo sem ter
amizade com o avô de Arthur preferiu não redigir esta notícia, optou pela crônica, para dizer
a família de Amarildo que a passagem dele por
aqui marcou a vida de muita gente. Até de quem
não o conheceu.
O bolo nunca mais será o mesmo, o que
você fazia tinha receita só sua. Arthur pode ir
ao campo de futebol jogar uma pelada qualquer
dia deste, mas você não estando com ele, não
tem a mesma alegria.
O que fica para seus filhos Amarildo, é
o amigo que sempre foi e será para sempre
nas memórias. E quer saber, haverá o dia que

Estamos prontos para lhe atender!
Faça agora mesmo o seu pedido na SuperGasbras!
Piúma (28) 3520 1243
Anchieta (28) 3536 1721
Itaipava (28) 3529 1454
Marataízes (28) 3532 2067
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Informe

Geral

ESGOTO
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TRANSBORDA

E BICHO ANDA SOLTO

CATINGA
da Redação

É

inacreditável que atualmente esta situação
ainda existe, em pleno século XXI – Esgoto
transbordar em fossa de prédio, bicho andar
pela vala cavada pelas mãos dos moradores
em um conjunto residencial com dezenas de famílias.
Doze famílias do Bloco D - Predinho Azul da
Prefeitura, no bairro Nova Anchieta, na Terra do Santo
José de Anchieta estão no limite com a prefeitura. Não
suportam mais a situação relacionada ao esgoto que está
caindo a céu aberto ao lado onde moram. Todo mês é a
mesma angustia, pedem providências, mas o descaso,
segundo Franciele Celestino da Silva é o que prevalece.
Mato, bicho, esgoto, sujeita, insetos, ratos, mau
cheiro são alguns dos problemas gerados com a falta de
atenção por parte da municipalidade.
Indignada com o mau cheiro que exala e a quantidade de bichos onde passam todos os dias e as crianças
brincam Franciele gravou vídeos e enviou ao jornal pedindo socorro e providências imediatas. “Desde aquela
vez que te enviei os vídeos e fotos, há mais de um mês
que eles esgotaram a fossa, não voltaram mais. Só estamos precisando que a Prefeitura venha esgotar a fossa,
este buraco já tem quatro anos aberto, eles, não vêm
aqui ajudar a gente. Todo dia é um problema pra gente
consertar. Ajuda a gente, olha as nossas condições. A

gente não consegue comer direito, é um fedor de m.
Estamos fazendo essa vala com nossos esforços. Cadê
o prefeito de Anchieta esqueceu da gente? O prefeito
falou que ia vir resolver o problema da nossa fossa e
não veio. Nós vamos ter de almoçar na água de cocô?
Tem como o jornal dar uma ajudinha para gente? Nós
estamos querendo comprar o cano com o nosso próprio
dinheiro. Este prefeito até hoje não fez nada. Nós já estamos de quarentena. O que nós estamos vivendo aqui
é desumano. Ele esqueceu de nós. Ele já tomou posse
já faz muito tempo. Ele falou que quando ele tomasse
posse ele ia olhar pra gente, nunca mais voltou aqui. Não
quer saber da gente. Quando a gente vai procurar ele,
ele manda a secretária dizer que não está”, Reclamou
Franciele.
Franciele acrescentou que a Prefeitura abandonou o bairro, nada de roçar o local. “Eles são muito
mentirosos. Eles não fizeram a limpeza, é mato puro.
Única coisa que eles vieram fazer foi pegar resto de
sofá e resto de obra, mas roçar aqui em Nova Anchieta
isso é mentira. Estamos parecendo macaco no meio
de mato. A rua está cheia de bicho e este prefeito
nem olha pra gente”.
A reportagem entrou em contato com o secretário de Obras, Serviços e Infraestrutura de Anchieta
Leonardo Abrantes e colocou a situação dos moradores. Leonardo disse que solicitou a equipe que se
dirija ao local o mais rápido possível para realizar o
serviço. Em tempo adiantou que o atendimento limpa
fossa é feito de segunda-feira à Sexta-feira com 02
caminhões atendendo demandas geradas pelo telefone 3536 1755.
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Artigo

por Magno Martins Teixeira

Caos na Saúde Pública
dependente do SUS, ou seja, mais de 150 milhões de pessoas
se engalfinham em filas de esperas quilométricas em busca de
um atendimento que deveria ser prestado com excelência, e por
que isso não acontece?
O Ministério da Saúde foi criado em 1953, data que também
deu início ao projeto de criação a proposta de um sistema de
saúde pública que atendesse toda população, ocorre, que como
tudo no Brasil, o projeto só saiu do papel em 1986, com a criação
do SUS (Sistema Único de Saúde).
Existe previsão Constitucional?
Sim, a Constituição Federal preceituou em seu artigo
196 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
Enquanto Constituição Cidadã, previu em seu artigo 198, III, a
participação popular como sendo uma das diretrizes do Sistema
Único de Saúde.

H

ospitais lotados, pacientes pelos corredores,
falta dos EPIs (equipamentos de proteção individual), falta de recursos orçamentários para os
setores, falta de médicos e falta tudo.
Segundo o IBGE hoje 71,5% da população brasileira é

Qual a sanção em caso de descumprimento?
A Constituição tomou o devido cuidado e previu penalidades pelo descumprimento das normas estabelecidas, no artigo 37,
§ 6˚ da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas
de direito público, bem como as de direito privado prestadoras de
serviços públicos, responderão pelos danos causados por seus
agentes a terceiros, quando estes se encontrarem no exercício
de suas funções, assegurando o direito de regresso contra os
responsáveis nos casos de dolo ou culpa.
Resumindo, afirmou que o União, Estado e Municípios tem
a obrigação de zelar por um serviço médico hospitalar de qualidade, podendo este ser responsabilizado conforme sua culpa.
Estou na fila por uma vaga, qual o meu direito?
O decreto de calamidade pública autorizou a requisição
de leitos em hospitais particulares como uma saída para evitar a
superlotação, a medida adotada no ano passado pelo congresso
nacional, a Lei Orgânica da Saúde, que regula o SUS, também
autoriza requisições no de “necessidades coletivas, urgentes
e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de
calamidade pública ou de irrupção de epidemias”.
É importante frisar que não cabe ao cidadão a escolha
do hospital onde será tratado, podendo ser encaminhado para
qualquer hospital da rede pública ou conveniada.
Caso não consiga a vaga, a quem devo recorrer?
O cidadão em caso de urgência poderá recorrer a justiça,
buscando uma determinação judicial para que o ente público
cumpra a determinação o mais rápido possível sob risco de
multa diária.
Caso o popular não disponha de recurso, poderá este
contar com a assessoria da Defensoria Pública ou do Ministério
Público.

