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Os experientes Afonsinho e Delei comandam os
atletas do Linhares que jogarão a competição

divulgação

Durante vários 
anos o principal clu-
be de Linhares foi 
o Juparanã. Cria-

do em 1955, o clu-
be marcou época e 
encantou gerações, 
mas perdeu espaço a 

partir da inaugura-
ção do Guararema, 
no final de 1968, e 
hoje não existe mais.

Consultório
de

enfermagem
inicia

atividades

divulgação
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O Consultório de 
Enfermagem Vanilla 
– dedicado à saúde da 
mulher – foi inaugu-
rado no sábado (2), 
às 10 horas, na rua da 
Conceição, espaço 146, 
Centro de Linhares. 
As enfermeiras Camila 
Aguiar Suella, Giselle 
da Silva Passos e Lívia 
Teixeira de Oliveira 
Pimentel lideram a ini-
ciativa.

Clube Juparanã embalou
várias gerações

daniel Porto - terral
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A sede do Clube Juparanã ficava no andar 

superior de uma obra próxima à praça Nestor 
Gomes (dos Correios), no Centro de Linhares

divulgação

Alcídia e Rizk disputarão a 
reeleição no dia 18 de novembro

OAB: Alcídia lança
candidatura à reeleição e 

mantém aliança com Rizk
A presidente da OAB - Sub-

seção Linhares, Alcídia de 
Paula, lançou a candidatura à 
reeleição na quarta-feira (6), 
ao lado de vários advogados e 
de sua companheira de chapa, 
Vanessa Gurgel Bazoni. Ela 
mantém a aliança com o pre-
sidente da OAB-ES, José Car-

los Rizk Filho, que também 
disputará a reeleição.

Alcídia lidera a chapa OAB 
Para Todos; Rizk, a chapa Pra 
Frente OAB. As eleições serão 
realizadas no dia 18 de no-
vembro.
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Linhares vai
disputar a Copa 
Brasileirinho Pág.3
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Município comemorou 42 anos de emancipação

Rio Bananal comemo-
rou no dia 14 de setembro 
42 anos de emancipa-
ção com uma história de 
muita luta e trabalho. Por 
volta de 1929, coloniza-
dores como Pedro Ceo-
lin, Pedro Rizzo, Abramo 
Caliman e Alcides Siquei-
ra Campos chegaram à 
localidade, fundaram o 
núcleo de Santo Antônio 

do Bananal e iniciaram o 
cultivo agrícola.

Em 1933 o padre 
Aníbal visitou o lugar 
e reuniu os moradores 
para celebrar a primei-
ra missa. Dois anos de-
pois, o padre Geraldo 
mobilizou o pequeno 
povoado para que fosse 
construída uma capela.

Em 1937, outro gru-

po, liderado por Egídio 
Venturim, Luiz Endrin-
ger e João Casagrande, 
chegou à região e fun-
dou o núcleo de São Se-
bastião do Bananal. Rio 
Bananal convive até os 
dias atuais com o pro-
tagonismo desses dois 
núcleos: o Santo Antô-
nio e o São Sebastião.

Para qualquer emer-
gência ou mesmo para 
buscar suprimentos, os 
moradores se desloca-
vam até Colatina, que era 
o povoado mais desenvol-
vido. Tempos mais tarde, 
seguiam até as margens 
da Lagoa Juparanã e de 
lá para Linhares.

O incremento da 
agricultura e a ação reli-
giosa dos padres contri-
buíram para o progresso 

da região, a ponto de em 
22 de outubro de 1949 
ser elevada à categoria 
de distrito, com a deno-
minação de Rio Bananal, 
subordinado a Linhares.

Em 19 de abril de 
1950 esse fato foi comu-
nicado à população pe-
las lideranças locais. O 
novo distrito era cons-
tituído pelos povoados 
de Santo Antônio e São 
Sebastião.

Em 1963 o desejo de 
progresso desencadeou 
na população a tentativa 
de transformar o distrito 
em município. Porém, o 
pedido foi rejeitado. O 
sonho foi retomado em 
1975. Projeto para tal fim 
chegou a ser aprovado, 
com o nome de municí-
pio de Nova Fátima, mas 

foi arquivado por ultra-
passar o prazo constitu-
cional estabelecido para 
a consulta popular.

Em abril de 1979 é 
solicitado o desarquiva-
mento do processo e em 
junho do mesmo ano a 
Assembléia Legislativa 
autoriza a realização do 
plebiscito, que aconte-

ce em 19 de agosto do 
mesmo ano.

No dia 14 de setembro 
de 1979 o distrito é eleva-
do à categoria de municí-
pio, conforme lei n° 3293. 
O ato de emancipação foi 
assinado pelo governador 
Eurico Vieira de Rezen-
de, no pátio do seminá-
rio, em Rio Bananal.
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TERRAL

Rio Bananal terá
fábrica de fertilizantes

A inauguração da 
AgroCP em Rio Ba-
nanal deve ocorrer 
até o início de 2022. 
Em funcionamento, a 
fábrica vai gerar em-
prego, renda e ajudar 
na promoção do de-
senvolvimento local. 
O deputado estadual 
Marcos Garcia afir-
ma que está feliz por 
ter contribuído na 
atração do empreen-
dimento e destaca os 
esforços do governo 
estadual e da adminis-
tração municipal

arquivo terral

O deputado estadual Marcos Garcia (D) 
conversando com representantes da 

AgroCP em Rio Bananal

PMrB

Rio Bananal possui uma
história repleta de luta e trabalho

Principal atividade econômica do 
município é a produção cafeeira

Rio Bananal está 
localizado na bacia do 
Rio Doce, região nor-
te do Espírito Santo, 
e possui limites geo-
gráficos com Linhares, 
Governador Linden-
berg, São Domingos 
do Norte, Sooretama e 
Vila Valério.

Conta com uma área 
de 645,4 km², corres-
pondente a 0,98% do 
território estadual, e 
é subdividida em sede 
(Santo Antônio e São 
Sebastião), distritos de 
São Jorge Tiradentes e 
São Francisco e comu-
nidades rurais.

A população esti-
mada pelo IBGE, con-

arquivo terral

A zona urbana de Rio Bananal concentra 
26,63% dos moradores

arquivo PúBlico do eS

O governador Eurico Vieira de Rezende 
em Rio Bananal em 14 de setembro

de 1979, dia da emancipação

forme censo de 2019 é 
de 19.141 habitantes. 
O gentílico é ribanen-
se e a formação étnica 
é branca (72%), segui-
da de pardos (23%) e 
negros (5%). A maio-
ria da população – 
73,37% - reside na 
zona rural e 26,63% 
na zona urbana.

A principal ativida-
de econômica do mu-
nicípio é a produção 
cafeeira, com desta-
que para o tipo coni-
lon. Outras culturas 
ganham espaço, como 
o coco, maracujá, ma-
mão, pimenta do rei-
no, milho, feijão, man-
dioca e banana.

A pecuária também 
registra crescimento, 
com produção de gado 
leiteiro e de corte. Na 
área industrial o mo-
vimento está nas fá-
bricas de cachaça, es-

quadrias, produção de 
farinha de mandioca, 
móveis, sorvetes etc. 
Considerando o traje-
to pela BR 101 Norte, 
a distância de Vitória é 
de 175 km.

De acordo com o 
deputado, o norte do 
Espírito Santo tem um 
potencial enorme para 
a instalação de negó-
cios, inclusive de gran-
de porte. “Vamos se-
guir trabalhando para 
que novas indústrias 
se instalem e ajudem a 
dinamizar a nossa eco-
nomia”, disse.

A AgroCP Indústria 
e Comércio de Fertili-
zantes, de Três Pontas 
(MG), destaca que a 
estrutura que está sen-
do montada vai servir 

para se aproximar ain-
da mais dos clientes 
e de um importante 
mercado consumidor.

A empresa atua 
há mais de 30 anos e 
tem como foco a agri-
cultura sustentável. 
Prioriza o agronegócio 
com competitividade 
e inovação, por meio 
de serviços e produtos 
sustentáveis e de qua-
lidade.

É uma das melho-
res do agronegócio no 
setor de fertilizantes, 
conforme a revista 

Globo Rural, e cresce 
de forma expressiva 
na região sudeste e no 
ranking nacional, se-
gundo a revista Exame.

Os seus produtos 
são certificados pelo 
Selo Verde, concedido 
pelo Instituto Chico 
Mendes. A empresa 
ressalta que desenvol-
ve atividades pensan-
do no meio ambiente 
e buscando soluções 
inteligentes, sempre 
levando em conta os 
desafios que o setor 
agrícola apresenta.
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na disputa do fim de 
semana o atleta contou 
vários apoios no judô, 
e cita como exemplos 
o professor Charles e o 
preparador físico Hum-
berto. Entretanto, res-
salta a sua história no 
jiu-jítsu. Enzo agrade-
ce ainda à família e aos 
amigos, que o apoiam 
com o que podem.

O atleta tem agen-
da de competições até 
dezembro e treina com 
afinco todos os dias, 
pois tem como objeti-
vo maior representar 
Linhares, o Espirito 
Santo e o Brasil numa 
olimpíada.

A equipe de Relacionamento com a
Comunidade informa e mobiliza

Linhares vai disputar 
a Copa Brasileirinho

O Linhares e o Ti-
gres, de Aracruz, vão 
representar o Espírito 
Santo na Copa Brasi-
leirinho sub-14, que 
será disputada a par-
tir deste sábado (9) 
até o dia 17 em Minas 
Gerais. A competição 
reunirá clubes tradi-
cionais, como os qua-
tro grandes do Rio 
de Janeiro, Cruzeiro, 
Atlético-MG, Corin-
thians e Internacional.

Os jogos da nona 
edição do torneio se-
rão realizados em sete 

divulgação

Os experientes Afonsinho e Delei 
comandam os atletas do Linhares que 

jogarão a competiçãoAtleta de Linhares
tem como meta

disputar uma olimpíada

O atleta Enzo Anto-
nio dos Anjos Pegorette, 
14 anos, lutador de jiu-
jitsu e judô, conquistou 
vaga na seleção capi-
xaba de judô escolar, 
na categoria 14 anos, 
a partir de 67 kg, e irá 
representar o estado e 
Linhares numa compe-
tição nacional que será 
realizada neste mês no 
Rio de Janeiro.

Para conquistar a 
vaga, Enzo venceu três 
lutas, sendo duas por 
pontos e a final por ip-
pon. Ele passou nas 
semifinais por atletas 
que tinham até 88 kg. 
Mesmo assim, valendo-
-se da experiência nos 
tatames, soube esperar 
os momentos corretos 

ati aSPerqd

ATI ASPERQD atua 
em sintonia com a 

comunidade

divulgação

Enzo treina com afinco, pois tem como 
objetivo maior representar Linhares, o 

Espirito Santo e o Brasil numa olimpíada

Lutador de jiu-jitsu e judô, Enzo conquistou 
vaga na seleção capixaba de judô escolar

Como o próprio 
nome diz, a equipe 
de Relacionamento 
com a Comunidade 
atua como ponte. É 
ela a responsável por 
deixar os morado-
res informados em 
relação às decisões 
tomadas pela Asses-
soria Técnica em de-

fesa dos direitos dos 
atingidos e mobilizá-
-los para que tenham 
voz ativa em todos os 
projetos.

Fazem parte da 
equipe os mobiliza-
dores: Carlos, An-
gélica, Luiz Carlos, 
Marijane, Monielle, 
Ocimar, Paulo e Wa-

shington. À frente 
estão: o coordena-
dor de Mobilização 
José Costa, a coor-
denadora de Rela-
cionamento com a 
Comunidade Lucia-
na, o antropólogo 
Weleda e o assessor 
Técnico Administra-
tivo Felipe.

e aproveitá-los.
Para obter sucesso 

sedes. As equipes fo-
ram divididas em oito 
grupos de cinco. Os 
dois times mais bem 
classificados de cada 
grupo avançam para 
as oitavas de final.

Comandado pelos 
experientes Afonsi-
nho e Delei, o Linha-
res está na chave D, 
junto com Bahia, Re-
trô (PE), Colúmbia 
(MG) e Fut Talentos 
(SP), e vai disputar as 
suas partidas na Are-
na Gregorão. O Tigres 
ficou no grupo E, ao 

lado de Projeto VF4 
(PB), Cruzeiro, Santa 
Cruz e Funorte (MG), 
e jogará na Arena 
Santa Cruz e na Toca 
da Raposa.

Delei afirma que a 
competição é uma das 
principais do Brasil 

para as categorias de 
base e que o Linhares 
se prepara com entu-
siasmo para disputá-
la. “A copa promo-
ve a integração entre 

as equipes por meio 
de uma disputa sa-
dia. Estamos cientes 
de nossos objetivos e 
responsabilidades”, 
disse.
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Suzano divulga resultado do Edital Quilombola

CEF é multada em R$ 110 mil por
amplas filas e atendimento demorado

O Instituto Estadu-
al de Proteção e De-
fesa do Consumidor 
(Procon-ES), multou 
em mais de R$ 110 mil 
reais a Caixa Econômi-
ca Federal por amplas 
filas e atendimento de-
morado nas agências 
do Estado.

A Federação Brasi-
leira de Bancos (Febra-
ban), o Banco Central 
(Bacen), a Associação 
Brasileira dos Bancos 
(ABBC) e o Sindicato 
dos Bancários do Espí-
rito Santo (Sindibancá-
rios) foram notificados 
pelo Procon-ES para 
que recomendassem 
às agências bancárias 
que adotassem as me-
didas necessárias para 

arquivo

O atendimento nas agências da CEF é questionado pelo Procon-ES

Renova: edital de apoio a grupos
produtivos é prorrogado até o dia 22

As inscrições para o 
1º Edital de Seleção de 
Projetos para Apoio a 
Grupos Produtivos na 

Fundação renova

O edital é direcionado a pescadores profissio-
nais e aquicultores regularizados, impactados

A Suzano apresenta 
os projetos aprovados 
no Edital Quilombo-
la, lançado em agosto 
deste ano. Serão be-
neficiadas 46 inicia-
tivas, divididas entre 
o Espírito Santo e a 
Bahia, que receberão o 
apoio da empresa para 
desenvolvimento de 
projetos voltados para 
geração de renda.

O edital conta com 
o aporte de R$ 500 mil 

divulgação

O edital da Suzano 
conta com aporte de 

R$ 500 mil

Inscrições
As inscrições devem ser realizadas até o pró-

ximo dia 22 no site www.fundacaorenova.org ou 
diretamente no portal Prosas (www.prosas.com.
br), onde estarão disponíveis edital, anexos e ou-
tras informações importantes aos participantes.

A documentação exigida para inscrição deve 
ser enviada para o e-mail editalpesca@fundaca-
orenova.org. As dúvidas a respeito da utilização 
da Plataforma Prosas durante o processo de sub-
missão das propostas devem ser encaminhadas 
para o e-mail contato@prosas.com.br ou pelos 
telefones (31) 3070 3600 ou (31) 3070 3400, du-
rante horário comercial (das 9h às 18h).

e é direcionado para 
projetos que buscam 
o fortalecimento da 
agricultura, beneficia-
mento e agregação de 
valor à produção rural. 
Dessa forma, incentiva 
a comercialização e/ou 
atividades econômicas 
sustentáveis, o fomen-
to ao empreendedoris-
mo e a inclusão digital.

A iniciativa é fruto 
da parceria da Suzano 
com a Coordenação 

Nacional de Articula-
ção das Comunidades 
Negras Rurais Qui-
lombolas (Conaq). Os 
projetos aprovados 
terão duração máxi-
ma oito meses após a 
formalização do apoio 
com a Suzano e deve-
rão ser executados até 
30 de abril de 2022.

Recentemente a Su-
zano também divulgou 
o resultado do Edital 
Regional, que contou 

com o aporte de cer-
ca de R$ 600 mil para 
projetos das comuni-
dades em que a Suzano 
está presente na Bahia, 
Espírito Santo e Minas 
Gerais. Para conferir 
o resultado dos dois 
editais, acesse o link: 
https://linktr.ee/suza
noempresa

evitar que fosse extra-
polado o tempo de es-
pera dos consumidores 
nas filas das agências, 
conforme determina a 
legislação.

O Instituto também 
solicitou das agências 
bancárias ampla divul-
gação sobre o horário 
de atendimento, por 
meio de cartazes em 
local visível e demais 
canais disponíveis; 
medidas que minimi-
zassem as grandes filas 
que se formam do lado 
de fora das agências e 
atendimentos exclu-
sivos e diferenciados 
para idosos, pessoas 
com deficiência e ges-
tantes no início do ex-
pediente bancário.

O Procon-ES reque-
reu ainda que os ban-
cos assegurassem, com 
prioridade, os atendi-
mentos relativos aos 
programas sociais do 
governo federal, bem 
como atendimento 
prioritário às pesso-
as que comprovassem 
pertencer ao grupo de 
risco e que prestas-
sem o serviço de forma 
adequada e eficaz, uti-
lizando meios de dimi-
nuir o tempo de espera 
do consumidor.

De acordo com o 
diretor-presidente do 
Procon-ES, Rogério 
Athayde, o Instituto 
teve conhecimento da 
problemática das am-
plas filas de pessoas 

durante o atendimento 
bancário nas agências 
por meio de denúncias 
dos consumidores e de 
reportagens exibidas 
pelos meios de comu-
nicação.

A diretora jurídica 

do Procon-ES, Lara 
Helena da Rocha Sou-
za, explicou que, dian-
te da ausência de res-
posta e apresentação 
das medidas adotadas 
para evitar o que se 
chama de espera de-

morada, mesmo após 
ciência da notificação 
recomendatória expe-
dida pelo Procon-ES 
foi necessário instau-
rar o processo de ofí-
cio, que resultou na 
aplicação de multa.

Pesca e Aquicultura 
foram prorrogadas até 
o dia 22. Serão apoia-
das iniciativas existen-

tes, incluindo as que 
estejam paralisadas e 
possam retomar suas 
ações em municípios 
de Minas Gerais e do 
Espírito Santos im-
pactados pelo rompi-
mento da barragem de 
Fundão (MG).

As inscrições são 
gratuitas e direciona-
das a pescadores pro-
fissionais com Registro 
Geral de Pesca (RGP) 
ou protocolo emitido 
de acordo com a legis-
lação vigente (entre 
2014 e 2015) e aqui-
cultores regularizados, 
com licenciamento 
ambiental, impacta-
dos. Os participantes 
devem estar reunidos 

em grupos de, no mí-
nimo, três pessoas, e 
todos os componentes 
precisam estar cadas-
trados na Fundação 
Renova.

Os grupos podem 
ser formais – asso-
ciações, colônias ou 
cooperativas – ou in-
formais. O pescador 
que não possuir RGP 
também pode integrar 
a um grupo de pesca-
dores formalizados. O 
edital é realizado pelo 
Programa de Reto-
mada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras 
da Fundação Renova.

A iniciativa possi-
bilita oportunidades 
para melhoria de pro-

jetos produtivos aquí-
colas e pesqueiros, por 
meio da aquisição de 
equipamentos e insu-
mos, ampliação, ade-
quação e instalação de 

unidades de beneficia-
mento de pescado ou 
da obtenção de selos 
de inspeção sanitária 
para o desempenho de 
suas atividades.
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Consultório de enfermagem 
inicia atividades em Linhares

FotoS da Página: daniel Porto – terral e divulgação

O consultório fica no Espaço 146, em frente a
Praça 22 de Agosto, no Centro de Linhares

SOBRE AS 
EMPREENDEDORAS

Vanilla, um nome 
representativo

O nome Vanilla 
tem grande repre-
sentatividade para o 
corpo feminino. Du-
rante a derrubada do 
Império Asteca, ho-
mens encontraram a 
planta da baunilha e 
a apelidaram de “vai-
nilla”, um diminutivo 
de “vaina”, que quer 
dizer “bainha” em es-

panhol. E “vaina” vem 
da palavra latina “va-
gina”, devido à forma 
das plantas.

Pensando na saú-
de da mulher, o nome 
carrega o conceito dos 
principais cuidados 
que é preciso ter com 
o sistema reprodu-
tor feminino. Além 
da força que o nome 

carrega, há também o 
lado da feminilidade e 
delicadeza pertinente 
à flor-de-baunilha.

O Consultório de En-
fermagem Vanilla fica 
no Centro de Linhares-
ES, no espaço 146, rua 
da Conceição, em fren-
te a Praça 22 de Agosto. 
Fones: (27) 3371 2287 e 
9 9734 7502.

O Consultório de 
Enfermagem Vanilla 
– dedicado à saúde 
da mulher – foi inau-
gurado no sábado (2), 
às 10 horas, na rua 
da Conceição, espaço 
146, Centro de Linha-
res. As enfermeiras 
Camila Aguiar Suella, 
Giselle da Silva Passos 
e Lívia Teixeira de Oli-
veira Pimentel lide-
ram a iniciativa.

As três destacam: 
“A enfermagem é a 
arte de cuidar, e nós 
somos os artistas des-
sa ciência complexa e 
indispensável na saú-
de”. O consultório já 
realiza a campanha do 
Outubro Rosa, mês de 
prevenção e conscien-
tização ao câncer de 
mama. “Estamos jun-
tas nessa causa”, res-
saltam Camila, Giselle 
e Lívia.

O espaço apresenta 
um novo conceito de 
cuidados com a saúde 
da mulher, integrando 
técnica, ética, sensi-
bilidade, qualidade e 

humanização. A fina-
lidade é melhorar a 
qualidade de vida e a 
autoestima da mulher 
e aproximar os cui-
dados preventivos e 
assistenciais da enfer-
magem à sociedade, 
diminuindo o índice 
de morbimortalidade 
por câncer de colo de 
útero e mama.

As atividades en-
volvem consultas de 
e n f e r m a g e m  c o m 
ênfase em saúde da 
mulher, saúde sexual 
e reprodutiva; ações 
de prevenção ao cân-
cer de mama e colo 
uterino; exame ci-
topatológico de colo 
uterino (preventivo); 
exames pré-nupciais; 
curso para gestantes; 
orientação e acompa-
nhamento contra pos-
síveis doenças e pres-
crição de tratamentos 
quando necessário.

O consultório pos-
sui serviços diferen-
ciados pela qualidade; 
equipe constituída por 
profissionais em cons-

tante aperfeiçoamen-
to técnico; tratamen-
to de acordo com as 
necessidades de cada 
paciente; coleta de 
preventivo, incluindo 
análise do material 
coletado, e resultado 
em tempo hábil.

Também oferece: 
orientações para ma-
nutenção da saúde da 
mulher; resultados 
efetivos; estrutura fí-
sica adequada para 
atendimento aos pa-
cientes; horário de 
atendimento diferen-
ciado; valor acessível; 
e parcerias com exa-
mes laboratoriais e de 
imagem e com equipe 
multidisciplinar.

As empreendedo-
ras garantem o desen-
volvimento das ativi-
dades e colocam à dis-
posição atendimentos 
de qualidade num 
ambiente estruturado 
e de fácil acesso. Os 
agendamentos de ho-
rários serão realizados 
por telefone e/ou pre-
sencialmente.

Graduada pela 
Universidade Gama 
Filho, Camila Aguiar 
Suella é especialista 
em Atenção Primá-

ria a Saúde, especia-
lista em Urgência e 
Emergência e espe-
cializanda em Enfer-
magem Obstétrica. 

Possui experiência 
de 14 anos em Saúde 
da Família.

Graduada pela 
Universidade Fede-
ral Fluminense, Gi-
selle da Silva Passos é 
licenciada em enfer-
magem, especialista 
em Saúde Coletiva e 
Atenção Primária a 
Saúde e especializan-
da em Enfermagem 
Obstétrica. Tem 13 
anos de experiência 
em Saúde da Família 
e Atenção Primária a 
Saúde.

Graduada pela 
Unesc, Lívia Teixei-
ra de Oliveira Pi-
mentel é especialista 
em Saúde Coletiva 
e Atenção Primária 
à Saúde e especiali-
zanda em Enferma-
gem Obstétrica. Tem 
experiência de mais 
de uma década em 
saúde da família.
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Juca Gama marcou época como
produtor rural, empresário e político

Por Daniel Porto

O produtor rural, 
empresário e político 
José Mauro Gomes e 
Gama, o Juca, mar-
cou época no Espíri-
to Santo. Ele nasceu 
em 11 de setembro de 
1949, em São Mateus, 
e faleceu em 31 de ja-
neiro de 2013, vítima 
de complicações de-
correntes de um infar-
to, quando exercia o 
mandato de vereador 

em Linhares.
Membro de famí-

lia tradicional, Juca 
Gama tinha persona-
lidade forte e se des-
tacou como produtor 
rural e empresário, 
sendo sócio de em-
presas conhecidas, 
como Vetagro, Lasa e 
Paloma, entre outras. 
Apoiava eventos de 
diferentes segmentos 
e as ações do Sindica-
to Rural Patronal, en-
tidade que liderou por 
vários anos.

Respeitado na so-
ciedade, recebeu o 
incentivo de amigos 
para ingressar na po-
lítica, o que ocorreu 
em 1982, ao ser lan-
çado candidato a vice-
-prefeito na chapa de 
Senatilho Perin, que 
havia administrado 
Linhares no período 
1967-1970. Ambos 
foram candidatos 
pelo PDS, mas a cha-
pa vencedora foi a do 
MDB, formada por 
Samuel Batista Cruz 
(prefeito) e José Car-

los Elias (vice).
O PDS era um par-

tido de direita que 
fora criado em 31 de 
janeiro de 1980 para 
suceder a Arena, agre-
miação que dava sus-
tentação ao regime 
militar (1964-1985). 
Em Linhares, a prin-
cipal liderança do par-
tido na época era o de-
putado estadual Emir 
de Macedo Gomes, a 
quem Juca era ligado 
politicamente.

Juca Gama retor-
nou à cena política em 
1988, sendo eleito ve-
reador pelo Partido Li-
beral. Filiou-se ao PTB 
e colecionou vitórias 
pela sigla, sendo reelei-
to vereador em 1992, 
deputado estadual em 
1994, vice-prefeito de 
Linhares em 1996 e 
novamente deputa-
do estadual em 1998. 
Ainda pelo PTB, can-
didatou-se a vereador 
em 2008, sendo eleito. 
Obteve nova vitória em 
2012, já no PSD.

Presidiu a Câmara 

de Linhares em dois 
períodos: no biênio 
1991-1992, quando o 
prefeito era Luiz Cân-
dido Durão (PDT); e 
no biênio 1993-1994, 
na gestão de José Car-
los Elias (PTB). Era 
casado com a profes-
sora Rita Dallapicula 
Gama e apaixonado 
pelos filhos Juliano e 
Giselli e demais fami-
liares.

Juca Gama foi ho-
menageado recente-
mente por meio do 
complexo de esporte 

e lazer de Rio Quar-
tel, que recebeu o seu 
nome, numa justa lem-
brança. Os moradores 
da localidade eram 
muito ligados a ele – e 
Juca sempre prestigia-
va a comunidade.

Quando faleceu, 
a Assembleia Legis-
lativa decretou luto 
oficial de quatro dias. 
Juca havia sido depu-
tado estadual por dois 
mandatos – de 1995 
a 2003. Ele foi inter-
nado na noite de 28 
de janeiro de 2013 no 

hospital Rio Doce, e 
partiu aos 63 anos, na 
madrugada do dia 31.

Sentiu dores no 
peito e chegou a ser 
submetido a uma an-
gioplastia para a deso-
bstrução de artérias. 
Estava na UTI, em 
coma induzido, mas 
não resistiu. O sepul-
tamento ocorreu no 
cemitério São José, 
em Linhares, no dia 1º 
de fevereiro de 2013, 
para a tristeza de seus 
eleitores, parentes e 
amigos.

Messias Caliman é
eleito vice-presidente 

da Câmara de Linhares
O vereador Messias 

Caliman (Rede) foi 
eleito para a vice-pre-
sidência da Câmara de 
Linhares na sessão de 
segunda-feira (4). O 
cargo era ocupado por 
Therezinha Vergna 
(Rede), que renunciou 
para ficar à frente da 
Comissão de Defesa e 
Promoção dos Direitos 
da Mulher.

Após ser escolhi-
do por unanimidade, 
Messias agradeceu 
aos colegas, pelos vo-
tos e confiança, e afir-
mou: “Vou continuar 
somando forças para 
que a atual legislatura 
prossiga tendo bons 
resultados na gestão 
interna e junto às co-
munidades”. O man-
dato da mesa diretora 
vai até 31 de dezembro 
de 2022.

arquivo terral

O mandato de Messias na vice-presidência 
da CML vai até 31 de dezembro de 2022

FotoS: arquivo do terral

Juca Gama
marcou época no 

Espírito Santo

O sepultamento ocorreu no cemitério São José, 
no dia 1º de fevereiro de 2013, para a tristeza

de seus eleitores, parentes e amigos

Economia do ES tem
o quarto trimestre

positivo consecutivo
A atividade eco-

nômica do Espírito 
Santo cresceu 0,2% 
no segundo trimestre 
de 2021 na compara-
ção com o primeiro 
trimestre deste ano. 
Com o número, o es-
tado teve o seu quar-
to resultado positivo 
consecutivo nesta 
base de comparação e 
tem o melhor desem-
penho desde o período 
pré-pandemia (quarto 
trimestre de 2019).

As estimativas do 
Indicador de Ativida-
de Econômica (IAE-
Findes) foram divul-
gadas no mês passado 
pela Federação das 
Indústrias do Espírito 
Santo (Findes). Con-
forme Cris Samorini, 
presidente da entida-
de, foram anunciados 
importantes investi-
mentos neste ano e 
são bons os indicati-
vos de como a indús-
tria capixaba vem se 
movimentando.

Cris Samorini cita 
a Vale, que vai inves-

Sobre Messias
Manoel Messias Ca-

liman foi eleito vere-
ador de Linhares pelo 
Rede em 15 de novem-
bro de 2020, após re-
ceber 722 votos. Nas-
ceu no município em 
1 de janeiro de 1967, é 
casado com Lucilene 
Frigini e tem quatro 
filhos. Comerciante e 
agricultor, pratica surf 
e mora na Vila de Re-
gência há 27 anos.

É ativo em várias 
associações comunitá-
rias e foi eleito por três 
mandatos pela asso-
ciação agroindustrial 
de Regência. Luta há 
décadas para fortale-
cer e desenvolver a Foz 
do Rio Doce e região 
e tem como bandeiras 
o asfaltamento da ES-
010, entre Vila do Ria-
cho (Aracruz) e Regên-

cia, e da ES-440, entre 
a BR 101 e Regência.

Assim que assumiu 
o mandato de verea-
dor, em 1º de janei-
ro deste ano, Messias 
passou a atuar em todo 

município. “Dedico 
atenção especial a Re-
gência e região, mas 
ressalto que o meu tra-
balho é voltado para 
todas as localidades de 
Linhares”, finaliza.

tir cerca de US$ 135 
milhões para produ-
zir um material que 
polui menos (“brique-
te verde”), e a EDP, 
com aporte de R$ 38 
milhões para melho-
rar a distribuição de 
energia em 10 cidades 
da sul do estado.

De acordo com a 
economista-chefe da 
Findes, Marília Silva, 
o segundo trimestre 
de 2021 apresentou 
um início preocu-
pante em razão da 
evolução da Covid-19 
no estado e no país, 
levando à adoção de 
medidas restritivas 
mais rígidas por parte 
do governo.

Ela explica que, à 
medida que os dias se 
passaram, os mapas 
elaborados pelo gover-
no capixaba apresenta-
ram melhora na evolu-
ção quanto aos riscos da 
doença. “Essa mudança 
viabilizou a retomada 
de atividades econômi-
cas em meados do tri-
mestre”, disse.
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A Fábrica de Biscoitos Degredo é 
uma importante conquista da comu-
nidade. Pertencente a Associação dos 
Pescadores e Extrativistas e Remanes-
centes de Quilombo do Degredo (AS-
PERQD), o empreendimento oferta di-
versos produtos.

Biscoitos de limão, coco, nata, café e 
o famoso pão de “Q” saem das mãos da 
comunidade e são comercializados na 
área urbana de Linhares – com muito 
sucesso!

Biscoitos de
Degredo são 
vendidos na 

área urbana de 
Linhares

Juparanã, um clube social que
embalou várias gerações em Linhares

Durante vários anos 
o principal clube de 
Linhares foi o Jupara-
nã. A sede funcionava 
no Centro, na avenida 
João Felipe Calmon, 
no andar superior de 
uma obra próxima à 
praça Nestor Gomes 
(dos Correios). Criado 
em 1955, o clube mar-
cou época e encantou 
gerações, mas per-
deu espaço a partir da 
inauguração do Guara-
rema, no final de 1968, 
e hoje não existe mais.

No livro Vultos, 
Fatos & Lendas Li-
nharenses (edição de 
1975), o autor Lastê-
nio Calmon Júnior re-
gistra que, em 1954, o 
prefeito eleito Manuel 
Salustiano de Souza, o 
advogado e vereador 
eleito José de Caldas 
Brito e o médico Emir 
de Macedo Gomes en-
comendaram o andar 
superior do prédio que 
o senhor João Pian-
tavinha estava cons-

daniel Porto - terral

A sede do Clube Juparanã ficava no andar superior de uma obra próxima
à praça Nestor Gomes (dos Correios), no Centro de Linhares

Livro conta a história do bairro 
Nossa Senhora da Conceição

A história do bairro 
Nossa Senhora da Con-
ceição está registrada 
num livro lançado nes-
te ano pela editora Clu-
be de Autores, que tem 
como autoras Andreia 

reProdução

O livro tem como autoras Andreia Maria da 
Silva Braga e Fabrícia Fardin Pezzin

divulgação

A fábrica produz biscoitos e pão que são 
comercializados com sucesso

Maria da Silva Braga 
e Fabrícia Fardin Pe-
zzin. A obra possui 174 
páginas e traz capítu-
los com informações 
sobre a pesquisa reali-
zada e fatos marcantes 

do bairro, passando 
pelo surgimento, a do-
ação de lotes, infraes-
trutura, a formação e a 
história protagonizada 
por diversas famílias.

O livro mostra que 
os lotes do bairro co-
meçaram a ser vendi-
dos a partir de 1970 e 
que os fatos narrados 
foram adquiridos por 
meio do trabalho de 
campo. A obra fez par-
te em 2005 da mono-
grafia de conclusão de 
curso de Geografia das 
duas pesquisadoras – 
Andréia e Fabrícia – e 
passou por mudança.

A explicação está no 
primeiro capítulo: “A 
pesquisadora Andréia 
Braga acrescenta em 
suas linhas relatos atu-
alizados das diversas 
famílias as quais fize-
ram parte da história 
de crescimento do bair-
ro, transformando as-
sim o que antes era um 
levantamento técnico 
da formação do bairro, 
para um relato vivo de 
seus personagens”.

O livro relata “as 

idas e vindas de todas 
as pessoas que contri-
buíram para a cons-
trução do bairro, as 
influências políticas, 
a perseverança dos 
moradores, a determi-
nação das famílias em 
arriscar tudo e buscar 
o novo na construção 
de um sonho para o 
futuro de seus filhos e 
netos, e que hoje per-
petuam seus nomes na 
comunidade”.

O prefácio traz à 
baila: “Quando come-
çamos nossa pesquisa 
em 2005 para realizar-
mos nossa monografia, 
eu, Andréia Braga, e 
minha amiga Fabrícia 
Fardin, não imaginá-
vamos a riqueza his-
tórica dos moradores 
do bairro, guardamos 
cada pedaço da história 
de vida dessas pessoas, 
que hoje culmina com a 
realização desse livro, 
que traz e ilustra como 
foi a criação, a ocupa-
ção e o desenvolvimen-
to das famílias que for-
maram o bairro Nossa 
Senhora da Conceição”.

truindo para servir de 
clube social.  

Manuel Salustiano 
faleceu em 27 de no-
vembro de 1954, antes 
de ser empossado, e o 
episódio esfriou as ne-
gociações. Um grupo 
liderado pelo senhor 
Gerles Gama entrou em 
ação e duas reuniões 
foram realizadas com 
várias pessoas, aí inclu-
ídos os já citados José 
de Caldas Brito e Emir 
de Macedo Gomes.

Por fim, o andar su-
perior do prédio foi ad-
quirido do senhor João 
Piantavinha por 300 
contos, por 100 pesso-
as, com cada uma dan-
do 3 contos (3 mil cru-
zeiros). Para Lastênio 
Calmon, o final feliz 
mostra “o quanto pode 
um povo quando quer 
realizar alguma coisa”. 
Ainda no livro, o autor 
fala sobre a importân-
cia do clube:

 “Assim foi fundado 
o Clube Juparanã que 

tantos préstimos tem 
oferecido à sociedade e 
ao povo do nosso mu-
nicípio, ora em noites 

deliciosamente dan-
çantes, ora servindo de 
palco a magníficas ses-
sões cívicas e culturais, 

ora prestando-se a 
reuniões de simpósios 
econômicos, ou para 
apurações eleitorais, 

quando não é para sa-
lão de coquetéis e ban-
quetes a altas autori-
dades visitantes”.
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A Câmara dos De-
putados derrubou o 
veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto 
que inclui Aracruz, Ita-
rana e Itaguaçu – mais 
28 municípios minei-
ros localizados à mar-
gem norte do Rio Doce 
– na área da Superin-
tendência do Desenvol-
vimento do Nordeste 
(Sudene). A decisão foi 
confirmada pelo Sena-
do. Governador Lin-
denberg já fazia parte 
da Sudene, de acordo 
com a Lei Complemen-
tar nº 125, de 3 de ja-
neiro de 2007. 

Nas razões de veto, 
o presidente alegou 

Bandes amplia produtos e serviços 
oferecidos para municípios capixabas

A necessidade de 
acelerar o investimen-
to em infraestrutura e 
de aumentar a arreca-
dação contribui para 
que os municípios ca-
pixabas busquem al-
ternativas para o de-
senvolvimento. Diante 
dessa demanda, o Ban-
co de Desenvolvimen-
to do Espírito Santo 
(Bandes) formulou 
uma série de produtos 
e serviços que podem 
resultar em crescimen-
to para as cidades.

Para o diretor de 
Negócios do banco, 
Marcos Kneip Navar-
ro, a parceria com a 
gestão pública fortale-
ce o desenvolvimento 
socioeconômico das 
diferentes regiões do 

arquivo terral

Diretor de Negócios do Bandes, Marcos 
Kneip Navarro fala sobre as ações em curso

ES tem mais três municípios na área da Sudene
arquivo terral

Com a Sudene, o Norte do Espírito Santo atrai
investimentos como a Weg Motores, instalada em Linhares

Inclusão ocorreu a partir de 1998
A inclusão de mu-

nicípios do Espírito 
Santo na área de atua-
ção da Sudene, a partir 
de 1998, possibilitou 
a chegada de várias 
empresas – que são 
estimuladas a se insta-
larem por intermédio 
de incentivos fiscais, 
acesso a programas e 
outros benefícios.

O projeto que in-
cluiu o Vale do Jequiti-
nhonha (MG) e o norte 
do Espírito Santo foi 
aprovado pelo Congres-
so Nacional em 1998 e 
sancionado pelo então 
presidente Fernan-
do Henrique Cardoso 
(PSDB) em 15 de ju-
lho do mesmo ano, por 
meio da Lei nº 9.690.

A partir daí, muitos 
empresários, indus-
triais e prestadores 
de serviços passaram 

Superintendência foi criada em 1959
Criada pela Lei 

no 3.692, de 15 de 
dezembro de 1959, a 
Superintendência do 
Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) 
foi uma forma de in-
tervenção do Estado 
no Nordeste, com o 
objetivo de promo-
ver e coordenar o 
desenvolvimento da 
região. Trata-se de 
uma autarquia vin-
culada ao governo 
federal.

Sua instituição 
envolveu a definição 
do espaço que seria 

compreendido como 
Nordeste e passaria 
a ser objeto da ação 
governamental: os 
estados do Mara-
nhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Nor-
te, Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas, Sergi-
pe, Bahia e parte de 
Minas Gerais.

A criação resul-
tou da percepção de 
que, mesmo com o 
processo de indus-
trialização, crescia 
a diferença entre o 
Nordeste e o Centro-
Sul do Brasil. Tor-

nava-se necessário, 
assim, haver uma in-
tervenção direta na 
região, guiada pelo 
planejamento, en-
tendido como único 
caminho para o de-
senvolvimento.

Com sede em Re-
cife (PE), a autarquia 
tem por finalidade 
promover o desen-
volvimento de sua 
área de atuação e a 
integração compe-
titiva da base pro-
dutiva regional nas 
economias nacional 
e internacional.

a procurar as cidades 
beneficiadas de for-
ma mais intensa para 
se instalarem. A re-
gião oferece vantagens 
competitivas, logísti-
ca privilegiada e uma 
série de atrativos que 
propiciam desenvol-
vimento econômico 
e social. A economia 
diversificada também 
contribui para a atra-
ção de investimentos.

Nesse contexto, 
chegaram empreendi-
mentos como a Weg 
Motores, Brandão 
Metalúrgica S/A (Bra-
metal), Perfilados Rio 
Doce, Ducôco, Imeta-
me, Café Cacique So-
lúvel e Móveis Itatiaia, 
além de muitos outros. 
E negócios já existen-
tes se modernizaram e 
ampliaram o campo de 
atuação, alcançando 

merecido destaque.
Foram incluídos 

na área de atuação da 
Sudene, em 1998, os 
seguintes municípios 
do norte do ES: Baixo 
Guandu, Colatina, Li-
nhares, Marilândia, Rio 
Bananal, São Domin-
gos do Norte, Pancas, 
Sooretama, Alto Rio 
Novo, Águia Branca, 
São Gabriel da Palha, 
Vila Valério, Jaguaré, 
Mantenópolis e Barra 
de São Francisco.

E ainda: Vila Pavão, 
Água Doce do Nor-
te, Nova Venécia, São 
Mateus, Conceição da 
Barra, Boa Esperança, 
Pinheiros, Ecoporanga, 
Ponto Belo, Montanha, 
Mucurici e Pedro Caná-
rio. A Lei Complemen-
tar nº 125, de 3 de janei-
ro de 2007, incluiu Go-
vernador Lindenberg.

Estado. Ele frisa que o 
ente público é determi-
nante para o desenvol-
vimento da economia, 
pois proporciona alter-
nativas para que o am-
biente de negócios se 
fortaleça e cria oportu-
nidades de emprego e 
renda.

Marcos Kneip des-
taca que o Bandes 
contribui com as pre-
feituras para a atra-
ção e permanência de 
empresas. Além disso, 
oferece a estruturação 
de parcerias público-
-privadas e concessões 
para ampliar a qua-
lidade de serviços e 
apoiar a expansão dos 
negócios, por meio de 
crédito e da oferta de 
garantias aos financia-

mentos.
O diretor elogia o 

Programa Bandes de 
Investimento nos Mu-
nicípios do Espírito 
Santo, o Procidades, 
e diz que, por meio 
do acesso ao financia-
mento do banco, im-
portantes intervenções 
podem sair do papel, 
assim como a moder-
nização dos serviços 
oferecidos pelas pre-
feituras e o incremento 
da arrecadação, resul-
tados que possibilitam 
mais qualidade de vida 
à população.

Cita ainda o ES In-
teligente, programa 
pelo qual municípios 
e consórcios intermu-
nicipais contratam 
serviço de assessora-

mento técnico para 
estudos de viabilida-
de, modelagem de li-
citações e projetos de 
abastecimento de água 
e saneamento. E ainda, 
serviço para tratamen-
tos de resíduos sólidos, 
iluminação pública, 
energias renováveis e 
as tecnologias para as 
cidades inteligentes.

Outro mecanis-
mo em formulação 
pelo banco é a oferta 
de um fundo de aval 
municipal para que as 
prefeituras viabilizem 
que empresas tenham 
acesso aos recursos 
das linhas de crédito.

Deve funcionar da 
seguinte maneira: a 
gestão pública munici-
pal formaliza um con-

vênio com o Bandes, 
tornando-se cotista de 
um fundo garantidor 
de operações de cré-
dito para as empresas 
do município interes-
sadas em contratar re-
cursos com o Bandes.

A garantia é conce-
dida por meio de aval, 

formalizada pelo fun-
do, e avaliza uma par-
te do financiamento. 
Assim, empresas têm 
mais facilidade para a 
contratação de recur-
sos destinados à mo-
dernização, ampliação, 
investimento em ino-
vação e capital de giro.

questões fiscais para 
rejeitar a matéria, sob 
o argumento de que 
aumentaria as despe-
sas da Sudene e a con-
cessão de incentivos 
fiscais sem apresentar 
estimativas do impacto 
orçamentário e medi-
das de compensação.

As empresas que se 
instalam na área da Su-
dene têm direito a isen-
ções fiscais que variam 
de 30% a 75% sobre o 
Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ). 
Além disso, têm des-
contos no Pis/Pasep e 
Cofins a titulo de aqui-
sição de máquinas.

Os recursos da Su-

dene são provenientes 
do Fundo de Desenvol-
vimento do Nordeste 
(FDNE) e do Fundo 
Constitucional de De-
senvolvimento do Nor-
deste (FNE).

O deputado federal 
Felipe Rigoni come-
morou: “Derrubamos 
o veto que impedia a 
entrada de Aracruz, 
Itarana e Itaguaçu na 
Sudene. Essa é uma 
grande vitória para 
o Espírito Santo. Va-
mos em busca de gerar 
cada vez mais empre-
go e renda para nossa 
população. A luta por 
mais oportunidades 
continua!”
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Sobre o autor
Natural de Vitória, o jornalista, escritor, 

pesquisador de MPB e gestor cultural José Ro-
berto Santos Neves atuou durante 20 anos na 
cobertura musical do jornal A Gazeta, tem dois 
CDs gravados e cinco livros publicados na área 
da música:  “Maysa” (2005), a primeira bio-
grafia da cantora Maysa; “A MPB de Conversa 
em Conversa - 40 Entrevistas com Grandes 
Nomes da Música Popular Brasileira” (2007); 
“Rockrise - A História de uma Geração que 
fez Barulho no Espírito Santo” (2012); “Crô-
nicas Musicais e Recortes de Jornal” (2015); 
e “O Pop que fez História por essas Bandas – 
Arranjos para Orquestra de Violões” (textos 
e pesquisa - Fames, 2020); além de diversas 
participações em antologias e coletâneas.

O autor é membro da Academia Espírito-
santense de Letras e do Instituto Histórico e Ge-
ográfico do Espírito Santo. Em função de sua 
contribuição para a historiografia da música po-
pular brasileira, desde 2017 foi incluído como 
verbete no Dicionário Cravo Albin da MPB.

todos aqueles que for-
neceram a régua e o 
compasso – ou melhor, 
as partituras, melodias, 
harmonias e ritmos – 
para a construção da 
historiografia musical 
dessa terra que sempre 
foi pródiga em revelar 
talentos.

Para a elaboração 
do livro, o autor estabe-
leceu como meta lançar 
luz sobre músicos que 
contribuíram de forma 
indelével para a identi-
dade musical do Espíri-
to Santo. A seleção de 
discos analisados com-
preende LPs e CDs lan-
çados desde a década 
de 1950 até a contem-
poraneidade, compon-
do um mosaico de sons 
que se propõe a ilustrar 
uma trajetória rica e 
diversa, que perpassa 
diferentes gêneros mu-
sicais, conforme desta-
cam Rogério Coimbra 
e Francisco Grijó nos 
textos de apresentação.

Assim, nomes como 
Carlos Cruz, Raul Sam-
paio, Maurício de Oli-
veira, Carlos Poyares, 
Pedro Caetano, Hélio 
Mendes, Trio Caiçara, 

Achiles Siqueira, Gil-
berto Garcia, Maria 
Cibeli, Aprígio Lyrio, 
Afonso Abreu, Ester 
Mazzi e Sérgio Bene-
venuto se descortinam 
nas mais de 460 pági-
nas do livro. A geração 
dos anos 1980 é repre-
sentada nos capítulos 
dedicados a Carlos 
Bona, Carlos Papel, 
Guto Neves, João Pi-
menta e Lula D’Vitória, 
assim como o pop dos 
anos 1990 se faz pre-
sente na análise dos 
discos das bandas Ma-
nimal e Casaca.

A produção pós-
anos 2000 contempla a 
potência criativa de Fa-
biano Araújo, Pedro de 
Alcântara, Wanderson 
Lopez, Saulo Simonassi 
e Hariton Nathanaili-
dis, entre outros nomes 
que transitam pelo jazz, 
o choro e a música ins-
trumental de boa cepa.

Boa parte desse ma-
terial permanece restri-
ta ao formato analógico 
e inacessível ao público 
em geral, especialmen-
te os álbuns lançados 
pelo Departamento Es-
tadual de Cultura nos 

anos 1980.
Para produzir “Os 

Sons da Memória”, José 
Roberto Santos Neves 
mergulhou nesse ar-
quivo fonográfico e em 
livros sobre a música do 
Espírito Santo, entre os 
quais “Música Popular 
Capixaba”, do jornalis-
ta Osmar Silva, e “Car-

naval – Cem Anos”, de 
Anselmo Gonçalves. 
Também entrevistou 
músicos que ilustram as 
páginas desta obra e vi-
sitou o Arquivo Público 
do Espírito Santo, cen-
tros de documentação 
de veículos de comuni-
cação e diversos sebos 
em busca de raridades.

Livro da jornalista Jane
Ferreguetti prestes a ser lançado

O aguardado Pequeno 
Livro de Jane, da jornalista 
Jane Ferreguetti, será lançado 
em breve pela Editora Dialé-
tica. A obra está pronta e são 
ajustados os últimos detalhes 
para ser disponibilizada para 
pré-venda.

Jane define o momento 
como emocionante. “Eu, sem-
pre com tantas letras para fa-
lar da emoção de viver, confes-
so que um silêncio de doçura 
invadiu meu mundo diante do 

divulgação

Jane Ferreguetti: “O livro é re-
sultado da minha sina. Nasci 

apalavrada e abençoada”

História da música no Espírito Santo é contada em livro

Contar a trajetória 
da música popular no 
Espírito Santo por meio 
de sua produção fono-
gráfica; este é o tema do 
novo livro do jornalista 
e escritor José Roberto 
Santos Neves, “Os Sons 
da Memória – Uma Lei-
tura Crítica de 40 Dis-
cos que marcaram épo-
ca na Música do Espíri-
to Santo”. O lançamen-
to ocorreu na terça-feira 
(5), às 19h, no auditório 
do Titanic, no Centro de 
Vila Velha.

O lançamento foi 
enriquecido com uma 
palestra do autor so-
bre o conteúdo da obra, 
que foi selecionada 
pelo Edital 018/2019 
da Secretaria da Cul-

divulgação

O lançamento do livro “Os Sons da 
Memória” ocorreu na terça-feira (5)

O Pequeno Livro de Jane tem o 
selo da Editora Dialética

meu [primeiro] livro”, disse.
De acordo com a jornalis-

ta, a obra foi construída com 
afinco, amor e terá um tempo 
além da própria existência. 
“O livro é resultado da minha 
sina. Nasci apalavrada e aben-
çoada”, frisa.

Jane agradece às pessoas 
envolvidas no sonho e projeto: 
à mãe Tereza, ao filho Antonio, 
aos amores e amigos, ressal-
tando a dedicação de Maria-
na Sandri, Romulo Musiello 
e Gabriel Diaz. “Meu apreço 
à Editora Dialética. Teremos 
lançamento e pré-venda”, fi-
naliza.

tura (Secult). O evento 
teve transmissão on-li-
ne pelo canal da Edito-
ra Cândida no YouTube 
e a participação musi-
cal dos cantores Carlos 
Bona e Elaine Vieira, 
seguindo todos os pro-
tocolos de prevenção à 
Covid-19.

Sexto livro de José 
Roberto Santos Ne-
ves, “Os Sons da Me-
mória” é resultado de 
uma extensa pesquisa 
desenvolvida pelo au-
tor sobre a MPB pro-
duzida no Estado, com 
foco em seus principais 
personagens: cantores, 
compositores, regen-
tes, instrumentistas, 
arranjadores, letristas, 
bandas, orquestras e 
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Governo firma contrato com BNDES 
para desestatização da ES Gás

O Governo do Es-
pírito Santo e a Vibra 
Energia (antiga BR 
Distribuidora) firma-
ram contrato de estru-
turação da desestatiza-
ção da Companhia de 
Gás do Espírito Santo 
(ES Gás) com o Banco 
Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e 
Social (BNDES). A as-
sinatura foi realizada 
em solenidade no Pa-
lácio Anchieta, no mês 
passado.

A ES Gás é uma 
empresa de economia 
mista na qual o Espí-
rito Santo detém 51% 
do capital votante, ten-
do como sócia a Vibra 
Energia com os demais 
49%. A contratação 
contempla a realização 
de estudos para a elabo-
ração da modelagem de 
venda das ações da ES 
Gás que, quando con-

SecoM-eS

A assinatura foi realizada em solenidade no Palácio Anchieta

Detran autoriza serviços de
sinalização em Conceição da Barra

O Departamento 
Estadual de Trânsi-
to do Espírito Santo 
(Detran-ES) autorizou 
na sexta-feira (1) o 
início dos serviços de 
implantação e manu-
tenção da sinalização 
viária de Conceição da 
Barra. Durante a ce-
rimônia, realizada no 
auditório da prefeitu-
ra, o diretor geral do 
Detran-ES, Givaldo 

FotoS: Mayara SalleS / aScoM detran-eS

O investimento do Detran-ES em Conceição 
da Barra é de R$ 217,89 mil

O diretor geral do Detran-ES, 
Givaldo Vieira, assinou a ordem 

de serviço na sexta-feira (1)

Escritório de Contabilidade
João Luiz Guasti Gomes

CRC: 6483 – ES

Tel.: (27) 3264 1628

Av. Augusto Calmon, nº 2100 – Colina
(Em frente a Unimed) – Linhares – ES

cluída, será submetida 
à deliberação do Con-
selho de Administração 
da Vibra Energia e ao 
Governo do Estado.

Para o governador 
Renato Casagrande, 
esse é um momento 
importante: “Com re-
cursos do petróleo cria-
mos o Fundo Soberano 
para investir no futuro 
do Estado e também 
atrair empresas e gerar 
oportunidades. Nossa 
ação é para que essa 
empresa tenha atuação 
dentro e fora do Brasil 
e que o gás seja instru-
mento do nosso de-
senvolvimento, sendo 
uma energia de tran-
sição para desenvolver 
nossa base industrial”, 
afirmou.

O secretário de Es-
tado de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago 
Hoffmann, explicou 

que a desestatização da 
ES Gás compõe o Plano 
Espírito Santo – Convi-
vência Consciente, com 
foco na retomada da 
economia e atração de 
novos investimentos:

“A ES Gás é uma 
empresa importante 
que surgiu nos moldes 
do Novo Mercado de 
Gás. A decisão sobre a 
desestatização foi bem 
estudada pelo Gover-
no do Estado e temos a 
certeza de que será um 
caminho para a concre-
tização de um conjunto 
de investimentos, por 
meio de uma empresa 
privada”, destacou.

De acordo com o di-
retor-presidente da ES 
Gás, Heber Resende, 
a desestatização será 
importante para do-
tar a concessionária de 
agilidade em suas ativi-
dades, conferindo com-

petitividade em suas 
ações. “Já temos um 
arcabouço legal con-
sistente, conferido pela 
Nova Lei do Gás, pela 
Lei Estadual do Merca-
do Livre de Gás e pelo 
contrato de concessão 
da ES Gás”, frisou.

O presidente da Vi-
bra Energia, Wilson 
Ferreira Júnior, ressal-
tou que a privatização 
da ES Gás está em linha 
com a gestão ativa de 
portfólio que vem reali-
zando desde sua priva-
tização, em 2019. “Con-

tinuamos focados em 
nossa transformação e 
no reposicionamento 
como uma empresa de 
energia que vai parti-
cipar ativamente da 
transição rumo à eco-
nomia de baixo carbo-
no”, concluiu.

Em Guriri
O Detran-ES finalizou no mês 

passado os serviços de sinalização 
viária no balneário de Gururi, em 
São Mateus. A ordem de serviço 
de R$ 320,38 mil contemplou a 

implantação e manutenção de si-
nalização horizontal, vertical e dis-
positivos auxiliares. E também a 
sinalização turística, que destacou 
a praia, o Bosque da Praia, Barra 
Nova, Meleiras e o Projeto Tamar.

Vieira, apresentou o 
projeto executivo para 
a população. Serão in-
vestidos R$ 217,89 mil, 
com recursos oriundos 
de multas de trânsito, 
conforme a legislação 
nacional.

Os serviços contem-
plam a revitalização 
da sinalização verti-
cal, com a instalação e 
substituição de placas 
regulamentares de ad-

vertência e turística, e 
a sinalização horizon-
tal, com a demarcação 
de vagas de estaciona-
mento para veículos 
e motocicletas, vagas 
destinadas para táxi, 
pessoas com defici-
ência e idosos, carga 
e descarga, linhas de 
fluxo, linhas contínu-
as amarelas, linhas 
de retenção, faixas de 
pedestres e pintura de 
ondulações transver-
sais.

De acordo com Gi-
valdo Vieira, o obje-
tivo é oferecer mais 
segurança aos con-
dutores, ciclistas, pe-
destres e também ao 
turista: “As tempera-
turas estão subindo e 
Conceição da Barra e 
todo o litoral capixaba 
são destinos certos no 
verão. Queremos ofe-
recer aos turistas que 
chegam ao Espírito 
Santo a possibilidade 
de se deslocar com fa-

cilidade”, pontuou.
Em parceria com a 

Secretaria de Turismo 
(Setur), o serviço inclui 
sinalização específica 
para divulgar os pon-
tos turísticos da região. 
Para Givaldo Vieira, ao 
destacar as potencia-
lidades do município, 
mais pessoas serão 
atraídas. Além disso, a 
sinalização do Centro 
da cidade será revitali-
zada, incluindo o Farol 
da Barra, Cais da Bar-
ra, Praia da Guaxindi-
ba e Parque Estadual 
de Itaúnas.

O prefeito de Con-
ceição da Barra, Ma-
teusinho Vasconcellos, 
reforçou a preocupa-

ção em oferecer segu-
rança aos munícipes 
e turistas, o que inclui 
o trânsito. “Em pouco 
tempo de gestão con-
seguimos um diálogo 

com o Detran-ES, na 
pessoa do diretor Gi-
valdo, e estamos hoje 
viabilizando a melho-
ria do trânsito do nos-
so município”, disse.
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Este colunista com a esposa, Alciene Rosa

Com os irmãos: Dalvenita, Douglas, 
Danilo, Dalcenir e Dinorah

Gente
daTerra

Por Daniel Porto
jornalterralporto@ig.com.br

Messias Alves dos Santos e Giselle da 
Silva Passos, felizes, na inauguração do 

Consultório de Enfermagem Vanilla, 
sábado (2), em Linhares

Aniversário
É muito bom comemorar mais um ano de vida 

ao lado parentes e amigos. Agradeço a todos, pela 
atenção e carinho.

Com Maria do Socorro, Aretha, Adão, 
Alcenir, João Lucas e Dejaildo

FotoS da Página: divulgação

Com Messias Caliman, Thiago Rosário, 
Jomar Vargas Bassani (Maninho), Cid 

Mendes Ramos e Cristiano Ferreira Xavier

Com os filhos: Dattan, Ananda, Noerdan, 
Iorran, Daniela e Danilo

Com Josimar Silva e Sandro Aldanir

Som de primeira com o Samba da Vila, 
formado por Dalcenir, Vaninho, Zé 

Elpídio e Wallace Elias

Alciene Rosa com as amigas Rita Brunelli, 
Lucilene Frigini e Adriana Soares


