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Eduardo Costa fez show para uma multidão, ontem, na abertura oficial do evento

Águia Branca está
comemorando seus 34
anos de emancipação
política nesta semana.
A festa teve início
na quinta-feira (14)
quando aconteceu o
Casamento Comunitário
e “Música ao Vivo” com
Mônica e Roberto, além
de Adilson & Afonso e
Luciano Pires.
Ontem (15), quando
aconteceu a abertura
oficial do evento,
Eduardo Costa fez show
para uma multidão.
Hoje (16) será a vez
de Hugo & Tiago animar
os festejos. Página 02.
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REDAÇÃO ON
Águia Branca está
comemorando seus 34
anos de emancipação
política nesta semana. O
dia oficial é 11 de maio
quando em 1988 foi
desmembrado de São
Gabriel da Palha pela Lei
Estadual nº 4070 e
instalado em 01/01/1989.
O plebiscito que definiu
novos rumos para os
aguiabranquenses
ocorreu em 20 de março de
1988.
A festa teve início na
quinta-feira (14) quando
aconteceu o Casamento
Comunitário e “Música ao
V ivo” com Mônica e
Roberto, além de Adilson &
Afonso e Luciano Pires.
Ontem (15), quando
aconteceu a abertura
oficial do evento, Eduardo
Costa fez show para uma
mult idão.
Além
do
sertanejo, Jorginho do

Império, Forró Coisa Nossa
e Dhione Moraes também
se apresentaram.
Hoje (16) será a vez
de Hugo & Tiago animar os
festejos. Além da atração
nacional,
Cleiton
e
Crist iane e Laudecir
Freitas completam a
programação que ainda
terá a abertura do rodeio.
Amanhã (17), além da
final do rodeio e o sorteio
beneficente de 25 sacas de
café, acontecem os shows
da Banda Tremendões e
Gedean Diniz.
PROGRAMAÇÃO
HOJE - 16/07
19:00h: Cleiton e Cristiane
20:30h: Abertura do Rodeio
22:00h: HUGO & TIAGO
23:30H: Laudecir Freitas
AMANHÃ - 17/07
15:00H: Banda
Tremendões
17:00h: Sorteio
Beneficente
20:00h: Rodeio
21:30: Gedean Diniz

AASERDEQ entre
as entidades
beneficiadas no 1º
Leilão Solidário de
Barra de São Francisco
Hugo & Tiago cantam na Festa de 34 Anos de
Emancipação Política de Águia Branca

O Museu do Imigrante do Polonês preserva
elementos da história da imigração em Águia Branca

FALANDO DE DIREITO

Você sabia que a gestante tem direito a
acompanhante no momento do parto?
Muito se falou essa semana de um caso de estupro acontecido no Rio de Janeiro, em que um médico abusa
sexualmente de uma gestante no momento do parto, e levanta-se a questão sobre o acompanhamento da paciente no
momento da cirurgia.
Em momento algum a gestante pode ser privada de ter um acompanhante indicado por ela no momento do parto
cesárea. Quem garante isso é a Lei Federal nº 11.108/2005.
A Lei assegura que os serviços de saúde seja, SUS ou rede própria ou conveniada garanta a presença de um
acompanhante em todo o período de trabalho de parto, parto e pós parto imediato.
Este artigo é meramente informativo, não substituindo a consulta com um(a) advogado(a) de confiança.
Autoria:
Isabelly Malacarne dos Passos – OAB/ES 33.393
Mariana Regatieri – OAB/ES 25.801

O Centro de Reabilitação AASERDEQ,
localizado na Fazenda da Solidariedade, em
Nova Venécia, será uma das entidades
beneficiadas com o 1º Leilão Solidário de
Barra de São Francisco, promovido pela
Associação Vidas, de Aracruz.
O evento vai acontecer no dia 06 de
agosto, a partir das 11 horas, na Fazenda
Luzia, em Rio Preto, entre Barra de São
Francisco e Água Doce do Norte, e vai ter
show do cantor Michel Teló, além do
sorteio de cinco carros: um Chevrolet
Ônix, um Hyundai HB20, um VW Gol, um
Fiat Mobi e uma Toyota Hilux, e leilão de
animais.
O valor do convite é R$ 1,5 mil e pode
ser divido em até 10 vezes, sem juros, no
cartão de crédito. Ele dá direito à entrada
de dois participantes, comida com
gastronomia variada de alto nível,
churrasco de carnes nobres e paella de
mariscos, e bebida, além de um bilhete para
participar do sorteio beneficente. Crianças
com até 10 anos da família não pagam.
Em Nova Venécia, os pontos de venda
são: Dino’s Moda Masculina (996303037), Agropecuária Terra Viva (Aldo
Contarato – 99868-7818), e com
Judismar Arpini (98888-2561).
Segundo os representantes da
AASERDEQ, parte da renda líquida de todo
o evento será destinada à Associação, para
manutenção das atividades do Centro de
Reabilitação, que atualmente conta com 26
acolhidos, que realizam atividades de
autocuidado,
espiritualidade
e
oficinas. (Rede Notícia)

O evento vai acontecer no dia 06 de agosto
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O Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), cobrado dos motoristas,
deverá ser pago no Espírito Santo em cota única
ou em seis parcelas. É que a Assembleia
Legislativa do Espírito Santo aprovou na segunda
– feira (11), por unanimidade, o projeto de lei do
deputado estadual Bruno Lamas (PSB) que garante
o benefício aos motoristas.
Pela proposta aprovada pelo parlamentar, “o
imposto relativo aos veículos usados poderá ser
pago em cota única ou em seis parcelas iguais e
sucessivas, vencendo a cota única ou a primeira
parcela na data prevista no regulamento e as
demais, 30 dias após o vencimento da última.”
“Antigamente, eram duas parcelas. Por meio
de outra lei de minha autoria, a 10.570/2016,
passamos para quatro parcelas. Agora,
conseguimos avançar: serão seis parcelas, se o
governador Renato Casagrande sancionar a
minha proposta. Estou confiante numa decisão
favorável”, declarou o deputado estadual, que
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Bruno Lamas defende um parcelamento mais
elástico do pagamento do IPVA (Foto: Reprodução)

comemorou a adesão dos colegas em plenário.
Para Bruno, há justificativa para o governo
dar sinal verde à sua proposta. Ele defende que,
com um parcelamento mais elástico do
pagamento do IPVA, será possível reduzir a
inadimplência em relação ao imposto,
beneficiando a um só tempo o Estado, o
contribuinte e o conjunto da população.
“O IPVA é um imposto difícil de pagar. Não

há imposto bom, mas parcelado em seis vezes
alivia o bolso do capixaba. Pense no cidadão que
tem um carro em dias difíceis, de crise mundial,
com o preço da gasolina nas alturas. E também
no pequeno empreendedor, que tem uma revenda
de água, com uma ou duas motos. Na hora de
pagar o IPVA, somado a outras dívidas, fica
complicado, não é mesmo? Minha proposta
facilita a vida do contribuinte”, exemplificou.
DESCONTO
Outra proposta do deputado, que tramita na
Assembleia Legislativa, garante ao motorista
capixaba que não cometeu infração de trânsito
no período de um ano um desconto de 30% sobre
o IPVA e de 80% sobre o valor de multas e
infrações anteriores.
Trata-se do Projeto de Lei 205/2022, que
regulamenta no Estado as regras para o Registro
Nacional Positivo de Condutores (RNPC), o
Cadastro de Bons Motoristas. A proposta tramita
nas comissões, antes de ser votada.
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Bandidos furtaram na
noite do último domingo
(10) R$ 150 mil em ouro
em uma residência no
bairro Santa Rita, em São
Gabriel da Palha. Além do
valor, foram roubados R$
1 mil em dinheiro.
De acordo com a
Polícia Militar, a vítima
relatou que saiu de casa
por volta das 16horas para
ir a uma cavalgada da
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(APAE).
A
vítima
teria
retornado por volta das
19h30 à sua casa e, minutos
depois de se sentar em sua
área de lazer, percebeu que

As investigações seguem em andamento
e sob responsabilidade da Delegacia
de Polícia Civil de São Gabriel da Palha
havia marcas de pés
espalhadas pelo local e
suspeitou que alguém teria

invadido a sua casa e
arrombado uma das portas.
Ainda de acordo com

os militares, a esposa do
morador logo imaginou
que seu ouro poderia ter
sido furtado. Ao abrir a
gaveta onde estava
trancado, viu que não
estava mais lá.
A quantidade de ouro
valia R$ 80 mil, mas com
possibilidade de venda por
R$150 mil. De acordo com
a nota da PM, os indivíduos
teriam
utilizado
ferramentas
para
arrombar a gaveta.
Segundo a PC, as
investigações seguem em
andamento
e
sob
responsabilidade
da
Delegacia de Polícia de São
Gabriel da Palha.

Homem é preso
Dupla é presa com
após invadir casa
submetralhadora,
de ex-deputado
revólver e droga em
federal em Colatina São Gabriel da Palha

O
ex-deputado
federal Lezio Sathler, de
70 anos, e sua esposa
tiveram a casa invadida e
foram ameaçados de
morte por um homem na
manhã de sábado (9). O
crime aconteceu na
propriedade do casal, que
fica às margens da BR259, na altura do bairro
Santa
Helena,
em
Colatina. Lezio contou à
polícia que sua esposa foi
rendida pelo criminoso
quando estava na varanda
da casa. Ele, que segurava
uma grande chave de
fenda, empurrou a mulher
para dentro da casa e
fechou a porta. Ao

perceber a ação do
criminoso, o ex-deputado,
que estava na parte de
cima da casa, pediu ajuda
ao vaqueiro, que estava
no quintal. O vaqueiro
entrou na casa. Ele e Lezio
lutaram com o homem e
conseguiram amarrá-lo
com uma corda até a
chegada da polícia. Na
Delegacia Regional de
Colatina, o homem foi
autuado por sequestro. Ele
foi encaminhado ao
Centro de Detenção
Provisória de Colatina.
Lezio Sahtler foi deputado
federal pelo Espírito
Santo entre 1987 e 1991.
(Fonte G1/ES)

Lezio Sahtler foi deputado federal pelo Espírito
Santo entre 1987 e 1991 (Foto: Facebook)

Na tarde de sábado (09), em São Gabriel da Palha,
militares da Força Tática, juntamente com equipes da 2ª
Companhia do 2º Batalhão, apreenderam duas armas de
fogo, drogas e diversos materiais de procedência ilícita. Dois
indivíduos foram detidos.
A ação aconteceu após tomarem conhecimento de que
havia ocorrido uma tentativa de homicídio na cidade e os
suspeitos possuíam um mandado de busca e apreensão em
aberto.
As equipes policiais prosseguiram ao local e
prenderam os dois suspeitos, de 22 anos. Com eles, foram
apreendidas as armas utilizadas no crime, uma
submetralhadora e um revólver calibre 38, além de 100
gramas de crack, R$ 1.960,00 , um aparelho celular, uma
motocicleta NXR 400 Falcon e um pé de maconha.
A dupla e os materiais apreendidos foram
encaminhados ao DPJ de Nova Venécia.

A ação aconteceu após tomarem conhecimento de que
havia ocorrido uma tentativa de homicídio na cidade

Cinco anos depois, polícia
diz que ainda investiga
desaparecimento de
menina em Vila Pavão
O desaparecimento da menina Katiane Renock
Zava completa cinco anos no próximo dia 24 de julho. A
adolescente, na época com 17 anos, desapareceu na
manhã do dia 24 de julho de 2017 após ser deixada pelo
pai na rodoviária da cidade de Vila Pavão, no Norte do
Espírito Santo. De lá, ela seguiria para a casa de uma
amiga onde iria comprar uma chapinha para cabelo. No
entanto, Katiane não chegou ao destino e desde então
não foi mais vista.
A Polícia Civil disse na manhã de segunda-feira
(11), que cinco anos depois, “as investigações e as
diligências da Delegacia de Polícia de Vila Pavão estão
em andamento, porém até o momento ela não foi
localizada. Informações que possam auxiliar no trabalho
de investigação de pessoas desaparecidas podem ser
passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia
181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é
possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”,
finalizou a corporação por meio de nota.
Katiane morava com a família na zona rural de Vila
Pavão. No dia do desaparecimento, a adolescente pegou
carona com o pai, que seguiu para Nova Venécia, onde
tinha compromissos de trabalho. Ele deixou Katiane na
rodoviária e passaria para buscá-la na parte da tarde,
mas ao retornar, a menina não estava no local
combinado. Acreditando que a filha pudesse ter pegado
alguma carona, ele seguiu sozinho para casa.
Em uma entrevista concedida ao site ‘A Gazeta’ em
2019, a mãe da menina, Luciane Renock Zava disse:
“quando ele chegou em casa sem ela eu logo perguntei
onde estava minha filha. Foi nessa hora que a gente
começou a sair à procura dela, mas ninguém sabia de
nada, ninguém passou informação nenhuma, ninguém
viu nada. A polícia está investigando, chamou muita gente
para ouvir, mas tudo sem notícia”, contou.

No dia do desaparecimento a adolescente pegou
carona com o pai que seguiu para Nova Venécia
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Anvisa libera
CoronaVac para
crianças de 3 a 5 anos
REDAÇÃO ON

A Prefeitura de
Águia Branca por
meio da Secretaria
Municipal
de
Agricultura concluiu
durante esta semana
a construção de uma
ponte no Córrego
Vitalino, no distrito
de Águas Claras.

De acordo com o
secretário Rômulo
Barbosa Martins a
obra é de extrema
importância para
facilitar o tráfego no
local, bem como para
possibilitar
o
escoamento
da
produção agrícola da
região.

Covid-19: ES começa a
aplicar 4ª dose da vacina em
pessoas a partir de 18 anos
Pessoas com 18
anos ou mais já
podem receber a
quarta dose da vacina
da
Covid-19
(equivalente à segunda
dose de reforço) a
partir desta sextafeira (15) no Espírito
Santo.
A informação foi
divulgada
pelo
governador Renato
Casagrande (PSB) em
suas redes sociais, na
últimaa quinta (14).
“A partir dessa
sexta-feira
(15),
iniciaremos
a
vacinação do segundo
reforço para toda
população com 18
anos ou mais. As
vacinas são seguras e
eficazes,
vamos
seguir cuidando de
todos os capixabas,
apostando na ciência
e fortalecendo o SUS”,

disse o governador.
De acordo com a
Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), mais
de 126 mil capixabas
de 18 a 29 anos
poderão tomar a
vacina e o estado
possui
estoque
suficiente para iniciar
a vacinação.
“A vacina a ser
utilizada deverá ser,
preferencialmente, da
plataforma de vetor
viral (AstraZeneca ou
Janssen), independente
do imunizante aplicado
anteriormente, exceto
gestantes
ou
puérperas.
Nesta
condição, deve-se
utilizar o imunizante
Pfizer, e caso não
estiver disponível,
poderá ser utilizada a
vacina CoronaVac
como dose de reforço”,
explicou a secretaria.

Ponte facilitará o escoamento da produção

Atividade econômica
cai 0,11% em maio,
revela o Banco Central
A atividade econômica brasileira apresentou uma
queda de 0,11% em maio, na comparação com abril, de
acordo com dados divulgados hoje (14), em Brasília, pelo
Banco Central (BC). Este é o segundo mês seguido de queda
no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBCBR), indicador considerado como uma prévia do Produto
Interno Bruto (PIB).
Em abril, o IBC-BR já havia apresentado recuo de
0,44% na comparação com março, quando houve alta de
1,09%. No acumulado do ano, o IBC-Br ficou em 2,08%.
Em 12 meses, ele acumula alta de 2,66%.
Os dados são dessazonalizados, ou seja,
desconsideram diferenças de feriados e de oscilações da
atividade econômica, típicas de determinadas épocas do
ano.
Juros
O IBC-BR é uma forma de avaliar a evolução da
atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar
decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida
atualmente em 13,25% ao ano.
O indicador incorpora informações sobre o nível de
atividade dos três setores da economia: a indústria, o
comércio e os serviços e a agropecuária, além do volume
de impostos.
Segundo o BC, o IBC-Br terminou o trimestre do ano
com variação positiva de 0,92%, também considerando
os dados dessazonalizados. Na comparação com maio de
2021, o Índice de Atividade Econômica apresentou alta de
3,74%. Assim, chegou a 141,97 pontos. (Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) decidiu na terça-feira (13) autorizar a
aplicação emergencial da vacina CoronaVac em
crianças de 3 a 5 anos de idade. O imunizante é produzido
pelo Instituto Butantan.
Durante reunião da diretoria colegiada, em Brasília,
por unanimidade, a agência seguiu recomendação das
áreas técnicas e autorizou a imunização com duas doses
da vacina, no intervalo de 28 dias. A aprovação vale
somente
para
crianças
que
não
são
imunocomprometidas. A vacina é contra a covid-19.
Não há prazo para o início da utilização do
imunizante no plano nacional de vacinação. A decisão
caberá ao Ministério da Saúde.
Para a diretora Meiruze Souza Freitas, da Anvisa,
relatora do pedido, a CoronaVac está aprovada em 56
países pela Organização Mundial da Saúde (OMS), teve
cerca de um bilhão de doses aplicadas e tem contribuído
para reduzir mortes e hospitalizações.
“Vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a covid-19
pode ajudar a evitar que elas fiquem gravemente
doentes se contraírem o novo coronavírus”, explicou.
A faixa etária entre 5 e 11 anos começou a ser
vacinada em janeiro. Nesse caso, são aplicados os
imunizantes da Pfizer (versão pediátrica) e a CoronaVac.
Estudos
A decisão foi baseada em diversos estudos
nacionais e internacionais sobre a eficácia da vacina
em crianças.
As pesquisas foram realizadas pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Butantan, além de
entidades internacionais. Também foram levados em
conta pareceres de sociedades médicas e das áreas de
farmacovigilância e de avaliação de produtos biológicos
da Anvisa.
Um dos estudos clínicos, feito no Chile, mostrou
efetividade de 55% da CoronaVac contra a hospitalização
de crianças que testam positivo para a covid-19. Além
disso, as crianças que participaram dos estudos clínicos
apresentaram maior número de anticorpos e menos
reações à vacina em relação aos adultos.
No Brasil, outros dados revelaram que as reações
graves após a imunização foram consideradas raras e
raríssimas. A conclusão foi obtida após análise de 103
milhões de doses aplicadas no país. (Agência Brasil)

Não há prazo para o início do uso do imunizante
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O futebol capixaba
tem motivo em dobro para
comemorar no Campeonato
Brasileiro Série D. Com uma
rodada de antecedência, no
Grupo A6, Real Noroeste e
Nova Venécia garantiram
classificação para a segunda
fase da competição nacional.
O time de Águia
Branca venceu a CaldenseMG fora de casa, por 1 a 0,
no sábado (09), e chegou aos
22 pontos na terceira
colocação
do
grupo.
Marcudinho marcou o gol da
importante vitória, aos 7
minutos de jogo.
O Nova Venécia
empatou em casa com a
Inter de Limeira-SP, por 1 a
1, no domingo (10), e é o
quarto colocado com 21
pontos. Os visitantes
abriram o placar com
Jeferson, aos 34 minutos de
jogo, e Max arrancou o
empate, de cabeça, aos 45
minutos da etapa final. Os
jogos foram pela 13ª e
penúltima rodada da fase de

Real Noroeste
empata com o
Nova Venécia e
avança às
semifinais da
Copa Espírito Santo
Equipes capixabas agora buscam melhor colocação no G6
(Fotos: Divulgação/Caldense e Thiago Felix/Nova Venécia)
grupos.
Por isso, restando
apenas mais um jogo para o
término da primeira fase, os
times capixabas não podem
mais ser alcançados no G-4,
já que a quinta colocada
Inter de Limeira-SP tem 17
pontos.
Na 14ª rodada, já

classificados,
os
representantes do Estado vão
em busca de uma melhor
posição no grupo. Todos os
jogos acontecem neste
sábado (16), às 16h. O Nova
Venécia visita o Bahia de
Feira-BA,
na
Arena
Cajueiro, e o Real Noroeste
recebe o líder Pouso Alegre-

MG, no estádio José Olímpio
da Rocha.
Na próxima fase, Nova
Venécia e Real Noroeste vão
enfrentar
times
classificados do Grupo A5,
com os adversários ainda a
serem definidos de acordo
com a classificação final.
(FES)

Semifinais da Copa Espírito
Santo começam hoje (16)
REDAÇÃO ON
O Estrela eliminou a
Desportiva nas quartas de
final da Copa ES após dois
empates em 0 a 0 com
vitória nos pênaltis por 4 a
2. Seu adversário será o
Vitória que despachou o
CTE/Colatina com dois
triunfos por 3 a 0 e 7 a 1,

respectivamente.
As duas equipes
iniciam hoje às 16:00 no
Estádio Sumaré, a luta por
uma vaga na decisão. O jogo
da volta está previsto para
o próximo sábado (23) no
Salvador Costa às 15h.
A outra semi será
entre Real Noroeste que
venceu o Nova Venécia na
“ida” por 1 a 0 e empate em

O Vitória enfrenta o Estrela no Sumaré,
hoje à tarde (Foto: Wagner Chaló)

2 a 2 na “volta” contra o Rio
Branco-ES que eliminou o
Pinheiros com um empate
em 0 a 0 e uma vitória por
1 a 0. A primeira partida
será na próxima quartafeira (20) às 15:00 horas no
Estádio José Olímpio da
Rocha, em Águia Branca. O
jogo decisivo aconte no dia
27/07 no Kleber Andrade,
às 19:00 horas.

O campeão da Copa
Espírito Santo 2022
garante vaga na Copa do
Brasil 2023. O vice fatura a
participação na Copa Verde
2023. Além de representar
o Espírito Santo na
competição nacional, o
vencedor embolsa R$50 mil
pelo título, enquanto o
segundo colocado garante
R$20 mil.

Rio Branco-ES visita o Real Noroeste na
próxima quarta-feira (20) (Foto: Vitor Recla)

O Real Noroeste está na semifinal
da Copa Espírito Santo 2022! Na tarde
de quarta-feira (13), o time de Águia
de Branca visitou o Nova Venécia e
tratou de carimbar a classificação para
a próxima fase da competição estadual.
Após vencer a ida por 1 a 0, o time
merengue fez valer a vantagem do
empate e, com 2 a 2 no placar, manteve
o sonho do pentacampeonato.
Classificado, o Real Noroeste vai
en fre ntar o Ri o Bra nco-ES nas
semifinais. Os jogos acontecem nos
dois próximos meios de semana. A
ida, no José Olímpio da Rocha é na
próxima quarta-feira (20), e a volta,
no Kleber Andrade, no dia 27.
O eliminado N o va Venécia se
de sp ede da Cop a Es pí ri to S an to
2022, mas volta a campo hoje (16),
às 16h (de Brasília), contra o Bahia
de Feira na Arena Cajueiro, pela 14ª
rodada do Campeonato Brasileiro
Série D. (GE / ES)

Com uma vitória por 1 a 0 e empate
em 2 a 2, Real Noroeste eliminou
o Nova Venécia (Foto: Thiago Felix)

Águia Branca, sábado, 16 de julho de 2022

A concessionária Eco101, que atualmente administra
478,7 quilômetros da BR-101, entre a cidade de Mucuri, no
Sul da Bahia e a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro,
informou, nesta sexta-feira (15), que desistiu da concessão
da rodovia federal.
O pedido, solicitando o fim do contrato de forma
amigável, foi protocolado na Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).
“É uma declaração formal quanto à intenção de adesão
ao processo de relicitação, que compreende a extinção
amigável do contrato de concessão da BR 101/ES/BA e a
celebração de um termo aditivo com novas condições
contratuais até a nova licitação do empreendimento”,
informou a Eco101.
Concessão era de 25 anos
A empresa assumiu a rodovia em 2013 e o contrato
previa a duplicação de toda a via até o fim da concessão, que
era de 25 anos. Portanto, deveria acabar em 2038.
Segundo a Eco101, o longo dos nove anos de
administração da rodovia, foram investidos R$ 2,3 bilhões
em obras de melhoria e manutenção e sete praças de pedágio
foram instaladas.
Concessionária aponta problemas
De acordo com a concessionária, a decisão está
amparada na lei 13.448/2017, que trata da relicitação de
contratos de concessões de infraestrutura, regulamentada
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pelo decreto 9.957/2019.
Entre os problemas apontados pela concessionária
para a desistência estão:
- Dificuldades para obtenção do licenciamento
ambiental e financiamentos
- Demora nos processos de desapropriações e desocupações
- Decisão do Tribunal de Contas da União (TCU)
de alterar o contrato de concessão
- Não pedagiamento da BR-116
- Não conclusão do Contorno do Mestre Álvaro
- Agravamento do cenário econômico
“Ao longo do contrato de concessão, iniciado em 2013,
a Eco101 não mediu esforços para viabilizar a continuidade

PT retira pré-candidatura de
Fabiano Contarato ao governo do
ES para apoiar Renato Casagrande
O PT informou, nesta sexta-feira (15), que o senador Fabiano Contarato
não é mais pré-candidato pelo partido ao governo do Espírito Santo.
A pré-candidatura do senador foi anunciada em fevereiro deste ano.
O partido disse em nota que vai apoiar a pré-candidatura à reeleição
do governador Renato Casagrande (PSB).
“Importante lembrar que o senador Fabiano Contarato segue ao lado
de Lula, percorrendo o Brasil e todo nosso estado combatendo o bom
combate com generosidade e diálogo”, diz parte da nota do partido.
A presidente do PT no ES, Jackeline Rocha, disse ao g1 que o partido
está reivindicando o vice da chapa de Casagrande.
PT e PSB estão juntos nacionalmente com as pré-candidaturas de Lula
e Geraldo Alckmin a presidente e vice, respectivamente, e em outros
estados.
“São tempos duros, caminhos difíceis. E o compromisso do PT Espírito
Santo é, junto com uma frente progressista, democrática, ampla, lutar para
banir o retrocesso, olhar para frente de novo, ter esperança outra vez,
crescer com a participação das pessoas. Hoje, essa esperança está
representada pela chapa Lula/Alckmin”, diz trecho nota do PT.
A retirada do nome do senador da disputa acontece quatro dias após
Casagrande confirmar que é pré-candidato à reeleição.
“Casagrande é um democrata e tem uma conexão histórica com o PT.
Seu apoio ao presidente Lula mostra que cada vez mais pessoas estão
escolhendo o amor em vez do ódio. Sim, existem diferenças em nossas
visões, mas nada tão importante quanto trazer de volta a alegria das pessoas,
manter o Espírito Santo em um caminho progressista e evitar a reeleição
de [Jair] Bolsonaro [PL]”, diz outro trecho da nota divulgada.
PT e PSB em SP
Márcio França (PSB) afirmou na última semana que desistiu de ser
candidato a governador de São Paulo e que vai apoiar Fernando Haddad
(PT).
PT e PSB costuraram uma candidatura única para o estado de São
Paulo, no contexto da aliança nacional.
Em vídeo divulgado em suas redes sociais, França, que já foi
governador do estado, afirmou que tinha se comprometido a apoiar o
candidato que estivesse mais bem colocado nas pesquisas ao governo.

do contrato. Todas as dificuldades enfrentadas pela
concessionária foram expostas a seu tempo e publicamente
de forma transparente. Em nove anos de administração da
BR-101/ES/BA, a Eco101 investiu na rodovia em obras de
modernização, melhorias e ampliações, além da prestação
de serviços operacionais que já somam mais de um milhão
de atendimentos aos usuários, o que garantiu a redução de
mais de 60% no número de acidentes”, informou a
concessionária.
O processo de relicitação, de acordo com a Eco101,
assegura a continuidade dos serviços até que uma nova
concessionária assuma a gestão da rodovia.
“Neste período [do processo de relicitação], a Eco101
segue prestando todos os serviços de atendimento aos
usuários, incluindo socorro médico e mecânico, veículos de
inspeção de tráfego, caminhões para captura de animais e
caminhões-pipa para combate a incêndios, além do
monitoramento por câmeras para garantir o fluxo do tráfego
e celeridade aos atendimentos em ocorrências na via”,
declarou a Eco 101.
Governador do ES se manifesta
O governador Renato Casagrande (PSB) informou que
está em contato com o Ministério da Infraestrutura, com a
ANTT e com a bancada federal capixaba para “buscar
caminhos para amenizar o impacto da decisão da
concessionária”.

ES confirma dois casos positivos
de varíola dos macacos em
moradores da Grande Vitória
Dois
casos
positivos de varíola dos
macacos foram
confirmados no Espírito
Santo. A informação foi
dada pela Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa),
que
recebeu
os
diagnósticos nesta
quinta-feira (14).
Estes são os
primeiros
casos
positivos registrados no
estado. De acordo com
a
Sesa, os
dois
pacientes já estão
curados da doença.
Os dois infectados
são homens com faixa

etária entre 30 a 49
anos e moradores da
Grande Vitória.
Por isso, os testes
foram encaminhados
ao laboratório da
Universidade Federal
do Rio
de
Janeiro (UFRJ), que
fez a análise.
Apesar
da
confirmação dos casos,
a secretaria ressaltou
que os dois homens não
representam mais risco
para outras pessoas.
“A
Sesa/ES
informa ainda que o
período de isolamento

desses dois pacientes já
encerrou e ambos estão
curados, não trazendo
riscos à população”,
divulgou a secretaria.
Outros três casos
suspeitos
foram
descartados no estado
até o momento.
Na terça (12), o
subsecretário
de
Vigilância em Saúde,
Luiz Carlos Reblin já
havia informado que os
dois viajaram para São
Paulo e apresentaram
sintomas em seguida,
buscando atendimento
médico.
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O QUE VIMOS E CURTIMOS NAS REDES SOCIAIS
COM ALZIRA REGATIERI

