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Divulgação
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Imagens

Protesto
Divulgação

Eventos na Rua da Lama, em Vitória, e sem autorização, têm tirado o sono
de quem mora na área. Som alto, drogas e lixo são as queixas comuns.
Como protesto, moradores colocaram panos preto nas janelas das casas.

Oferta
Casarão no Forte São João, onde sediou o Clube Saldanha da Gama, no Centro
de Vitória, foi avaliado em R$ 5 milhões. Mas a prefeitura, dona do imóvel há
10 anos, pode repassá-lo à Fecormécio por R$ 3,5 milhões.

fdo Leitor
to Flagrou uma cena diferente?

Envie sua foto para contato@estadocapixaba.com

UMA PUBLICAÇÃO SEMANAL GRATUITA DO GRUPO PUBLICINE

Para ter acesso à edição digital do Estado Capixaba vá na App Store ou Play Store
Jornalista responsável
Thiago Hermínio da Silva - MTB 2757 ES
Redação: contato@estadocapixaba.com

Comercial: roberto@publicine.com.br

www.estadocapixaba.com
Telefones: 27 3035-3136 / 99242-4983

É campeão!
A disputa da primeira etapa do Brasileiro de Parapente, disputada no céu
de Baixo Guandu no domingo (16), na Rampa de Monjolo, terminou com o
capixaba Frank Brown como grande campeão da disputa.
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Cidades
lll Farmácia popular

Remédios de graça garantidos
de medicamentos.
A Prefeitura de Vitória informou que não recebeu nenhuma
comunicação oficial do Ministério da Saúde a respeito do assunto.
A rede municipal possui 29 farmácias distribuídas nas unidades básicas de saúde. São realizados 61
mil atendimentos ao mês na rede.
Em Cariacica, a prefeitura disse que aguarda informações oficiais do Ministério da Saúde sobre
como será o repasse financeiro para
as farmácias dos postos de saúde.
Para continuar o atendimento
à população, a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica pretende aprimorar a gerência de Atenção
Farmacêutica, organizando o fluxo

No Espírito Santo, o programa “Aqui tem Farmácia Popular”
já alcançou a marca de um milhão de beneficiados
de distribuição nas farmácias municipais de acordo com a demanda, perfil de consumo e sazonalidade dos medicamentos.

Já em Vila Velho e Serra não há
Farmácia Popular. Os medicamentos podem ser obtidos nas unidades de saúde.

SAIBA MAIS
Divulgação

Após o Ministério da Saúde (MS)
divulgar que as 393 Farmácias Populares em todo o País vão fechar,
o órgão garantiu que 13 remédios
de graça e outros 11 medicamentos a baixo custo – com desconto
de até 90% -, vão continuar sendo
ofertados.
Os medicamentos poderão ser
adquiridos nas 1.113 farmácias e
drogarias credenciadas ao programa “Aqui tem Farmácia Popular”
no Espírito Santo.
E esse número pode aumentar.
Isso porque o Ministério da Saúde
vai reabrir o cadastramento para
novas farmácias privadas ao programa, para incentivar o maior
acesso da população a esses fármacos.
No Espírito Santo, o programa
já alcançou a marca de um milhão
de beneficiados. Atualmente, há
oito farmácias populares no Estado, que ofertam 125 medicamentos – sendo remédios contra hipertensão, diabetes e asma de graça.
De acordo com o Ministério da
Saúde, a verba que era liberada
para o programa Farmácia Popular
– que deve acabar até maio – será
destinada para estados e municípios na compra dos medicamentos básicos da assistência.
Os estados e municípios possuem autonomia para manter as
farmácias abertas ou usar a verba
para compra e entrega nos postos
de saúde.
O fechamento das unidades foi
justificado porque o custo administrativo para a manutenção das
farmácias da rede própria chegava
a 80% do orçamento do programa,
que é de quase R$ 100 milhões por
ano, e apenas cerca de R$ 18 milhões, de fato, estavam sendo utilizados na compra e distribuição

Reprodução

Ministério da Saúde informou que medicamentos continuarão disponíveis em 1.113 drogarias do ES

Captopril 25
mg: de graça
REMÉDIOS DE GRAÇA NAS
FARMÁCIAS CONVENIADAS
Para hipertensão arterial
Captopril 25 mg comprimido
Maleato de enalapril 10 mg comprimido
Cloridrato de propranolol 40 mg
comprimido
Atenolol 25 mg comprimido
Hidroclorotiazida 25 mg comprimido
Losartana Potássica 50 mg

Para diabetes mellitus
G libenclamida 5 mg, comprimido
C loridrato de metformina 500
mg e 850 mg
Insulina humana NPH 100 UI/
ml – suspensão injetável, frasco-ampola 10 ml, 5 ml e refil 3
ml e 1,5 ml
Insulina Humana Regular 100
UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 10 ml, 5 ml e refil 3
ml e 1,5 ml (carpules).
Para asma
Sulfato de Salbutamol 5 mg/ml
– Solução Inalação e 100 mcg/
dose
Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/
ml e 0,02 mg/dose
Dipropionato de Beclometasona
50 mcg/dose, 200 mcg/cápsula,
200 mcg/dose e 250 mcg/dose.
Farmácias conveniadas

P elo site do Ministério da Saúde é possível ter acesso ao endereço de todas as 1.113 farmácias (http://portalarquivos.
saude.gov.br/images/pdf/2017/
marco/28/fpbrsc_es.pdf)
Vitória
E ntre as farmácias conveniadas que vão manter o acesso a
medicamentos estão: Drogarias
Pacheco, Drogasil, Onofre, Pague Menos e Drograria Avenida.
Vila Velha
Entre as farmácias conveniadas
estão Unipharma, Raia Drogasil, Drograria Pacheco, Farmácia
Avenida e Pague Menos.
Cariacica
Entre as farmácias conveniadas
estão Drogarias Pacheco, Drogaria Globo, Farmácia Cruzeiro
do Sul e Drogaria Farma Brasil.
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Irregularidades nas obras da BR 101
Estado Capixaba

Tribunal de Contas da União constatou uma série de problemas no andamento de obras da BR-101

Trecho da BR 101, na região de Campinho da Serra, onde há previsão de haver um viaduto
Um relatório do Tribunal de
Contas da União (TCU) constatou uma série de indícios de irregularidades no andamento de
obras da BR-101 no Espírito Santo.
Avaliações preliminares do Tribunal apontam atrasos da concessionária Eco101 na duplicação de
diversos trechos de pista simples,
na implantação de passarelas ao
longo da rodovia e na construção
do contorno de Iconha.
O relatório indica também que
a tarifa básica de pedágio calculada pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT),
praticada desde o ano passado,
se apresenta “superestimada” conforme descreve o documento. A análise dos auditores do TCU
também indicam que a ANTT não
efetuou os devidos ajustes no cronograma de investimentos da
concessionária.
As informações estão presentes no acórdão 297/2017 do TCU,

relatado pelo ministro Augusto
Nardes e aprovado no pleno do
Tribunal em fevereiro deste ano,
que analisou solicitações feitas
pelo Congresso Nacional referentes a fiscalização acerca da
execução do Contrato de concessão da BR-101.

Duplicação
Na nota técnica consta que a
ECO 101 deveria ter realizado a
duplicação dos trechos entre o
Km 228,9 (município de Fundão)
e o KM 244,9 (município da Serra)
e entre do Km 302,7 ao KM 305,8
(em Viana) até o quarto ano de

OUTRO LADO

Concessionária irá prestar esclarecimento
A Eco101 informa que não
foi oficialmente comunicada
referente ao acórdão que gerou
o processo descrito na reportagem e assim que for, prestará
todos os esclarecimentos diretamente ao órgão competente.
A empresa esclarece ainda
que, o contrato de concessão
possui cronograma anual de
obras e obrigações (ano concessão: maio a maio), e even-

tuais adequações nos investimentos previstos, somente são
realizadas com a anuência do
poder concedente e com o respectivo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão.
Já a ANTT também informa
que não foi oficialmente comunicada, e assim que o for,
se manifestará diretamente
àquele órgão.

concessão. Prazo que foi postergado pela ANTT em um ano,
“procedimento que mostra-se
inadequado, por permitir um desiquilíbrio entre as obrigações da
concessionária e sua respectiva
remuneração”, diz o documento.
O documento também aponta a conclusão das obras do contorno viário na cidade de Iconha no período de quatro anos
com investimento total de R$
45.031.177,88, todavia, não houve nenhuma avaliação da ANTT
neste sentido, provocando prejuízos no cronograma de investimentos.
Passarelas
Conforme prevê o Programa de
Exploração da Rodovia (PER), a
ECO 101 deve até o final do quinto
ano de concessão erguer 16 passarelas ao longo do trecho. Desse
total, 75%, ou 12 delas, deveriam
estar prontos até o terceiro ano.
A ANTT verificou que a empresa não cumpriu o que foi determinado. No entanto, “o representante da agência decidiu, mais
uma vez, postergar a obrigação da
Concessionária sem alterar o cronograma financeiro”.
Segundo relatório do TCU, informações trazidas pela concessionária mostram que apenas haviam sido concluídas 4 passarelas
até novembro de 2015.
Sendo assim, diz o documento,
“cabe à ANTT, no entanto, a apuração de penalidades, conforme
disposto contratualmente e em
suas resoluções, bem como as devidas revisões extraordinárias do
contrato, no sentido de reduzir
a tarifa básica de pedágio e, assim, proceder a recomposição do
equilíbrio econômico financeiro”.
CONCESSÃO

25 anos
É o tempo previsto em contrato para
a duração da concessão da BR 101.
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Prefeituras gastam mais do que arrecadam
O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) divulgou, na
semana passada, os dados sobre
as prestações de contas dos municípios capixabas em 2016. No total, 56 prefeituras apresentaram
déficit orçamentário no ano passado. Em 2013, apenas 13 municípios estavam nesta situação.
O levantamento apontou que
as prefeituras estão gastando mais
do que arrecadam durante o ano.
Apenas 15 prefeituras estão com
as contas positivas e sete ainda
não enviaram os dados completos
ou enviaram parcialmente.
Segundo o secretário-geral de
Controle Externo do TCE-ES, Rodrigo Lubiana Zanotti, a redução
na arrecadação é um dos fatores
que explica esse déficit dos municípios. O relatório revelou que
69 prefeituras capixabas tiveram
queda na arrecadação de impostos.
“A base tributária dos municípios é pequena e a arrecadação

é feita basicamente pelo recolhimento do IPTU (Imposto Predial
e Território Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços). Por isso, muitas prefeituras são dependentes
da transferência de impostos do
Estado e também da União”, explicou Zanotti, afirmando que os salários dos servidores foram mantidos em dia em todas as cidades.
Quanto as despesas com pessoal, a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) fixa limite de 54%.
No entanto, 11 prefeituras extrapolaram essa porcentagem limite em 2016.
Água Doce do Norte chegou a
utilizar 72,72% com o pagamento
de servidores, e está em primeiro
lugar no ranking de despesa com
pessoal. No limite de alerta estão
18 municípios, que usaram quase a porcentagem total para este
setor. Na última posição está Presidente Kennedy, que usou apenas 22,39%.
Os dados estão no portal Cida-

Estado Capixaba

Relatório do Tribunal de Contas do Estado apontou que 56 municípios fecharam 2016 no vermelho

“Muitas prefeituras são dependentes da transferência de impostos do
Estado e também da União” - Rodrigo Lubiana Zanotti, secretário-geral
de Controle Externo do TCE-ES
dES do TCE-ES e correspondem
ao acumulado até dezembro de
2016. As 78 cidades tiveram até o
último dia 31 para enviar o relatório ao Tribunal, mas algumas ainda não enviaram por completo.

“Os documentos enviados
ainda serão analisados por nossa equipe técnica. Além de passar
pelo Ministério Público e, depois,
voltarem ao nosso plenário para
serem julgados”, explicou Zanotti.

SAIBA MAIS
Pessoal:
Onze prefeituras extrapolaram
o limite (54%) de gastos com
pessoal que é determinado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). Em primeiro lugar está
Água Doce do Norte, que utilizou
72,72% com o pagamento dos
servidores.
Educação
No ano passado, oito municípios
aplicaram menos que 25%
da receita proveniente de
impostos em manutenção e

desenvolvimento do ensino.
S ooretama foi o município que
menos investiu em educação no
Espírito Santo, apenas 19,25%.
A prefeitura que mais investiu foi
Mimoso do Sul (68,91%).
Saúde
Em 2016, duas prefeituras
investiram em saúde abaixo
dos 15% que determina a
constituição, são elas: Água Doce
do Norte (14,76%) e Presidente
Kennedy (14,66%). Quem mais
investiu foi Sooretama (74,34%).

Fonte: Portal CidadES, do TCE-ES

O relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) revelou
que 56 prefeituras tiveram déficit orçamentário em 2016.
MAIORES DÉFICITS
CIDADE

VALOR EM MILHÕES

1º Serra

R$ 173,89

2º Itapemirim

R$ 111,05

3º Marataízes

R$ 69,55

4º São Mateus

R$ 69,29

5º Cachoeiro

R$ 56,95

6º Linhares

R$ 50,08

7º Guarapari

R$ 46,10

8º Presidente Kennedy

R$ 32,71

9º Barra de S. Francisco

R$ 29,79

10º Guaçuí

R$ 19,78
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Hora de limpar o nome na praça
As consequências da crise econômica ainda podem ser vistas
no alto número de consumidores que estão com o nome sujo
na praça. Segundo dados do Procon Estadual, mais de 600 mil pessoas estão negativadas, ou seja,
inscritas nos órgãos de proteção
ao crédito.
Parte desses inadimplentes
terá a oportunidade de quitar as
dívidas em, pelo menos, quatro
mutirões que vão ocorrer no Estado. Dois serão em Vitória e outros
dois vão ser realizados nos municípios do interior.
O primeiro evento está programado para os dias 19 a 23 de
junho, no Ginásio Poliesportivo,
Paulo Valiatti, em Bento Ferreira.
Pelo menos 8.050 senhas serão distribuídas por 12 empresas
em cinco dias de evento, segundo
a diretora-presidente do Procon
Estadual, Denize Izaíta, ao explicar que o número pode aumentar, pois algumas empresas ainda
estão definindo se vão cumprir o
mínimo de 75 atendimentos diários exigidos ou se vão ampliar a
capacidade.
Para o primeiro dia do Mutirão
de Negociação de Dívidas, as fichas serão entregues às 8 horas da
manhã. “Ainda na segunda, às 14
horas, vamos começar a entregar
as senhas de terça. Sempre nesse horário vamos disponibilizar
as reservas de atendimento para
o dia seguinte”, explica a diretora.
Durante o feirão, será possível conseguir descontos médios
de 60% em juros e multas. Mas
é possível ter anistia de até 100%
nas penalidades.

Durante o feirão,
será possível
conseguir descontos
médios de 60%
em juros e multas

PMC

Feirão realizado em Vitória, em junho, é um dos quatro que ocorrerão ainda este ano no Estado

Mutirão realizado na Grande Vitória no ano passado: em junho, novo evento ocorrerá em Bento Ferreira, na Capital
Denize explica que só serão
atendidos no evento pessoas físicas, com contas atrasadas há mais
de 60 dias. “Não vamos aceitar
também que o consumidor seja
representado por outro mesmo
que esse esteja em posse de uma
procuração”, destaca.

No ano passado, no segundo
feirão dos endividados que durou
duas semanas, 17,2 mil negociações foram efetivadas.
Em Vitória, o outro feirão dos
endividados vai ocorrer em setembro, entre os dias 18 e 22,
também no Ginásio Paulo Valiat-

ti. Mas, antes disso, está previsto
um outro mutirão, de 24 a 28 de
julho, na Região Norte, que pode
ocorrer em Linhares ou em Colatina. O último mutirão do ano será
em Cachoeiro de Itapemirim, na
Escola Zilma Coelho Pinto, entre
os dias 20 e 24 de novembro.

SAIBA MAIS
1º Mutirão em Vitória:
Data: 19 a 23 de junho
Distribuição das senhas:
Será sempre às 14 horas da tarde
para o dia seguinte. Apenas no
primeiro dia de evento, as fichas
serão disponibilizadas a partir das
8 da manhã.
Local: Ginásio Poliesportivo Paulo
Valiatti, em Bento Ferreira
Empresas que vão participar
EDP Espírito Santo: 150
atendimentos diários. Ao todo, 750
senhas serão distribuídas pela
empresa nos cinco dias de evento.
Bradesco: 75 atendimentos por
dia. Serão 375 senhas distribuídas
ao todo.
Grupo Avista: 250 atendimentos

diários, sendo 1.250 senhas ao
todo.
Dacasa: 525 atendimentos diários,
sendo 2.625 senhas nos cinco dias
de evento.
Banestes: 200 atendimentos
diários, sendo mil senhas nos cinco
dias de mutirão.
Banco do Brasil: 100 atendimentos
diários. Ao todo, são 500 senhas
entregues durante todo o mutirão.
Claro, Net e Embratel: 45 senhas
por dia, totalizando, durante a feira,
225 atendimentos.
Caixa: 100 senhas por dia, sendo
500 atendimentos em todo o feirão.
Crefisa: 75 atendimentos diários.
Ao todo, 375 senhas distribuídas.
Vivo e GVT: 75 atendimentos
diários, sendo 375 senhas ao todo.

SKY: 50 atendimentos diários,
sendo 250 ao todo.
Cesan: 75 atendimentos diários.
Nos cinco dias de evento, serão 225
senhas.
2º Mutirão em Vitória
Data: 18 a 22 de setembro
Local: Ginásio Poliesportivo Paulo
Valiatti, em Bento Ferreira
Mutirão na Região Norte
Data: 24 a 28 de julho
Local: Ainda está em definição.
Será em Linhares ou em Colatina.
Mutirão na Região Sul
Data: 20 a 24 de novembro
Local: Será na Escola Zilma Coelho
Pinto, em Cachoeiro de Itapemirim.
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36 mil famílias com as contas atrasadas

Inadimplência na Capital registrou o maior nível em março, atingindo 41,2% das famílias capixabas
Reprodução

essa modalidade de crédito. Para o
economista Eduardo Araújo, muitas pessoas optam, por desconhecimento sobre os juros, em usar modalidades mais caras de crédito.
“Muitas pessoas acreditam que
não conseguem comprar à vista e
que têm que parcelar. Por não ter
organização do orçamento, acabam se endividando com modalidades de crédito mais punitivas,
como cartão de crédito, que é fá-

Cartão de crédito e cheque: principais tipos de dívidas
Um levantamento da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) revelou que 36,2 mil famílias
de Vitória têm contas em atraso. A
inadimplência registrou em março
o maior nível de toda a série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor
(PEIC), iniciada em 2010, atingindo
41,2% das famílias de Vitória que tinham dívidas.
Entre os que tinham dívidas em
março, estão 69,1% das famílias da
Capital, ou seja, cerca de 88 mil famílias. Já cerca de 2,5 mil famílias
afirmaram que não terão condições
de pagar suas dívidas em atraso.

E entre as famílias com contas ou
dívidas em atraso, o tempo médio
de atraso para o pagamento é de 54
dias. Segundo o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, as grandes despesas de dezembro e janeiro,
entre elas presentes de Natal e escola dos filhos, contribuíram para que
o número de endividados crescesse.
“Já o aumento da inadimplência
está relacionado à falta de planejamento das famílias e ao desemprego. Como pagar uma conta se fiquei
desempregado?”, explica Sepulcri.
Já em relação ao tipo de dívida,
o cartão de crédito ainda é predominante: em março, 66,1% dos entrevistados afirmou ter débitos com

cil de usar. Mas a despesa de juros
passa a retirar mais renda da família que já está em condições de difícil equilíbrio”, diz.
Poupar, segundo ele, é a melhor
forma de se proteger de imprevistos como o desemprego e não ficar
inadimplente. “Do ponto de vista da
organização das finanças pessoais,
a família deveria poupar o suficiente para ficar seis meses pelo menos
com cobertura”.

SAIBA MAIS
Diferenças
Endividamento
As famílias são consideradas endividadas quando têm financiamentos, como de imóvel ou carro;
empréstimos ou parcelamentos
no cartão de crédito, entre outros.
Inadimplência
São considerados inadimplentes
aqueles que têm contas ou dívidas em atraso ou sem pagamento.
Como sair das dívidas
Identifique as dívidas

I dentifique para quem está devendo e quanto para cada um. As dívidas mais caras, como cartão de
crédito, devem ser prioridade, porque crescem mais rápido.
Buscar a renegociação
Procure os credores e peça para
renegociar as dívidas. Calcule
quanto pode destinar do salário
por mês ao pagamento dos débitos. Se não tiver como pagar
por causa do desemprego, por
exemplo, avise o banco e tente
uma carência.

PERFIL DO ENDIVIDAMENTO
NÚMEROS
BRASIL
57,9%
54 dias
foi o
23,7%
percentual
É o tempo médio de atraso para
deles estavam
de famílias
pagamento de contas ou dívidas
inadimplentes
no país que
26% da renda total
no mês
relataram ter
É a parcela de comprometimento
dívidas em
com as dívidas
março de
7,3% afirmaram que…
42,1%
sem dívidas 2017
… não terão condições de pagar
suas dívidas em atraso
TIPOS DE DÍVIDAS
Cartão de crédito:
Cheque especial:
Crédito pessoal:
Carnê:
Financiamento de carro:
Cheque pré-datado:
Crédito consignado:
Financiamento de casa:
Outros:

66,1%
32,3%
		30,7%
19,6%
3,8%
3,6%
2,9%
1,3%
Obs: é permitido
0,5%
mais de uma resposta

FAMÍLIAS COM DÍVIDAS

59.8% 61.8%

INADIMPLÊNCIA

65.2% 66.7% 65.0% 63.3% 66.7%

68.8% 70.9%

67.8%

88 mil

famílias

63.0%

67.1% 69.1%

36,2 mil
famílias

28.5% 27.5%

25.7% 26.3% 27.6%

28.4%

Mar Abr Mai Jun Jul
2016

33.1%

Ago Set

37.4%

35.1%

31.8%

31.4%

35.4%

31.2%

Out Nov Dez Jan Fev Mar
2017
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Grupo investirá R$ 50 milhões em fábrica
Grupo italiano formado por
nove grandes empresas, das quais
duas já atuam no Brasil, o Geofin anunciou que vai implantar
no Espírito Santo uma planta industrial destinada à fabricação de
resinas de especialidade. Serão
investidos R$ 50 milhões na construção da unidade, que deve ficar pronta nos próximos 18 meses. Assim que começar a operar,
a maior parte da produção será
destinada ao mercado externo.
A intenção da empresa é produzir, por ano, cerca de 15 mil toneladas de resinas, que vão abastecer mercados da América do Sul
e América do Norte. O material
químico é utilizado na confecção
de produtos como barcos, motores e tinta.
A maior parte dos R$ 50 milhões será destinada à compra de
equipamentos como reatores e
maquinários industriais. Segundo o grupo, a planta industrial vai
ser construída às margens da BR
101, nas proximidades do posto
da Polícia Rodoviária Federal, na
Serra.
Com a nova fábrica, a Geofin
pretende aumentar seu faturamento anual em R$ 400 milhões,
nos próximos 10 anos. Dependendo do nível de burocracia para

Tem uma
“logística
muito

boa, é um
Estado onde
a comunicação
flui e onde a gente
se sente seguro
para investir”

Dino Sprea,
presidente da Geofin, sobre
as razões de investir no
Estado

Divulgação

Resinas produzidas por empresas da Itália na cidade de Serra serão exportadas para todo o mundo

Área na Serra onde a unidade industrial da Geofin vai operar. Por ano, a empresa produzirá cerca de 15 mil
toneladas de resinas
conseguir as licenças necessárias,
a nova unidade poderá ficar pronta em menos de um ano, de acordo
com os executivos da companhia.
Das nove empresas do grupo,
duas já atuam no mercado capixaba e nacional. O presidente da
Geofin, Dino Sprea, diz que vê o
Brasil como um país “fundamental” para toda a América do Sul e
que, no futuro, Vitória será o ponto de partida para a exportação
de seus produtos para os Estados
Unidos e o resto do mundo. No
Estado, o grupo já investiu cerca
de R$ 20 milhões em outros dois
negócios que operam no mercado nacional: a Nebrax, que importa produtos da indústria química
para abastecer diversos segmentos; e a Madeiras Ecológicas, que
importa e distribui madeira sintética para todo o país.
O grupo está no Brasil há 11
anos. Na planta capixaba, serão
produzidas resinas endurecedoras epóxi. Para isso, serão contratados técnicos em química,
químicos, funcionários administrativos e de outras áreas. A nova
planta industrial vai empregar diretamente 50 pessoas, com poten-

cial para gerar 80 vagas quando
estiver funcionando com a capacidade plena. Hoje, as duas empresas do grupo no Estado empregam 32 funcionários, sem contar
os empregos indiretos.
Os dirigentes do grupo disseram que já estão negociando, no
Estado, com potenciais fornecedores e prestadores de serviços.
Também estão mantendo conversas com despachantes aduaneiros, com empresas dos ramos de
construção e da área de logística
e com o governo do Estado. Segundo Dino, a escolha do Espírito Santo para receber a unida-

de industrial se deve a diversos
aspectos.
“Tem uma logística muito boa,
é um Estado onde a comunicação
flui e onde a gente se sente seguro para investir. As negociações
com a alfândega também têm funcionado dentro das expectativas,
temos um porto que nos atende
bem e estamos perto de outros
centros consumidores”, justifica
o presidente do grupo, que no extenso currículo traz experiências
em atividades como distribuição de combustíveis e fertilizantes, plantação de tabaco, indústria química e madeira sintética.

O NEGÓCIO
Investimento
empregos indiretos, além de atrair
R$ 50 milhões
empresas prestadoras de serviço
É quanto o grupo italiano Geofin
e fornecedores para o seu entorno.
pretende aportar na construção
da fábrica de resinas, na Serra.
Perfil
Exportação
Empregos
As resinas produzidas no Estado
80 postos de trabalho
serão, em boa parte, exportadas.
Q uando a fábrica estiver em
O material é utilizado na confecção
plena capacidade de atuação,
de outros produtos, como tintas,
deverá gerar outras centenas de
barcos, motores.
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Vida
lll Saúde materna

As delícias da gravidez depois dos 35
Divulgação

Maturidade emocional é uma das vantagens para as mulheres. Mas há riscos para a mãe e o bebê
Eliana anunciou
uma nova gravidez
aos 43 anos de idade

No início deste mês, a apresentadora Eliana anunciou, aos 43 anos,
sua segunda gravidez. Na última
quinta-feira, ela, que é mãe de Arthur, de 5 anos, disse estar se sentindo até mais bonita por conta da gestação. Com uma vida cada vez mais
corrida, a gravidez após os 35 anos
tem se mostrado uma realidade no
país. Para especialistas, a maturidade emocional pode tornar esse momento ainda mais especial. Por outro lado, é preciso cuidado.
“A partir dos 35 anos, já é considerada uma gravidez de alto risco. Os riscos são maternos e fetais,
principalmente se a mãe for fumante. Por isso, o mais importante
é um pré-natal rigoroso, com obs-

tetra acompanhando. Há exames
para detecção precoce desses riscos”, observa o obstetra e ginecologista Tibério Oziel.
Ele explica que a recuperação pós-parto é satisfatória, mas o
acompanhamento médico permanece necessário, já que os riscos de
complicações da gravidez duram
até três meses após parir.
“Cada vez mais vemos mulheres
adiando os planos de gravidez, mas
é extremamente importante que
elas se informem, preparem sua
saúde antes mesmo de engravidar
para minimizar os riscos”, pontua
Renata Drumond, ginecologista e
obstetra do Hospital das Clínicas.
A médica explica que, além da
idade avançada da mulher, existem
outros fatores que aumentam riscos de complicações na gestação,
como obesidade, doenças crônicas
prévias, fumo e consumo de álcool.
Apesar dos possíveis riscos, entretanto, médicos concordam sobre um benefício na gestação após
os 35 anos: são mulheres mais maduras emocionalmente e gravidezes muito desejadas.
“As mulheres que engravidam
acima dos 40, geralmente, planejaram suas gestações e encontram-se
mais preparadas do ponto de vista material e psicológico, tendo tomado todos os cuidados recomendados”, conclui a médica Luciana.

“

A partir dos 35
anos, já é considerada
uma gravidez de alto
risco. Principalmente
se a mãe for fumante”

Tibério Oziel, ginecologista
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Cultura
lll Fotografias

Exposição modernista em Vitória
Divulgação

Palácio Anchieta recebe a mostra ‘Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira’
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ONDE: Palácio Anchieta, no Centro
de Vitória
INGRESSO: entrada franca
HORÁRIO: de terça-feira a sextafeira, das 9h às 17h. Sábados,
Domingos e Feriados: das 9h às 16h
VISITAÇÃO: até o dia 25 de junho
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EXPOSIÇÃO ‘MODERNA PARA
SEMPRE – FOTOGRAFIA
MODERNISTA BRASILEIRA’

rados raros e que formam a coleção
de fotografia modernista do acervo
do Itaú Cultural. Entre os destaques,
podem ser citadas obras como Formas (1950), de Eduardo Salvatore,
que teve importante papel no cenário
fotoclubista como um dos fundadores do Foto Cine Clube Bandeirante,
em 1939, em São Paulo; a vintage, de
data indefinida, Sem Título, do catalão que viveu exilado no Brasil Marcel
Giró; além de Botellas (1950), Esboço (1960), Autorretrato com sombra
(1953); e Elos (1950), de Mario Fiori.
Obras dos fotógrafos José Oiticica
Filho e Osmar Peçanha também integram a mostra. Do primeiro, há seis
fotografias feitas entre 1949 e 1958, todas com a sua marca de forte contraste de claros e escuros e a relação entre
pessoas, espaços vazios e a geometria,
como em Triângulos Semelhantes, de
1949. Do segundo, há quatro obras.
De Gertrudes Altschul, uma das
raras representantes do gênero feminino no fotoclubismo a partir da década de 1940, estão expostas A Folha Morta (1953), Composição (s.d)
e Composição II (s.d). Juntam-se a
essas obras as fotografias de Rubens
Teixeira Scavone, como a contemporânea Abstração #5, de 1950.

Menor
flexão
verbal
(Gram.)

U
A S
J I
T U N
D A
A
A D M
E
C H
O U I
S
T R
D O E
A
E H L

SERVIÇO

Antônimo
de "desprezar"

3/oui. 4/dear. 6/recear. 7/admirar — entalhe. 10/assessorar.

A exposição Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira desembarcou no Palácio Anchieta, Centro de Vitória. Com curadoria
do fotógrafo e pesquisador Iatã Cannabrava, o trabalho apresenta 118
imagens de artistas renomados da
fotografia como Thomaz Farkas, José
Oiticica Filho, German Lorca, Geraldo de Barros, Marcel Giró, Ademar
Manarini, Mario Fiori e Eduardo Salvatore, entre outros, com foco na importância do movimento modernista
para a cultura e identidade brasileiras.
A mostra permanece em cartaz até o
dia 25 de junho, com entrada franca.
A mostra exibe trabalhos conside-

Pele endurecida
Objeto do
lenhador

Cubo
numerado
usado em
jogos

Exposição apresenta
118 imagens de artistas
renomados da fotografia
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Curtimos

Divulgação

Definida a estreia de Bial na Globo

Apresentador terá talk show
nas noites da emissora

Fim do mistério: a direção da Globo
marcou para 1º de maio, Dia do Trabalho, a estreia do talk show de Pedro Bial. A
emissora definiu também o título do pro-

grama, que vai se chamar “Conversa
com Bial” e as exibições serão sempre
após o “Jornal da Globo”.
De acordo com a proposta, Bial irá
abrir um canal de diálogo com a sociedade ao abordar temas relevantes próximos ao cotidiano e matérias de comportamento.
Anuncia-se ainda um cenário modular que se adapta ao tema abordado e muito trabalho em externa, movimentando o próprio Pedro Bial nas
reportagens e outros profissionais da
emissora.
“Conversa com Bial”, sob a direção
de Mônica Almeida, substitui o extinto
programa de Jô Soares nas madrugadas
da emissora. O jornalista, após anos se
dedicando ao “Big Brother”, tem agora
este novo desafio.

Sintonia

Agatha Moreira e Larissa Bracher estão
protagonizando excelentes cenas em “Novo
mundo” na pele de Domitila e Benedita. As
duas mostram talento
de sobra.

Não Curtimos

Divulgação

lll Bastidores

Divulgação

Famosos

Virada

Em “Malhação”, Caio
(Thiago Fragoso) era apenas um cara ressentido
com o cunhado, Ricardo
(Marcos Pasquim). Do
nada, ele se transformou
num psicopata capaz de
matar. Ficou estranho.

Rápidas

Divulgação

Luana Piovani questionada
por um seguidor numa rede social se ela se arrepende de ter traído Rodrigo Santoro, com quem
namorou na adolescência, deu a
entender que não foi apenas uma
vez que ela o traiu: “Me arrependia, mas depois descobri que ele
também me metia uns chifres então me senti muito vingada e liguei o foda-se total”.
Divulgação

Reprodução

As bailarinas do Faustão são odiadas na Bodytech
de São Paulo, onde elas malham. O apelido delas é ‘Paraisópolis’ — que é o nome
de uma comunidade na zona
sul de São Paulo. Quando as
meninas fazem vídeos para o
Snapchat, as frequentadoras
se escondem para não aparecerem nas imagens.

lll Direta e reta

lll Sumido

Por onde anda Ximbinha?
Pois bem, ele sumiu desde a
gravação do DVD da banda
XCalypso, em novembro. E,
por falar neste DVD, o trabalho nunca foi lançado. A coluna soube que o disco está retido
na fábrica pelo não pagamento da fabricação. Em paralelo a
isso, sua ex-mulher, a cantora
Joelma, acaba de lançar o seu.

A diretora da TV Globo Maria de Médicis, dia desses, fez
uma pergunta para a Cris Vianna e se surpreendeu com a resposta da atriz. “Você prefere que
eu te chame de negra ou de preta?”, indagou Maria. Cris então
respondeu: “Eu prefiro que você
me chame pelo meu nome”. Cai
o pano.
Divulgação

lll Confissão

lll Indesejadas
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Política
lll Pagamento de benefício

590 autoridades recebem auxílio-moradia

Por ano, os valores pagos a autoridades dos Tribunais de Justiça e Contas, além do Ministério Público,
chegam a quase R$ 31 milhões por ano
recebem já possuem uma residência própria. Assim, para mim,
além de ser imoral, passa a ser ilegal”, argumentou.
“Nós temos de passar o País a
limpo. E isso significa que o próprio Judiciário e Ministério Público têm de dar o exemplo. Se
eles, que julgam e buscam o respeito da lei, não o fazem, como
vai fazer o cidadão?”, completou
Ben-Hur.

ENTENDA O CASO
 auxílio-moradia está previsto na
O
Lei Orgânica da Magistratura desde
1979. É garantido o direito à “ajuda
de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência
oficial à disposição”.
De acordo com o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), durante muitos anos
o benefício foi pago, mas cada Tribunal

decidia os valores e os critérios para
concessão do benefício.
Em 2014, decisão liminar do ministro
do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux
determinou que o pagamento fosse
igual a todos. Desde então, o valor de
R$ 4.377,73 é pago a membros dos
tribunais de Justiça, Ministério Público
e tribunais de Contas de todo o País.

RAIO X DO AUXÍLIO-MORADIA
R$ 4.377,73
É o valor para alugar casa ou
apartamento
1 Tribunal de Justiça
Gasto anual…… R$ 16.810.483,20
Gasto mensal…. R$ 1.400.873,60
Beneficiados:
320 magistrados, entre juízes e desembargadores.
Critérios:
os magistrados devem solicitar o

recebimento da verba, que é paga
desde setembro de 2014.
2 Ministério Público
Gasto anual…… R$ 13.605.984,84
Gasto mensal…. R$ 1.133.832,07
Beneficiados:
259 membros, entre promotores e
procuradores.

Critérios:
Basta solicitar o recebimento da

verba, que é paga desde outubro de
2014.
3 Tribunal de Contas do Estado
Gasto anual….. R$ 577.860,33
Gasto mensal…. R$ 48.155,03
Beneficiados:
6 conselheiros, 2 auditores e 3 procuradores de contas.
Critérios:
Basta solicitar o recebimento da

verba, que é paga desde outubro de
2014.
TOTAL
Gasto anual…. R$ 30.994.331,37
Gasto mensal… R$ 48.155,03
Beneficiados:
590 autoridades

Fonte: Assessorias de imprensa e Lei de Acesso à Informação

Fonte: Órgãos e especialistas consultados

Onde você moraria se recebesse todo mês R$ 4.377,73 somente para pagar o aluguel de
uma casa ou apartamento? Sem
dúvidas, seria em um ótimo bairro, independente da cidade.
Pois esses mesmos R$ 4.377,73
são pagos mensalmente a 590 autoridades em todo o Espírito Santo. São membros do Tribunal de
Justiça, do Ministério Público e
do Tribunal de Contas do Estado.
Por ano, os valores pagos chegam
a quase R$ 31 milhões.
Por esse valor recebido pelas
autoridades, é possível alugar um
apartamento de 180m², três suítes, três vagas de garagem, portaria 24 horas e lazer completo
– sauna, piscina, churrasqueira,
quadra de esportes – na rua Joaquim Lírio, no coração da Praia
do Canto. De acordo com especialistas na área de imóveis, o aluguel deste apartamento sai por
R$ 2.800, mais R$ 1.500 de condomínio.
O presidente do Sindicato
dos Advogados do Espírito Santo, Ben-Hur Brener Farina disse que, com o auxílio-moradia, é
fácil pagar por um apartamento
desses. “Infelizmente, é um desvio de finalidade. Além de ser um
valor alto, presume-se que o beneficiado vá usar o dinheiro para
a sua moradia. Mas, muitos que

Estado Capixaba

Tribunais de Justiça e de Contas gastam com aluguel de casas, mas muitos membros têm moradia
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lll Pagamento de benefício

Abr

Desembargador pede, mas é contra

O Desembargador aposentado Francisco Cavalcanti recorreu ao STF
para ter direito ao auxílio-moradia. Caso ainda será julgado

OUTRO LADO

Juízes têm direito, diz CNJ
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou, por meio de
nota, que todos os magistrados
que atendam às exigências da lei
têm direito ao benefício.
De acordo com a Resolução
199, de 7 de outubro de 2014, não
têm direito ao pagamento os magistrados que tenham à disposição alguma residência oficial
(paga pelo Estado), os que já deixaram de trabalhar, os licenciados
e quem já receba ou more junto
com alguém que já tenha benefício semelhante de qualquer órgão da administração pública.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) informou, por
meio de nota, que quando um
magistrado é casado com uma

juíza, um dos dois deverá abrir
mão do benefício. O TJ-ES informou ainda que os benefícios
não são repassados ao pensionista em caso de falecimento do
juiz ou juíza.
Por fim, a nota enviada pelo
TJ-ES esclareceu que a resolução
não prevê nenhum tipo de fiscalização por parte do órgão cedente.
O Ministério Público do Espírito Santo e o Tribunal de Contas
do Estado também foram questionados sobre a fiscalização do
uso do benefício e sobre o recebimento por parte de servidores que já residem onde trabalham, no entanto, nenhum dos
órgãos respondeu aos questionamentos.

Pode parecer contraditório,
mas nem mesmo o desembargador aposentado Francisco de
Queiroz Bezerra Cavalcanti, que
recorreu ao Supremo Tribunal
Federal (STF) para ter direito ao
auxílio-moradia, diz ser a favor
do benefício.
“Eu entrei com essa ação no
Supremo para que o assunto
volte à discussão. Vejo o auxílio-moradia apenas como uma
das várias ações para que determinados servidores recebam
além do teto constitucional”, explicou o desembargador. O seu

caso ainda não foi julgado.
“Acredito que se existe dinheiro para pagar, que aumente o teto
do servidor e recolha os impostos
devidos. Agora, se não puder aumentar o teto, deixe tudo como
está, em vez de acrescentar ‘extra-tetos’”, complementou Cavalcanti, que atualmente é diretor
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco.
Ele parou de trabalhar em
2014, quando era desembargador do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF-5), com sede
no Recife.
“O que estamos vendo hoje é
um País dividido em um monte de corporações. Os órgãos de
controle estão preocupados com
várias instituições, mas não com
as deles. Sou a favor que tudo
seja pago de modo transparente”, concluiu.
Para o presidente do Sindicato
dos Advogados do Espírito Santo,
Ben-Hur Brener Farina, os próprios estados são beneficiados
quando pagam tais auxílios.
“Com o auxílio, você induz a
pessoa a continuar trabalhando
e, quando o quadro funcional dos
órgãos chegam a 10% de aposentados, eles são obrigados a fazer
concurso público. Nesse caso, o
Estado passa a pagar a aposentadoria de um, mais o salário e benefícios do outro que venha a ser
contratado”, apontou Ben-Hur.

O QUE DIZ A LEI
A ajuda de custo para moradia no
âmbito do Poder Judiciário é devida
a todos os membros da magistratura
nacional.
O valor não poderá exceder o fixado
para ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF).
O magistrado não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para mo-

radia quando:
- Houver residência oficial colocada à
sua disposição;
- For inativo;
- Estiver licenciado sem percepção de
subsídio;
- Receber (ou pessoa com quem resida) vantagem da mesma natureza de
qualquer órgão público.

Fonte: Conselho Nacional de Justiça. Resolução 199 de 7 de outubro de 2014
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lll Novos rumos

Wesley Goggi assume desafio na saúde pública
Especialista em gestão da inovação, ele será uma espécie de Secretário de Saúde da Grande Vitória

Divulgação

Wesley Goggi
irá auxiliar o
Secretário Estadual
de Saúde nas
demandas da área

À frente da Secretaria Executiva, Wesley Goggi irá auxiliar o
Secretário Estadual de Saúde na
articulação, supervisão e coordenação das demandas pactuadas conjuntamente entre a Secretaria Estadual de Saúde e as
Secretarias Municipais da Região Metropolitana.
“O governo tem um
objetivo claro: atender
o usuário com qualidade e de forma
transparente. Entro
para o time da saúde com experiência e novas ideias.
Mesmo em tempo
de crise, podemos

inovar e criar melhores condições para o desenvolvimento do
SUS, priorizando a regionalização dos serviços da atenção básica até hospitalar, respeitando a
localização e urgência do atendimento dos pacientes”.
Além disso, Goggi também
lidera a formulação do projeto
que cria o Centro de Comando,
Informações e Decisões Estratégicas em Saúde, que tem por
objetivo enfrentar os desafios
do sistema de saúde, subsidiando a tomada de decisões estratégicas, para obter bons resultados para a população, que exige
dos gestores e técnicos conhecer a realidade, focalizando as

políticas com planejamento e
decisões racionais, priorizando
este ou aquele tipo de ação, com
maior efetividade e eficiência no
uso dos recursos existentes do
setor para a promoção, prevenção, proteção e recuperação da
saúde. Estas decisões devem ser
tomadas com base em informações abrangentes, confiáveis e
atualizadas.
“Não existem receitas, mesmo as melhores práticas se tornam obsoletas em tempos de
rápidas transformações. Precisamos visualizar caminhos inéditos e sob medida, se reinventar
na direção de um futuro muito
diferente”

ENTREVISTA
 senhor foi nomeado em marO
ço, pelo governador Paulo Hartung, para o cargo de assessor
especial da Secretaria de Saúde. Apenas um mês depois, você
assume uma outra função: a de
secretário executivo da saúde
metropolitana. Qual a diferença
entre os cargos?
Agradeço ao governador Paulo Hartung, pela oportunidade em poder
servir o governo do Estado, que o
considero um homem público de trajetória exemplar e que tem ensinado
ao Brasil o que é gerir com responsabilidade os recursos públicos. Deixe-me dizer também da satisfação
em conviver novamente com o Secretário de Estado da Saúde Ricardo de Oliveira, de reconhecida competência e espírito público. Continuo
atuando diretamente na assessoria
do Secretário, porém com um foco
na articulação, supervisão e coordenação das demandas da Região Metropolitana. Como Secretário Executivo vou me empenhar nos estudos,
debates e encaminhamentos de soluções para a superação dos desafios que travam a qualidade de vida
da nossa população.

 ual a sua maior missão ao assuQ
mir esta função e como o senhor
poderá contribuir para melhorar
a saúde pública dos capixabas?
Mesmo em tempo de crise, podemos
inovar e criar melhores condições
para o desenvolvimento do SUS, priorizando a regionalização dos serviços da atenção básica até hospitalar,
respeitando a localização e urgência
do atendimento dos pacientes. Não
existem receitas, mesmo as melhores práticas se tornam obsoletas em
tempos de rápidas transformações.
Precisamos visualizar caminhos inéditos e sob medida, nos reinventar na
direção de um futuro bem diferente.
 Já existem projetos sendo desenvolvidos e que devam ser colocados em prática em um curto
espaço de tempo?
Vamos criar o Centro de Comando,
Informações e Decisões Estratégicas em Saúde, que tem por objetivo
enfrentar os desafios do sistema de
saúde, subsidiando a tomada de decisões estratégicas, para obter bons
resultados para a população. Planejamento e decisões racionais, priorizando este ou aquele tipo de ação,
com maior efetividade e eficiência no

uso dos recursos existentes do setor
para a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Estas
decisões devem ser tomadas com
base em informações abrangentes,
confiáveis e atualizadas. Para isto estamos criando o Centro de Comando
que lhe falei.
Recentemente, o senhor esteve
em Goiás com a finalidade de conhecer programas locais voltados para a área da Saúde. Existe uma intenção de implementar
aqui iniciativas bem-sucedidas
feitas por outros Estados?
Entro para o time da saúde com experiência e novas ideias. Inovação,
vanguarda e criatividade radical são
minhas palavras de ordem. Soluções
fora da caixa, em busca do inédito com coragem de entrar em campos ainda não explorados, com ousadia para fazer face a “equações
impossíveis”.
Circulou nos bastidores políticos
que a sua saída do comando do
PSDB de Vitória não foi tranquila
e que alguns integrantes da sigla estariam descontentes com
a sua nomeação no governo do
Estado. A sua relação com o par-

tido ficou abalada após deixar a
presidência?
Prefiro sempre discutir ideias e não
pessoas. Por exemplo: instituir lista
fechada, no atual contexto, é livrar
do crivo popular políticos envolvidos
em corrupção. A perda de vitalidade
de ideologias políticas, o enfraquecimento dos poderes legislativo ante
o poder executivo, a burocratização
das legendas e personalização da
política, nos faz começar a pensar
no que muitos afirmam ser impossível, ou seja, conceber a democracia representativa moderna sem os
partidos. O partido político deixou
de ser uma ferramenta de mudança desde o momento em que o atual estado das coisas o serve muito
bem. O mundo tem inovado na forma de se exercer a política sem a
necessidade dos partidos. Tenho um
olhar além da esquerda e da direita.
Com coragem, podemos reverenciar
nossa história e construir sociedades social-democráticas para o século 21. Não acredito em verdadeiras
transformações sociais sem ousadia, por isso é bem provável que eu
tenha agradado a muitos e desagradado a alguns. É da política.
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lll Gasto de R$ 32,3 milhões

Sete anos depois, prédio será usado
Sete anos após ter sido adquirida – quando o prédio havia acabado de ser construído –, a torre que vai abrigar a nova sede do
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) agora tem data para
receber a transferência do órgão.
O processo de mudança vai começar em maio. Ainda não foi estimado quanto tempo a transferência vai durar, uma vez que os
serviços não podem ser totalmente paralisados.
Até agora já foram R$ 32,3 milhões de despesas com o edifício,
que ainda não foi usado. Nesse valor estão incluídos os gastos com
a aquisição da torre, os contratos
com duas construtoras para obras
de adequação, o mobiliário e a
taxa de condomínio.
Entre o que foi pago às empresas, vale destacar que a Estrutural,
responsável pelo primeiro contrato, recebeu R$ 288 mil mas só
fez 4,8% da obra. Já o gasto com
condomínio, pago mensalmente
desde agosto de 2010, já passou da
casa dos R$ 3 milhões. Em março,
a taxa foi de R$ 44,2 mil, de acordo com o Portal da Transparência.
Os seis andares da torre Sul do
América Centro Empresarial, que
fica na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, estão passando por
obras de adequação, o que inclui
a implantação de pisos, instalações elétricas, e outras reformas
internas.
As obras começaram somente
em junho do ano passado, após
problemas com projetos e com a
empresa que havia firmado um
contrato anterior. A obra está praticamente pronta, em fase de limpeza final e arremate, e a construtora pretende entregá-la neste
mês.
Em seguida, começa a montagem do mobiliário, prevista para
durar 15 dias, para que então seja
iniciada a transferência.
Esta fase final das obras exigiu
também novos gastos. Desde o
início de 2017, houve um aditivo

de 4,25% ao contrato com a construtora Envix, responsável pelas
obras, o que representa cerca
de R$ 295 mil. Já o contrato
para aquisição de mobiliário custou R$ 4,3 milhões.
O grande diferencial
da nova sede, segundo
o diretor-geral da autarquia, Romeu Scheibe,
será o ambiente modernizado. “Terá um
conceito de espaço aberto, sem salinhas. O ar-condicionado é todo
insuflado pelo
piso, em um sistema mais eficiente,
que gasta menos
América Centro Empresarial, na Fernando Ferrari, em Vitória, foi comprado em 2010
energia o que só
para ser usado por órgão de trânsito
existe em um prédio de Vitória”, destacou.
somente para tratar de questões presas de revenda de sucatas e
O novo prédio abrigará as di- administrativas pontuais, como outros. O atendimento para o púretorias, o jurídico, a comunica- credenciamento de Centros de blico em geral continuará nas Cição, gerências e coordenações. O Formação de Condutores e clíni- retrans e Postos de Atendimenpúblico que é atendido na sede é cas, atender despachantes, em- to Veicular.
A NOVELA DA NOVA SEDE
A NOVA SEDE
Aquisição
Compra do imóvel
O Detran comprou a torre Sul do
América Centro Empresarial em
dezembro de 2009 por R$ 17,2
milhões. O imóvel, novo, foi entregue em 2010 sem a infraestrutura
necessária para funcionamento e
precisava de obras de adequação.
Condomínio
Desde 2010, mesmo com o prédio vazio, o governo do Estado paga
o condomínio da torre Sul. O valor
varia entre R$ 40 e 50 mil por mês.
ADEQUAÇÕES
Primeiro projeto
Em 2010, o governo pediu o projeto de adequação, que ficou pronto
somente em 2012. Em 2013, a empresa Estrutural foi contratada.

Cancelamento
O serviço não foi prestado pela Estrutural no prazo combinado (maio
de 2014). A empresa só fez 4,8% da
obra. Por isso, o governo rescindiu o
vínculo. Pelo trabalho incompleto o
governo do Estado pagou R$ 288 mil.

sobre o valor do contrato, que passou a ser de R$ 7.243.050,24.

Novo edital
Em outubro de 15, um edital foi publicado para contratar outra empresa.

Contrato com a Estrutural
R$ 288.573,91

Novo contrato
Após adiamentos, a vencedora do
certame foi a empresa Envix Engenharia LTDA, em fevereiro de 2016,
pelo valor de R$ 6,9 milhões. O prazo para realizar os trabalhos era de
360 dias.
Aditivo
Em dezembro de 2016, foi assinado um termo aditivo de 4,25%, o que
representa o valor de R$ 295.127,31

QUANTO CUSTOU
Compra
R$ 17.250.805,29

Contrato com a Envix
R$ 7.243.050,24, após receber
um aditivo de 4,25% em dezembro
Obras do mobiliário
R$ 4.390.681,86
Condomínio
R$ 3.176.254,55 (até março de
17)
Gasto total aproximado
R$ 32.349.365,84

Reprodução

Detran começa a se mudar para nova sede, na Avenida Fernando Ferrari, a partir do mês que vem
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Esporte
lll Reforço

Rafael comemora acerto com a Desportiva
Tendo como principal meta a
montagem de um time competitivo para buscar o acesso para a
Série C do Brasileiro, a Desportiva apresentou, no começo da semana, parte do seu novo departamento de futebol. Participaram da
coletiva de imprensa no estádio
Engenheiro Araripe o novo treinador do time, o carioca Rafael
Soriano, o gerente de futebol Fabiano Rossato e também o novo
coordenador técnico do clube,
Marcelo Henrique de Aguiar, que
terá atuação voltada para as categorias de base.
Ainda não foi dessa vez que a

diretoria da Tiva anunciou a contratação de algum jogador, mas
já está acertado que apresentação oficial do elenco vai acontecer
na próxima segunda-feira (24). O
novo treinador falou sobre o desafio de treinar o time grená e também comentou sobre a força do
grupo que a Tiva terá pela frente
na Série D.
“O desafio é grande no sentido
de ter que iniciar um trabalho bem
próximo da competição e a gente
está em uma chave realmente difícil. São três equipes que saem na
nossa frente justamente por já estarem praticamente montadas. A

Portuguesa está em disputa, lá em
São Paulo, o Villa Nova acabou o
Mineiro recentemente e o Bangu,
que apesar de estar passando por
uma reformulação, com alguns
de seus principais jogadores saindo, estava em atividade há algum
tempo. Então acho que realmente o grande desafio é a gente procurar, nesse pouco tempo, montar
uma equipe competitiva e poder
passar nessa chave da Série D, que
tem adversários bem fortes”, avaliou Rafael Soriano.
Sobre a possível volta do meia-atacante Edinho e do volante
Vandinho, que tiveram boa pas-

Divulgação

Time grená começa a treinar no dia 24 e estreia na Série D está prevista para o dia 21 de maio

Desportiva apresentou
oficialmente o técnico
Rafael Soriano (no meio)
sagem pela Tiva no ano passado,
Rafael Soriano afirmou que a diretoria está tratando sobre o assunto.

