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A

população economicamente desfavorecida e as
famílias que perderam renda com a pandemia esperam para receber o benefício da cesta básica e
o kit higiene. A fome não espera, se adianta!
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E as cestas?
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Opinião

A fome não espera

Apostamos que até
o Jorge Henrique que
tem 9 anos, o pequeno
herdeiro da Luciana
Maximo deve ter ouvido esta expressão:
“quem tem fome tem
pressa”.
E quem não tem trabalho e tem fome, tem
angústia, desespero,
tristeza. Tem baixa autoestima, tem agonia,
tem vergonha. Sentese inútil. Sente-se um
ser humano perdido,
sem luz no final do túnel. Neste momento,
milhares de chefes
de famílias, homens e
mulheres estão nestas
condições.
Sabemos que, entre
estes que perderam
empregos, trabalho,
estão artistas, comerciantes, garçons, ambulantes, e tantos outros.
A quem recorrer, agora. As autoridades de
saúde imploram para
que fiquem em casa,
os governantes baixam
decretos pedem para
que a população deixe
de frequentar igrejas,
praias, ruas, academias
e praças. Os comércios não essenciais são
obrigados a baixar as
portas. O desemprego
bate há porta milhares
de pessoas. O desespero já bateu há tempo.
Por outro lado, com
os decretos de calamidade pública assinados
pelos prefeitos e governadores, a lei permite
que a gestão pública
possa desburocratizar
e comprar sem licitação, com dispensa. Um
problema sério para

www.espiritosantonoticias.com.br

quem tem má intenção.
A fome tem pressa.
Em Piúma, estão entregando a terceira remessa das mil primeiras
cestas de 2020. E você
pergunta: quantas famílias hoje necessitam
de cestas, kits higiene,
gás, quantas famílias
depois daquelas que
se enquadraram no
extremo da pobreza
estão em uma fila que
nem sabem se serão
enquadrados nos tais
requisitos aprovados
pelo Conselho de
Assistência?
Prefeito, acredite na
lista atual de espera
há nomes de pessoas
que jamais imaginaram
que teria de se humilhar
para esperar uma cestinha básica com fubá,
farinha e feijão.
Quem tem fome tem
pressa. Se a gestão
passada comeu o recurso que veio do governo Federal e não
atendeu as famílias, o
senhor secretário de
Assistência traga os
extratos. E se perdeu o
recurso, fale para nós
que a gente conta para
o mundo. E se o senhor
não sabe para onde
venta, pede para ir ao
banheiro e vaza!
Em Anchieta já demos o recado. E esperamos que os senhores,
detentores dos nossos
impostos respeitem a
população. Queremos
saber como o senhor
comprou estas mil
cestas, quanto pagou,
quem vai receber e
quando? Ah, a fome
não espera...
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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Dr. Samir Omar médico do Posto de Saúde de Niterói
e Dr. Gustavo, residente em Medicina. Dois excelentes
profissionais a serviço da medicina em Piúma.

Rio Novo Do Sul, Um
município com uma arrecadação de R$42 milhões no
máximo, conseguiu montar
uma unidade de saúde
para combate ao COVID 19
toda completa com salas
adequadas para exames,
recepção, orientação ao
paciente, distribuição do
kit medicamentoso para
Covid 19 preconizado pela
OMS, sala de acolhimento,
equipamentos adequados,
medicação para crianças e
adultos, enfermeiras e atendentes capacitados, esterilização de cada sala após um
único atendimento antes do
próximo, toda vestimenta
descartável ao profissionais
que ali trabalham evitando
contaminação pelo vírus.

Rio Novo do Sul cuida dos cidadãos com o pouco que recolhe no
orçamento.

A Prefeitura de Anchieta não responde ao Jornal Espírito Santo
Notícias, por quê?
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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PIÚMA:
um ano para

CADÊ AS CESTAS?
Muitas famílias com fome esperam no
cadastro do Cras a tão implorada cesta
básica em Piúma
Por Luciana Maximo

A

Redação do Portal Espírito Santo Notícias tem
recebido diversas reclamações de famílias que
estão sem trabalho, sem renda e sem condições
de comprar alimentos que tem ligado para o
Centro de Referência na Assistência Social – Cras de Piúma e
não conseguem o benefício da cesta básica.
Estas famílias estão se dirigindo ao Instagram do jornal, ao
Facebook e também ao WhatsApp pedindo que o jornal cobre
da Secretaria de Assistência Social explicações e transparência dos atos. Uma vez que, no ano de 2020, foi amplamente
divulgado que a Prefeitura de Piúma distribuiria 3 mil cestas
básicas durante três meses de pandemia. Ou seja, a cada mês,
mil cestas.
O contrato inicial era para comprar três mil cestas básicas,
mas era de seis meses. A previsão era que dentro de seis meses
a prefeitura conseguisse entregar as três mil cestas básicas,
porém não conseguiu.

distribuir
mil cestas

A Secretaria de Assistência Social, à época, entregou duas
mil cestas básicas, entre os meses de abril e julho. Porém, quando
estava finalizando a distribuição das primeiras mil cestas básicas,
houve várias denúncias, no Ministério Público, no Tribunal de
Contas e Ministério Público Eleitoral. Estas denúncias fizeram com
que os órgãos de controle cobrassem explicações da secretaria
de Assistência Social.
Os órgãos de controle se manifestaram querendo saber o
que estava acontecendo, como estava acontecendo e para que
estava acontecendo. A ex-secretária de Assistência, Valquíria
Silva, falou com a Reportagem sobre o assunto. Ela disse que,
como conhecedora do Direito, preparou a defesa e deu os prazos
no processo. “Graças a Deus a nossa defesa foi aceita e nenhum
dos órgãos de competência nos denunciou, viu que estava tudo
em conformidade com a lei. Para que isso acontecesse atrasou-se
a entrega da segunda remessa de cesta básica”, frisou.
Valquíria explicou que nos primeiros seis meses da
pandemia, o preço dos alimentos e dos produtos de limpeza
alterou muito. E para a segunda remessa de cestas básicas foi
necessário fazer novas cotações de preços para que estivesse
em conformidade com o equilíbrio financeiro do mercado. Na
administração pública tem que ter o princípio da eficiência e da
eficácia. Não pode comprar mais caro do que os preços praticados no mercado.
No processo para a compra da segunda remessa das
mil cestas para atender as famílias em extrema necessidade a
Procuradoria se manifestou que para a entrega da terceira remessa fosse feita uma licitação porque o prazo de seis meses do
contrato terminaria. No final outubro, a secretaria ficou habilitada
para fazer a compra da terceira remessa das mil cestas básicas.
“Então, eu teria do dia 01 de novembro ao 13 de novembro para
entregar as mil cestas básicas. O Conselho das Assistência Social
era favorável para que eu entregasse as cestas básicas no início
de novembro. Eu achei antiético, ilegal e imoral entregar cesta
básica na quinzena do pleito eleitoral. Iria ficar nítido e notório
que eu estaria comprando votos com cestas básicas. E eu não
me permiti fazer isso. No dia 16 de novembro, terminou a eleição,
nós entramos em contato com a empresa ganhadora da licitação
pedindo para que ela assinasse a ordem de fornecimento para
nós entregarmos as últimas mil cestas básicas, no dia final de
novembro até o dia 30 de dezembro. A empresa se negou assinar
a ordem de fornecimento e nos mandou um e-mail dizendo que
ia solicitar reequilíbrio financeiro”.
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A licitação
Arquivo

Por Luciana Maximo

A

licitação aconteceu entre setembro e outubro
e passados. 20 dias a empresa vencedora
do certame solicitou o reequilíbrio financeiro.
“E então, quando a ordem de fornecimento
é emitida pela secretaria a empresa não aceita a ordem de
fornecimento. Ela manda um e-mail dizendo que não vai
assinar e nós ficamos com os braços atados”.
Valquíria assegurou que a licitação ocorreu antes da
eleição. Ela se baseou em orientação extraoficial de órgãos
competentes. Alguns foram favoráveis à entrega das cestas
antes da eleição e outros foram contrários à entrega. “Eu
decidi que eu não ia entregar, foi uma decisão unilateral.
No dia 17 eu entrei em contato com a empresa ganhadora
emitindo a ordem de fornecimento. A empresa não assinou.
A terceira remessa das mil cestas básicas da pandemia de
2020 demorou a ser entregue porque a empresa vencedora
do processo licitatório pediu na ordem de fornecimento o
reequilíbrio financeiro e a Prefeitura demorou analisar este

pedido”, ressaltou a ex-secretária.
Não foi usado o recurso federal.
“Na minha época nós não usamos o recurso que veio para
o enfrentamento da Covid-19 porque 80 % do tesouro municipal
para a compra das cestas e 20% do Governo estado. Na minha
época não foi usado o recurso, porém, a minha ideia era que na
última remessa das três mil cestas, essas últimas mil eu fosse
usar, porque dos R$ 3 milhões somente R$300 e poucos mil
foram destinados à Saúde e à Assistência Social, ou seja, cento
e poucos mil para cada secretaria. Eu ia pegar estes cento e
poucos mil que era de competência da Assistência Social e ia
usar para comprar as mil cestas básicas. O município ia pagar
o restante e o governo federal 80 a 90% , só que, como eu
não comprei as últimas mil cestas básicas, não foi utilizado
este recurso. Na época, o Governo Federal não tinha mandado
este dinheiro para os municípios. Nas primeiras duas mil cestas
básicas o Governo Federal ainda não havia enviado. O governo
Federal enviou o dinheiro para o município depois que nós já
havíamos entregado as duas mil cestas básicas”.
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Por: Luciana Maximo

A

Secretário

com a

palavra

Reportagem do Portal vem insistentemente buscando entender o porquê da
demora da entrega das cestas básicas
da pandemia, as que começaram em
abril de 20. Um ano para entregar três mil cestas a mil
famílias que se enquadraram no perfil para receber o
benefício.
No último dia 02, a jornalista Luciana Maximo
recebeu uma mensagem de uma moradora do bairro
Céu Azul que lhe pedia uma cesta básica, pois o marido
está desempregado, ela também ainda tem dois filhos,
crianças: um bebê que precisa de fraldas e mamadeira
e uma menina de seis anos. A mulher, que não terá o
nome divulgado, contou que entrou em contato com o
Cras e lá informaram que não havia cestas básicas e
que ela deveria deixar o nome em uma lista.
A jornalista imediatamente entrou em contato com
o secretário de Assistência perguntando o que deveria
fazer com o pedido da moradora. Sem resposta, a jornalista enviou ao prefeito um print do pedido da moradora.
O prefeito imediatamente solicitou o endereço e disse
que estaria enviando na segunda um emissário à casa
da moradora para avaliar as condições dela e ver o que
era possível.
Diante da necessidade urgente da moradora, a
jornalista propôs a um supermercado de Piúma uma
permuta. Um anúncio nas redes sociais do jornal em
troca de uma cesta básica. O supermercado concordou
e Luciana foi até a casa da moradora levar a cesta.
Momento em que foi vista a necessidade da família de
atenção em vários aspectos.
No final da tarde de sábado, pastor Ezequias entrou em contato com o jornal, passou um número de
telefone do Cras urgente para que a jornalista repassasse à moradora. A moradora entrou em contato em vão.
Na segunda-feira, 05, o portal publica a reportagem
“Depois de ligar 37 vezes e não ser atendido no CRAS
de Anchieta, cidadão apela ao jornal e o agendamento
acabou sendo feito para amanhã”. A reportagem caiu
nas redes sociais e várias pessoas disseram estarem
em busca do benefício em Piúma e sequer ser atendido.
Diante de vários questionamentos da população
que se encontra desassistida, a jornalista enviou uma
demanda ao secretário de Assistência Social de Piúma,
contudo, o prazo dado para as respostas extrapolou e
as respostas não chegaram ao jornal.
Nesta quinta-feira, 08, uma artista de Piúma que se
encontra sem trabalhar por conta dos decretos, pediu
ao jornal que fosse em busca de explicações, o que ela
precisa para receber uma cesta básica, já que, o nome
dela não está entre as primeiras mil famílias cadastradas
em 2020. A artista foi orientada a deixar o nome na
lista. Uma lista que não se sabe quantos nomes tem e
quando serão atendidas.
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PERGUNTAS

não respondidas
Por Luciana Maximo

P

ara melhor explicar os questionamentos das
famílias que estão tendo os nomes incluídos em
um cadastro de espera sem saber quando terão o
benefício, ou se terão ao menos direito a receber
a cesta básica, a jornalista Luciana Maximo enviou ao secretário
de Assistência um amplo questionário.
Entre as p erguntas, o portal quis saber quanto

veio do Governo Federal para a Assistência Social em
Piúma, quanto foi gasto e em quê? Outra questão foi o
Cras retoma a entrega de mil cestas para aquelas mil
pessoas cadastradas no ano passado? E as famílias
que não foram cadastradas dentro daqueles requisitos
e que acabaram entrando para a fila do desemprego
e perderam renda?
O jornal questionou ainda: todo o recurso que
o Governo Federal enviou à Assistência já acabou?
Questionou também: Este ano já foi feito um novo cadastro para identificar as famílias que estão precisando

de cestas básicas e produtos de higiene? Quantas
famílias estão na fila de espera do CRAS para receber
a cesta quando o município fizer a próxima compra
de cestas? Quanto tempo deverão esperar as famílias
de Piúma que estão sem emprego e sem renda para
receber a cesta, as que estão na fila de espera?
Sábado, 03, o jornal recebeu um pedido de uma
cesta básica de uma moradora do Céu Azul que tem
dois filhos: o marido desempregado e não tinha nada
em casa. Ela havia dito que o nome dela está na lista.
O Jornal foi à casa dela e levou uma cesta básica, e
a Prefeitura ficou de ver a situação da moradora. O
Cras entrou em contato com a moradora? A cadastrou?
O município de Piúma tem mais de 22 mil habitantes e apenas duas assistentes sociais. A demanda quadruplicou, há algum processo seletivo em andamento
para contratação deste profissional tão necessitado
neste momento, uma vez que, milhares de famílias
passam por situação difícil na cidade?

Geral
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MARMITAS

RANGO

CAMPISTAS
Marmitas de Campos/RJ para o PA de
Anchieta após dispensa de licitação
que será paga com recursos do Fundo
Municipal de Saúde
Perguntas sem respostas
Diante da publicação no Diário Oficial da Amunes o Portal
questionou:
1 – Justifiquem esta dispensa de licitação?
2 – A dispensa de licitação permite que seja feita três
cotações de preços na cidade, ou fora dela. Por que empresa
de Campos dos Goytacazes foi a contratada?
3- A Prefeitura de Anchieta fez cotações em Anchieta e
na região – Piúma, Guarapari, Itapemirim, Iconha, Anchieta,
Marataízes? Quais estabelecimentos participaram das cotações?
4- A HILL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS tem filial em
Anchieta ou nas proximidades? Considerando (... a entrega do
produto, será de responsabilidade da empresa e a entrega
destes itens deverá ser efetuada na sede e em um raio de até
50km do município; não será permitida comida requentada (do
almoço para janta e vice versa, de um dia para o outro).
5- Os funcionários do PA não recebem tíquetes, por que a
Prefeitura vai comprar as refeições?
6- Além dos funcionários do PA, outros trabalhadores da
Saúde como os que atuam nas barreiras, serão beneficiados
com a marmitas?
7- Qual a duração do contrato com a HLL EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS?

Da Redação

A

Secretaria de Saúde de Anchieta contratou a empresa Hll Empreendimentos
e Serviços, Inscrita no CNPJ sob o
nº13.747.468/0001-96, estabelecida
na Rua dos Goytacazes, nº1043, Fundos, Bairro
Parque Turf Club, Campos dos Goytacazes/RJ, para
fornecer marmitas para os funcionários do que
trabalham no Pronto Atendimento – PA da cidade,

por 15.300 cada marmita somando R$ 236.997,00 o
contrato.
O Portal Espírito Santo Notícias teve acesso a
publicação do Diário Oficial da Amunes, do dia 06 em
especial a RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 003/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e para
compreender esta Dispensa de Licitação enviou à
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Anchieta
alguns questionamentos, mas os mesmos foram ignorados e não respondidos.
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Empreendedorismo

Empreendeu

na crise
Jovem de Anchieta perde emprego na
pandemia, dá a volta por cima, vira
empreendedora na internet e realiza
sonho de ser modelo

CORAGEM

Da redação

A

jovem anchietense Yasmim F. Biliano,
de 21 anos, perdeu seu emprego de
atendente de loja de variedades em
decorrência da pandemia do novo
Coronavírus. Apesar do baque do desemprego, ela não
se desanimou, viu na crise a oportunidade de realizar
seu sonho de ter seu próprio negócio e partiu pra cima.
Yasmim viajou pela primeira vez para fora da
cidade foi a capital São Paulo para trazer as primeiras

A bela e determinada Yasmim em
click para o mostruário de looks de
sua própria loja virtual
mercadorias para compor o acervo da loja, com roupas e acessórios baseados em seu próprio estilo de
vida para o cotidiano: peças leves, confortáveis e de
cores alegres. Assim, a jovem empreendedora realizou
seu sonho antigo de ser modelo, se tornando modelo
fotográfica de seu próprio empreendimento, seguindo
firme e otimista com o futuro: “fiquei sem chão quando
meu patrão disse que teria que me dispensar devido a
pandemia. Mas vi que não poderia ficar me lamentando
dentro de casa. Era hora de tirar meu sonho da gaveta
e colocar em prática. Peguei meu último ordenado e
parti para São Paulo, numa excursão de comerciantes,
com a cara e a coragem. Mas, tá valendo muito a pena.
Tô muito feliz com a experiência”, revela cheia de expectativas.
Com a ascensão do negócio virtual, como consequência do distanciamento social, a jovem decidiu
montar uma loja virtual em uma famosa rede social, o
instagram. A loja se chama Jasminy flor - baseada na
etimologia de seu nome e estilo de vida - e pode ser
acessada na rede pelo perfil @jasminyflorlojavirtual,
com peças femininas e masculinas a deleite.
A família tem dado todo apoio à jovem, desde as
fotografias tiradas pelo tio a divulgação da marca e
do produto. Yasmim é um exemplo de que é possível
empreender na crise, para isso é preciso ter uma boa
ideia, conhecer um pouco do ramo e ‘se jogar’ com foco.

Opinião sem medo SÁBADO
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É melhor Jair preparando argumentos melhores em sua
defesa, caro homicida do Alvorada, porque mentiras e
desconhecimento não irão lhe socorrer

CPI da COVID: deputado Bolsonaro
humilha presidente Bolsonaro
Fonte: Estado de Minas / Ricardo Kertzman

A

o perceber que sua trajetória golpista,
negacionista, homicida e estúpida se
aproxima do fim, e que este pode não
ser outro senão o impeachment - e até
mesmo a cadeia, no limite - o verdugo do Planalto se
mostrou apavorado e completamente perdido ontem,
sexta-feira (09), às portas do Palácio da Alvorada,
pela manhã, e nas redes sociais ao longo do dia.
Na boa, raras vezes eu vi alguém tremer tanto
na base quanto o amigão do Queiroz tremeu desde
que o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, atendendo a um pedido de alguns senadores, determinou a
abertura de uma CPI para que se investigue possíveis
omissões do governo federal no combate à pandemia de coronavírus e suas consequências nefastas.
Perdido, sem rumo, desarticulado nas ideias
e nas palavras, o que não chega a ser nenhuma
novidade, o pai do senador das rachadinhas e da
mansão de 6 milhões de reais simplesmente foi
engolido por suas próprias burrice e trajetória política, ao partir para um ataque virulento, inédito e
descontrolado contra um ministro do Supremo.
O devoto da cloroquina exigiu de Barroso
medidas que são de competências exclusivas do
Congresso Nacional, das assembleias legislativas

estaduais e das câmaras municipais de vereadores
por todo o País, além de acusar o mesmo de politicalha, demonstrando, além de nítido descontrole
emocional e pavor, profunda ignorância sobre o papel
das instituições.
Bolsonaro deu declarações tão absurdas, desconexas e desencontradas, que a imagem de pouca
inteligência que lhe é atribuída foi imediatamente
elevada à burrice extrema. Para piorar, resgatou-se
uma entrevista que concedeu em 2007, onde pedia,
como parlamentar, ao STF, uma decisão idêntica à
tomada por Barroso nesta quinta-feira passada (08).
Nesta mesma entrevista, o maníaco do tratamento precoce questionava o governo: “por que o medo
de uma CPI? Quem não deve, não teme”. À época, a
oposição ao lulopetismo tentava apurar a responsabilidade da Infraero no acidente com um avião da TAM
em São Paulo, e o presidente da Câmara, assim como
Rodrigo Pacheco, impedia a abertura da comissão.
Dessa forma, o Bolsonaro de hoje foi confrontado com o Bolsonaro de ontem, e mais uma vez
desnudado por fatos reais que insistem em desmentir
suas mentiras. Acossado pela história e humilhado pela própria burrice, o marido da receptora de
cheques de milicianos demonstra cabalmente toda
sua incapacidade e despreparo para continuar na
Presidência da República.

10

SÁBADO
10 DE ABRIL 2021

Informe

