
Edição de 10 páginas

DENI

O PIONEIRO
- Edição nº 005 - Ano 53 - www.jornalopioneiro.com.br

PANORAMA

•• Glycia Lofêgo com 
a filha Nicolle... 
PÁG. 10

DOMINGO, 17 de Janeiro de 2021  

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

•• Os Correios iniciam 2021 ampliando 
o atendimento para a população 
capixaba. Mais oito agências passam a 
abrir aos sábados...  PÁG. 02

53
              ANOS

Ministério Público notifica Colegiado de Secretarias 
de Saúde para vacinação contra Covid-19

A agricultura familiar no Espírito Santo teve um aporte de R$ 5 
milhões em 2020, para comercialização da produção, por meio 
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade 
Compra Com Doação Simultânea (CDS). Os recursos contem-
plaram 825 produtores rurais, que tiveram projetos aprovados 
pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Pág. 04

O Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo 
(MPES), por meio do 3º 
promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Cível de Vitória, notificou 
o Colegiado de Secreta-
rias Municipais de Saúde 
(COSEMS-ES) para que 
os municípios se prepa-
rem para vacinar a popu-
lação capixaba. O órgão 
deverá comunicar aos 
responsáveis pelas pas-
tas de Saúde dos mu-
nicípios a necessidade 
de desenvolverem ime-
diatamente um plano de 
ação para a imunização 
contra a Covid-19, com 
base nas diretrizes na-
cionais do Ministério da 
Saúde. Pág. 02

Um total de 825 agricultores 
familiares capixabas 
foram atendidos em 2020

Outro dia, um ator ainda pouco 
conhecido foi chamado para 
contracenar com Andrea Bel-
trão e Mariana Lima, entre ou-
tros... Pág. 05

TELEVISÃO

Chuvas de verão e 
cuidados com os 
alagamentos Pág. 07

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020 alcançou 
R$ 871,3 bilhões, tornando-se o maior dos últimos 32 anos, série 
histórica desde1989. O crescimento real foi de 17%. Os dados já 
incluem as estatísticas de dezembro do ano passado. Pág. 03

Valor da Produção 
Agropecuária de 2020 
ultrapassa R$ 871 bilhões e é 
o maior dos últimos 32 anos
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Contratação de advogados

Hidrômetros individuais

Queimadas clandestinas

Erundina à presidência da 
Câmara

Enseada das Garças

Danos morais

Adiada volta às aulas

Adiada volta às aulas II

Compartilhamento de dados

Defensoria Pública

Danos morais II

Correios aos sábados em Linhares

Adiada volta às aulas III

O edital de licitação 002/2020 do Banestes, que 
prevê a contratação de sociedade de advoga-
dos para a prestação de serviços profissionais 
advocatícios e técnicos de natureza jurídica, 
em caráter temporário, não exclusivo e sem 
vínculo empregatício, foi suspenso pelo Tri-
bunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES) em razão de exigências que ferem os 
princípios da igualdade e da competitividade. 
O edital é alvo de representação do Ministério 
Público de Contas (MPC) e de mais três repre-
sentações apresentadas à Corte de Contas.

Novos condomínios comerciais e residenciais 
deverão contar com aparelhos individuais de 
aferição do consumo de água (hidrômetros). 
Isso é o que determina o Projeto de Lei  (PL) 
599/2020, de autoria do deputado Hércules Sil-
veira (MDB), que tramita nas comissões da As-
sembléia Legislativa do Espírito Santo - ALESA. 
A proposta pretende incentivar o uso racional 
dos recursos hídricos e proteger o consumidor 
de cobranças por um serviço não utilizado. A 
matéria foi encaminhada para análise dos co-
legiados de Justiça, Meio Ambiente e Finanças. 
Após parecer das comissões permanentes, se-
guirá para votação em Plenário.

No ano de 2020, a Prefeitura de Linhares, por 
meio do Departamento de Fiscalização e Postu-
ra – órgão vinculado à Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos – registrou 43 denún-
cias de queimadas clandestinas na área urbana 
do município, dos quais sete foram multados. 
Muitos dos casos configuraram crime ambiental 
por atingir árvores e vegetação nativa.De acordo 
com o artigo 28 da Lei nº 2.613/2006 (Código de 
Posturas do Município de Linhares), é terminan-
temente proibido “queimar ou fazer queimadas, 
nos próprios quintais ou em plantações empre-
sariais, de quaisquer corpos, em quantidade ca-
paz de molestar a vizinhança ou a comunidade”.

A bancada do PSOL terá uma candidatura pró-
pria, representada pela deputada federal Lui-
za Erundina (SP), para a eleição da Câmara dos 
Deputados no início de fevereiro. O partido foi 
o último entre as demais legendas da oposição 
a decidir seu posicionamento na disputa. Os 
deputados estavam divididos entre apoiar já no 
primeiro turno a candidatura de Baleia Rossi 
(MDB-SP) ou ser independente.O martelo foi ba-
tido pela Executiva Nacional da sigla na manhã 
da última sexta-feira, 15, depois de votação da 
bancada ter dado empate sobre a decisão.Para 
ganhar a eleição, o candidato precisa ter a maio-
ria dos votos dos 513 deputados, ou seja 257, em 
primeira votação ou ser o mais votado em se-
gundo turno. Baleia e Arthur Lira (PP-AL) são os 
dois nomes com mais apoio na campanha.

A Associação dos Moradores do Balneário Enseada das Garças - AMBEG no distrito de Praia Gran-
de - Fundão-  realiza Assembléia Geral Ordinária no dia 28 de fevereiro de 2021, às 9 horas em 
frente ao Camping Guruça na avenida Rouxinol, para a eleição do Conselho Gestor e do Conse-
lho Fiscal  biênio fevereiro 2021/2023. Praia Grande é o local de descanso de um guerreiro do 
jornalismo capixaba, o meu velho e bom amigo Nilo Tardin, dono do sitediariodigitalcapixaba.
com.br, de Colatina.  

A 1ª câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJ/SP negou provimento 
a recurso e manteve sentença que condenou o município de Praia Grande, no Estado de São 
Paulo, a indenizar em R$ 10 mil uma paciente e seu filho por danos morais. A médica que os 
atendeu no hospital disse que a mulher era “velha demais para ter filhos” e que o filho dela nas-
ceria “mongoloide”.Consta dos autos que a autora estava grávida de quatro meses e, sentindo 
várias dores, se dirigiu ao pronto socorro municipal, acompanhada de seu filho. A médica que 
lhe prestou atendimento foi quem proferiu insultos.

A volta às aulas nas redes municipais de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, marcada para 5 de 
fevereiro, foi adiada após reunião conjunta dos secretários de Educação, Juliana Rohsner (Vitó-
ria), Fabiana Kuark (Vila Velha), Alessandro Bermudes (Serra) e José Roberto Aguiar (Cariacica).A 
prorrogação do retorno às atividades escolares se deu devido à pandemia do novo coronavírus 
e foi acordada entre os secretários após diálogos que vêm ocorrendo desde o início de janeiro.

“Tomamos essa decisão considerando o cenário de pandemia que estamos vivendo, o número 
pequeno de dias letivos que teríamos em fevereiro e, sobretudo, com a finalidade de permi-
tir às novas gestões que se preparem, com infraestrutura e materiais adequados, para garantir 

A Signal e a Telegram tiveram recordes de usuários após o anúncio da nova política do WhatsApp 
de compartilhamento de dados com o Facebook. Com a alteração, a regra é clara: quem não 
concordar com a mudança é “convidado” a sair. 

Um levantamento realizado pelo site Migalhas em todas as unidades da Federação mostrou 
que em 13 Estados, entre eles o Espírito Santo, houve uma diminuição no número de defen-
sores públicos ativos em relação ao último ano. 12 apresentaram aumento na quantidade e 
em apenas dois Estados (Acre e Rio Grande do Sul) o dado se manteve o mesmo. O ES tinha 
171 e agora tem 168.

Segundo a mulher, quando o filho, que a acompanhava, tentou interferir, acabou sendo hos-
tilizado pela médica que disse “fica quieto seu ‘burro, retardado’, quem estudou aqui fui eu”.O 
município apelou alegando que na ficha do atendimento médico prestado ficou consignado que 
o acompanhante da paciente estava agressivo e ofendeu a médica verbalmente após os autores 
terem sido orientados sobre os riscos de gestação aos 41 anos. O relator do recurso, desembar-
gador Luís Francisco Aguilar Cortez, afirmou que os documentos apresentados nos autos - pro-
vas testemunhais e boletim de ocorrência - comprovam as agressões verbais.

Os Correios iniciam 2021 ampliando o atendimento para a população capixaba. Mais 
oito agências passam a abrir aos sábados, entre elas a de Linhares, de 9h as 12h. Mais 
detalhes pela Assessoria de Imprensa da Superintendência do Espírito Santo pelo e-
-mail imprensaes@correios.com.br.

Greve dos Caminhoneiros

Greve dos Caminhoneiros II

Greve dos Caminhoneiros III

Lideranças de caminhoneiros autônomos do país têm se mobilizado para realizar uma nova 
greve em 2021, contra a alta dos combustíveis. A paralisação está marcada para o dia 1º de feve-
reiro, e vem sendo convocada por associações e trabalhadores em grupos de WhatsApp. Entre 
as entidades que encabeçam o movimento está o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário 
de Cargas (CNTRC), que já formulou um documento com dez reivindicações dos caminhoneiros.

A lista de insatisfações é longa. “Estamos no mesmo ponto que chegamos em 2018”, avalia o 
caminhoneiro Marcelinho da Paz, que representa os profissionais de Santos no Fórum Per-
manente para o Transporte Rodoviário de Cargas, se referindo à greve que provocou desa-
bastecimento por todo o país. Apesar disso, a realização da greve não é consenso entre a 
categoria: há lideranças, como o próprio Marcelinho, que defendem que a paralisação não 
seja realizada, ao menos agora.

As reivindicações são: implementação do piso mínimo para o frete, estabelecido na lei 
13.703/2018. Críticas ao BR do Mar, programa do governo federal, já aprovado na Câmara, que 
busca incentivar a navegação de cabotagem no país.  Mudança na Política de Preço de Pa-
ridade de Importação (PPI), estabelecida pela Petrobras em 2016. Pela política, os preços dos 
combustíveis são revisados uma vez por mês, tendo como parâmetro os valores praticados 
no mercado internacional. Contra a contratação direta dos profissionais, “para evitar abuso 
do poder econômico”. Direito de aposentadoria especial para caminhoneiros, que foi altera-
do na Reforma da Previdência. Pela aprovação do Marco Regulatório do Transporte, o PLC 
75/2018, que está em análise no Senado e Contra a falta de aplicação das regras de jornada 
de trabalho, incluindo horários de repouso, são as principais cobranças dos caminhoneiros.

A decisão foi tomada devido à necessidade de 
adequação dos espaços físicos das unidades de 
ensino para atender aos protocolos sanitários, 
além de formar os profissionais da educação 
para o desenvolvimento do continuo curricular 
2020/2021.Outro ponto que pesou foi o fato de 
que os insumos adquiridos para o retorno pre-
sencial das atividades não serão entregues em 
janeiro. São materiais como máscaras, álcool 
em gel, entre outros. A reunião definiu, ainda, a 
formação de um Comitê unificado, com institui-
ções representativas de classe, Conselhos Muni-
cipais de Educação, Fóruns de Diretores, Minis-
tério Público e representantes da saúde para o 
acompanhamento do mapa de risco e estabele-
cimento das condições de retorno às aulas.

O Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo (MPES), por meio do 
3º promotor de Justiça da Promo-
toria de Justiça Cível de Vitória, 
notificou o Colegiado de Secreta-
rias Municipais de Saúde (COSEMS-
-ES) para que os municípios se pre-
parem para vacinar a população 
capixaba. O órgão deverá comuni-
car aos responsáveis pelas pastas 
de Saúde dos municípios a neces-
sidade de desenvolverem imedia-
tamente um plano de ação para a 
imunização contra a Covid-19, com 
base nas diretrizes nacionais do 
Ministério da Saúde.
A Notificação Recomendatória (NR) 
informa que as Secretarias de Saú-
de municipais deverão adotar uma 
série de providências administra-
tivas para garantir a vida e a saú-
de dos públicos prioritários e dos 
profissionais envolvidos no pro-
cesso de vacinação. Explicita tam-
bém que a vacinação deve ocorrer, 
preferencialmente, em locais am-
plos e ventilados que garantam o 
distanciamento entre pessoas. A 
entrada para o local de vacinação 
também deve ser monitorada. Os 

municípios precisam evitar que as 
pessoas tenham contato próximo.
A notificação também destaca a 
importância da garantia do for-
necimento dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para to-
dos aqueles que venham a traba-
lhar na vacinação. As Secretarias 
de Saúde devem disponibilizar os 
materiais como medida de pre-
caução padrão contra a Covid-19. 
Também deve haver fiscalização 
ininterrupta, dentro e fora dos lo-
cais de imunização, em relação à 
utilização da máscara por todos, 
inclusive no momento da aplica-
ção da vacina.
Os locais destinados à vacinação 
dos grupos prioritários devem 
contar com a divulgação dos De-
cretos e Portarias do Governo do 
Estado e do próprio município 
para o enfrentamento à pande-
mia. Essas orientações deverão 
esclarecer as proibições, sus-
pensões e regulamentações que 
já existem no Estado, tanto em 
relação à importância do uso da 
máscara quanto à necessidade do 
distanciamento.

a segurança dos profissionais da rede, bem 
como dos alunos”, disse a secretária, Juliana 
Rohsner.

Ministério Público notifica 
Colegiado de Secretarias 
municipais de Saúde para 
vacinação contra Covid-19
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O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020 
alcançou R$ 871,3 bilhões, tornando-se o maior dos úl-
timos 32 anos, série histórica desde1989. O crescimento 
real foi de 17%. Os dados já incluem as estatísticas de 
dezembro do ano passado. O segundo melhor resultado 

ocorreu em 2015, com R$ 759,6 bilhões.
Foto: Divulgação

Sustentabilidade da pecuária no Nordeste exige 
cercas eficientes e duráveis, aponta analista

Valor da Produção Agropecuária de 2020 ultrapassa 
R$ 871 bilhões e é o maior dos últimos 32 anos

A região Nordeste detém 13% do 
rebanho bovino do país. Com 
mais de 28,5 milhões de cabeças 
de animais, número que tende 
a crescer a cada ano, torna-se 
necessária a adoção de medi-
das que mantenham o negócio 
sustentável, como a eficiência 
no cercamento das criações nas 
propriedades dos nove estados 
da região: Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambu-
co, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe.
Nesse cenário, de acordo com 
Rafael Silva da Costa, analista de 
mercado agro da Belgo Bekaert, 
manter o bem-estar dos animais 
e a eficiência no aproveitamen-
to das pastagens é essencial 
para a lucratividade da pecuária 
na região. “O manejo de pasta-
gens pode ser realizado com o 
auxílio de cercas eficazes. Além 
de evitar a fuga do gado, elas 
permitem uma boa divisão de 
área que venha aumentar a pro-
dutividade de bovinos.”

As lavouras tiveram fatura-
mento de R$ 580,5 bilhões, 
alta de 22,2%, e a pecuária, 
R$ 290,8 bilhões, incremento 
de 7,9%.
De acordo com nota técni-
ca da Secretaria de Política 
Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, os produtos que 
mais contribuíram para o re-
sultado foram o milho, com 
crescimento real de 26,2%; 
soja, com 42,8%; carne bovi-

na, com 15,6%; e carne suína, 
23,7%.
O faturamento da soja, mi-
lho e carne bovina foi de R$ 
243,7 bilhões, R$ 99,5 bilhões 
e R$ 126,3 bilhões, respecti-
vamente. Destaca-se ainda 
a contribuição positiva da 
produção de ovos em 2020.
Para o coordenador da pes-
quisa do VBP, José Garcia 
Gasques, as variáveis deter-
minantes para os resultados 
estão relacionadas aos pre-

Desenvolvimento

O que é VBP

Tudo isso leva o pecuarista a ter 
um ganho significativo na pro-
dução apenas com o redimen-
sionamento dos pastos. “Medi-
das simples como essa ajudam 
na sustentabilidade do produ-
tor, especialmente em momen-
tos de crise econômica, como a 
que atinge o Brasil e se agravou 

com o início da pandemia da 
Covid-19”, destaca Rafael Costa, 
que é zootecnista formado pela 
Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA).
As cercas prontas são as que 
proporcionam a melhor rela-
ção de custo e benefício para o 
produtor agropecuário, tendo 

em vista que oferecem agilidade 
e versatilidade para um cerca-
mento inteligente. Entre essas 
telas, as que contam com prote-
ção de ligas especiais de zinco e 
alumínio garantem alta durabi-
lidade para o cercado, propor-
cionando economia tanto na 
reposição dos arames, quanto 

As primeiras estimativas para 
2021 indicam crescimento do 
VBP de 10,1%. Os principais 
destaques são: arroz (17,3%), 
batata inglesa (22,1%), cacau 
(14,7%), mandioca (10,9%), mi-
lho (17,7%) e soja (24,4%). Há 
ainda boas expectativas para 
a pecuária, em especial para 
bovinos, suínos, frangos e 
leite.
O ranking dos principais pro-
dutos em 2021 aponta para a 
soja, milho, café e algodão, 
responsáveis por 82,6% do 
faturamento esperado para 
as lavouras.
Na pecuária, bovinos, fran-
gos e leite devem liderar os 
resultados do VBP, com par-
ticipação em 85,9% do fatura-
mento.
A lista dos estados campeões 
na agropecuária deve per-
manecer com Mato Grosso, 
Paraná, São Paulo, Minas Ge-
rais e Rio Grande do Sul.

O VBP mostra a evolução do 

desempenho das lavouras e 
da pecuária ao longo do ano 
e corresponde ao fatura-
mento bruto dentro do esta-
belecimento. Calculado com 
base na produção da safra 
agrícola e da pecuária, e nos 
preços recebidos pelos pro-
dutores nas principais pra-
ças do país, dos 26 maiores 

produtos agropecuários do 
Brasil. O valor real da produ-
ção, descontada a inflação, é 
obtido pelo Índice Geral de 
Preços - Disponibilidade In-
terna (IGP-DI) da Fundação 
Getúlio Vargas. A periodici-
dade é mensal com atualiza-
ção e divulgação até o dia 15 
de cada mês.

na manutenção.
“Para contribuir com esse setor 
regional, a Tela Belgo Bovino foi 
criada para substituir os arames 
tradicionais que são colocados 
fio a fio nas cercas e demandam 
mais tempo e madeira, além de 
não entregarem a mesma efi-
ciência na contenção dos ani-
mais”, explica o analista. A Belgo 
Bovino tem cinco fios horizon-
tais e um vertical a cada 30 cen-
tímetros, impedindo até que o 
gado passe a cabeça pela cerca.
“Pode até parecer irrelevante 
para quem não conhece a pe-
cuária a fundo, mas o fato de 
impedir essa traquinagem do 
rebanho evita que a estrutura 
da cerca seja forçada e tenha 
sua durabilidade reduzida”, diz o 
zootecnista. “Outro benefício da 
cerca pronta é que ela tem mais 
firmeza e mais estabilidade, per-
mitindo o aumento da distância 
entre os postes intermediários, 
gerando economia em madeira 
e mão de obra.”

ços dos produtos no merca-
do interno, as exportações 
favoráveis para grãos e car-
nes e a produção da safra de 
2020.

Foto: Divulgação



4 DOMINGO
17 DE JANEIRO DE 2021

JORNAL O PIONEIRO
www.jornalopioneiro.com.br

Volume disponibilizado equivale a 69% do total de R$ 5,3 
bilhões contratados pelas instituições junto ao Fundo até 

o momento

Contratos assinados

Safras 2020 e 2021

Foto: Divulgação

Venda de milho 

Um total de 825 agricultores familiares 
capixabas foram atendidos em 2020

Conselho Nacional do Café apura que Funcafé 
repassou R$ 3,7 bi a agentes em 2020

A agricultura familiar no Es-
pírito Santo teve um apor-
te de R$ 5 milhões em 2020, 
para comercialização da 
produção, por meio do Pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), na modalidade 
Compra Com Doação Simul-
tânea (CDS). Os recursos con-
templaram 825 produtores 
rurais, que tiveram projetos 
aprovados pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab).
O investimento permitiu a 
comercialização de 2.871 to-
neladas de alimentos, desti-
nados a pessoas em situação 
de vulnerabilidade nutricio-
nal atendidas na rede socio-
assistencial do estado. No 
total 185.505 pessoas foram 
atendidas em 25 municípios 
capixabas.
O PAA-CDS é executado pela 
Conab com recursos repas-
sados pelo Ministério da Ci-
dadania, a partir de projetos 

O Conselho Nacional do Café 
(CNC) apurou, junto ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), que 
a liberação dos recursos do 
Fundo de Defesa da Economia 
Cafeeira (Funcafé) aos agentes 
financeiros, na safra 2020/21, 
fechou o ano passado em R$ 
3,666 bilhões até 31 de dezem-
bro.
Considerando que o montan-
te contratado pelas institui-

ções, no ciclo atual, soma R$ 
5,318 bilhões até o momento, 
o volume liberado representa 
68,93%. É válido recordar que, 
para a temporada cafeeira 
2020/21, o Funcafé disponi-
biliza um total de R$ 5,710 bi-
lhões.
Do volume repassado, R$ 1,432 
bilhão foram destinados à Co-
mercialização, o que corres-
ponde a 64,8% do disponibili-
zado para esta linha; R$ 1,210 

bilhão para Custeio (75,6%); R$ 
547,9 milhões ao Financiamen-
to para Aquisição de Café – 
FAC (49,3%); e R$ 475,9 milhões 
para Capital de Giro (75,5%).

Quinta-feira, (14), o Mapa as-
sinou um contrato com o Ci-
tibank, credenciando a ins-
tituição a operar os recursos 
do Funcafé na safra corrente. 
Conforme apuração do CNC, 
com a assinatura de mais esse 
contrato, o volume do Fundo 
disponibilizado a 31 agentes 
financeiros chega a R$ 5,318 
bilhões, ou 93,1% do total de 
R$ 5,710 bi. A contratação do 
volume restante (R$ 392,5 mi-
lhões) depende da apresenta-
ção de demanda por parte do 
Santander, que tomou par-
cialmente seus recursos.

Nesta semana, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) atualizou sua es-
timativa para a safra 2020 de 

café no Brasil, apontada pelo 
órgão em 61,7 milhões de sa-
cas de 60 kg.
A produção de café arábica do 
Espírito Santo — maior produ-
tor nacional de conilon — teve 
o crescimento mais expres-
sivo para essa variedade, de 
49,1% frente a 2019, saltando 
para 3,761 mi de sacas.
“Apesar do destaque em ter-
mos percentuais, o volume de 
arábica capixaba ainda é bai-
xo no universo total de 48,3 mi 
de sacas da variedade produ-
zidos em 2020. Entretanto, é 
válido enaltecer que o produ-
to do Estado é dotado de altís-
sima qualidade”, analisa Silas 
Brasileiro, presidente do CNC.
Segundo ele, a entidade se-
gue no aguardo do anúncio 
do primeiro levantamento da 
safra 2021 da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Co-
nab), previsto para a próxima 
quinta-feira, 21 de janeiro.
“Com base nos números da 
estatal, poderemos ter uma 
avaliação quantitativa das 
perdas que ocorrerão devido 

ao impacto da estiagem e das 
altas temperaturas no cintu-
rão produtor entre agosto e 
outubro de 2020, o que ser-
virá de base para o desenho e 
a implementação de políticas 
necessárias para a proteção 
da renda dos cafeicultores”, 
comenta.
Brasileiro pontua que o CNC 
pretende, àqueles produto-
res que sofrerem perdas sig-
nificativas na safra 2021/22 
em função das adversidades 
climáticas, apresentar, tem-
pestivamente, as melhores 
propostas que viabilizem a re-
cuperação de seus cafezais e a 
continuidade, de forma rentá-
vel, na atividade.
“O primeiro passo que demos 
nesse sentido foi o apoio ao 
pleito apresentado pelo pre-
sidente da Comissão Nacional 
do Café da CNA, Breno Mes-
quita, para a elevação do vo-
lume de recursos à linha de fi-
nanciamento de Recuperação 
de Cafezais do Funcafé, que 
foi aprovado no final de 2020”, 
completa.

Em outra ação desenvolvida 

pela Conab no estado, o Pro-
grama de Vendas em Balcão 
(ProVB) atendeu 1.320 peque-
nos criadores rurais ao lon-
go do ano passado. No total  
7.324,5 toneladas de milho 
foram comercializadas, 

atendendo 58 municípios do 
Espírito Santo, dois de Minas 
Gerais e um do Rio de Janei-
ro.
O programa permite que pe-
quenos criadores rurais e 
micro agroindústrias aces-

apresentados por cooperati-
vas e/ou associações da agri-
cultura familiar e aprovados 
pela Companhia. 

sem os estoques do governo 
federal, por meio de vendas 
diretas, a preços compatí-
veis com os praticados em 
pregões públicos ou com os 
dos mercados atacadistas lo-
cais.

AGRONOTÍCIA
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Autora de “Amor Sem Igual” elogia 
esforços da Record na pandemia

“Amor Sem Igual”, escrita 
por Cristianne Fridman, se 
aproxima do encerramen-
to na tela da Record. Acaba 
nesta segunda-feira, dia 18. 
De todas as novelas inéditas 
interrompidas pela pande-
mia, foi a primeira a voltar, 
e se despede, em alta, ocu-
pando a vice-liderança de 
audiência desde o retorno 
ao ar com inéditos.
Dentre os acertos do seu 
elenco, Day Mesquita, Bár-
bara França, Rafael Sardão, 
Dani Moreno, Juan Alba e 
Thiago Rodrigues.
Em contato com a coluna, 

a autora não poupa elogios 
à Record pelo empenho em 
retomar as gravações, num 
período tão complicado 
como o atual, cheio de res-
trições. Todos os cuidados 
foram tomados, por meio de 
protocolos de saúde, para 
tornar possível a volta aos 
trabalhos em agosto.
“Só tenho a dizer obrigada, 
ao elenco, direção e Record 
pelos esforços em manter 
nosso mercado de traba-
lho!”, diz Cristianne, já en-
volvida em novos projetos, 
como a adaptação de “Rei 
Davi”.

Exemplo

Mercado

Dono da bola

Uma folia

C’est fini

Dupla do barulho

Placar de momento

Bolha

E mais

Conta não

Curso de roteiro

Outro dia, um ator ainda pouco conhecido foi 
chamado para contracenar com Andrea Beltrão 
e Mariana Lima, entre outros, e se surpreendeu. 
Do momento que saiu para a gravação, passan-
do pelos estúdios e o retorno para casa, tudo foi 
monitorado pela Globo.

Ainda sobre “Gênesis”, além dos resultados no 
Brasil, há uma grande expectativa na Record em 
relação ao que a produção poderá representar 
como resultado de vendas no exterior. Acredita-
-se também num grande sucesso.  

Desde o momento em que foram paralisadas 
as gravações de “A Praça é Nossa” por causa da 
pandemia, a direção do SBT sempre respeitou 
o espaço e a titularidade de Carlos Alberto de 
Nóbrega, que pertence ao grupo de risco da 
Covid-19. Houve até sugestão de um rodízio de 
apresentadores no tradicional banco, para agi-
tar a audiência, mas tudo não passou de uma 
brisa. Nunca foi adiante.  

Impressionante como os reali-
ties “A Fazenda” e “Big Brother” 
sempre mexem com o público 
antes da estreia, principalmen-
te por causa da expectativa em 
torno dos prováveis participan-
tes. Antecedendo a estreia, vira 
assunto praticamente todo dia 
em portais, redes sociais e pro-
gramas de fofoca. 

Além do “Opinião no Ar”, o pro-
grama da Claudete Troiano, “Vou 
Te Contar”, também retorna, ao 
vivo, nesta próxima segunda-fei-
ra, das 10h30 às 11h45. Entre os 
principais objetivos, nessa volta, 
uma turbinada na audiência. 
Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

Os jovens atores Carlos Silberg 
e André Silberg viverão Neco 
e Leco, em “Quanto Mais Vida, 
Melhor!”, a substituta de “Salve-
-se Quem Puder” na faixa das 
19h da Globo. Assim como na 
vida real, os gêmeos serão ir-
mãos na novela. Participação 
confirmada pela Globo.

A Band não tem pressa para encontrar a substituta de Pa-
ola Carosella no “MasterChef”. Isso porque as gravações 
da próxima temporada do “Amadores” só terão início em 
maio. A ordem é buscar, com muita calma, um nome forte 
no mercado. Sugestões?!

Apesar de estarmos diante do início da campanha de  vaci-
nação contra a Covid-19, a Band não descarta confinar em 
hotéis os participantes do próximo “MasterChef” e subme-
tê-los a uma série de protocolos de saúde. Só depois eles 
seriam liberados para as gravações. A ideia é essa.

Daqui pra frente, são grandes as chances de a Band abrir 
mão de chefs profissionais nas gravações do “MasterChef”. 
Entende-se que o formato rende muito mais com partici-
pantes amadores.    

O esvaziamento do Fox Sports reserva momentos tristes, 
como as centenas de demissões, e também curiosos. Por 
exemplo: para alguns daqueles que conseguiram renovar 
com a Disney, foi solicitado evitar comentários sobre deta-
lhes contratuais. Tipo valores, tempo de casa, entre outros.

A Casa Aguinaldo Silva de Artes vai oferecer um curso on-
-line de roteiro de novela, série e filme com o autor Carlos 
Lombardi.
As aulas teóricas e práticas acontecerão de 15 de fevereiro 
a 27 de março, sempre as segundas-feiras. 

FOTO:  Munir Chatack

FOTO: Blad Meneghel
Bate – Rebate
•     O GNT informa que o novo programa de Dani Cala-
bresa tem estreia marcada para março...
•     ... “Dani-se” é o título e as gravações estão adian-
tadas.
•     Walcyr Carrasco optou por não dar informações, 
ainda, sobre “Verdades Secretas 2”, produção do Glo-
boplay...
•     ... Mas, nos bastidores da Globo, comenta-se  que 
Christiane Torloni viverá uma cafetina...
•     ... Aliás, ocupando a vaga deixada por Marieta Se-
vero na trama...
•     ... E por ser na Globoplay, Walcyr terá mais liberda-
de para apostar em cenas de sexo.
•     As produtoras de conteúdo aguardam movimenta-
ções da Ancine...
•     ... Muitas, por causa dessa canseira, estão fechando 
as portas ou demitindo.
•     “The Voice +” estreia neste domingo nas tardes da 
Globo...
•     ... Cláudia Leitte, Mumuzinho, Ludmilla e Daniel são 
os técnicos.  Apresentação de André Marques.



6 DOMINGO
17 DE JANEIRO DE 2021

JORNAL O PIONEIRO
www.jornalopioneiro.com.brOPINIÃO

Essa coluna é publicada todas as terças-feiras, quintas-feiras e domingos

INFORME
redacao@jornalopioneiro.com.br

AUXILIO EMERGENCIAL EXTENSÃO 

RESULTADOS DO PLANO 
AGRO LINHARES 

APOSENTAOS DO INSS 

PROCESSO SELETIVO

HABILITAÇÃO PARA EXPORTAÇAO 

VACINA DA INDIA 

INSCRIÇÕES PARA BANDA JUNIOR DA PM 

•• - Mesmo com o adiamento das provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 2020, que devem ser aplicadas neste mês 
de janeiro, o Governo do Espírito Santo vai garantir a realização 
do processo seletivo do Programa Nossa Bolsa para ingresso no 
ano letivo de 2021. Os alunos capixabas que já concluíram o Ensi-
no Médio podem ingressar em um curso superior com as notas do 
Enem referentes aos anos de 2015 a 2019. Em transmissão ao vivo 
pelas redes sociais na sexta-feira (15), o governador Renato Casa-
grande, anunciou o lançamento da chamada pública do Nossa Bolsa 
2021 na próxima segunda-feira (18). Serão ofertadas 1.021 bolsas 
em instituições de ensino privadas localizadas no Espírito Santo. A 
maior parte das bolsas cobre o valor integral da mensalidade, sendo 
que apenas 39 bolsas são parciais. 

- O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou, na 
quinta-feira (14), a Portaria nº 198 que coloca em consulta pública a proposta de 
Instrução Normativa (IN) que estabelece os procedimentos para habilitar esta-
belecimentos para exportação e o trânsito de produtos de origem animal. Os 
estabelecimentos precisam ser registrados no Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal. Os interessados têm prazo de 45 dias para partici-
parem da consulta pública.  A proposta tem por objetivo simplificar e desburo-
cratizar a emissão de certificação sanitária para o trânsito de matérias-primas 
e produtos de origem animal, detalhar o processo de emissão de certificação 
pelas unidades administrativas do Mapa, com atribuições para certificação sa-
nitária; dar transparência e segurança ao processo de certificação sanitária; e 
garantir a inocuidade, conformidade e rastreabilidade dos produtos de origem 
animal certificados, possibilitando atender demandas específicas no controle 
da cadeia produtiva e requisitos de países importadores.

- Mais um passo para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 foi dado 
pelo Ministério da Saúde na quinta-feira (14): o avião da empresa aérea Azul 
decolou do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), para buscar na Índia 
dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Oxford. O 
imunizante foi adquirido pela pasta junto ao laboratório indiano Serum Ins-
titute para garantir o início da vacinação dos brasileiros de forma simultânea 
e gratuita. Adesivos com o slogan da campanha do Governo Federal “Brasil 
Imunizado: Somos uma só Nação” e a imagem do Zé Gotinha foram estam-
pados nas duas laterais do Airbus A330neo. A aeronave é a maior da frota da 
companhia e estará equipada com contêineres especiais para garantir o con-
trole de temperatura das doses.A rota de ida incluiu uma parada em Recife 
(PE), onde o avião partiu para a cidade indiana de Mumbai, em uma viagem 
de 12 mil km e com cerca de 15 horas de duração, às 23h de sexta-feira (15). A 
data de retorno do avião ao Brasil, com a carga de vacinas estimada em 15 to-
neladas, ainda está sendo avaliada de acordo com o andamento dos trâmites 

- A Banda Junior da Polícia Militar abre inscrição para crianças e adolescentes 
que desejam ingressar e contribuir com a comunicação musical da PMES. As 
inscrições para matrícula no projeto sociocultural Banda Junior da Polícia Mi-
litar será feito mediante preenchimento de pré-cadastro, que estará disponível 
no site da PMES, a partir da proxima segunda-feira (18). O cadastro poderá ser 
preenchido até o proximo dia 06 de fevereiro.Dentre os pré-requisitos para o in-
gresso, o aluno precisa estar matriculado no ensino regular, ter idade entre 11 e 
14 anos no ato da inscrição e residir na Grande Vitória. Para se inscrever, os can-
didatos deverão acessar o endereço: https://extranet.pm.es.gov.br/cadastroban-
dajunior. Não serão aceitas inscrições realizadas por telefone, carta, ou qualquer 
outro meio de comunicação.A seleção será feita através de triagem realizada 
pela equipe da Subseção de Comunicação e Inovação Sócio Comportamental do 
Corpo Musical da Polícia Militar, obedecendo aos critérios sociais estabelecidos 
pela instituição e conforme disponibilidade de vagas. Ao todo serão ofertadas 40 
vagas, que serão divididas em duas turmas, nos períodos matutino e vespertino. 

Paulo Florêncio
É advogado, Pós-graduado em Direito 
e PhD - Doutorado em Ciências da 
Religião

o

- Desde sexta-feira, dia 15, cerca de 3,4 milhões de beneficiários do Auxílio Emer-

- A Secretaria Municipal de Agricul-
tura de Linhares inicia uma série 
de reuniões com as comunidades 
rurais a partir desta segunda-fei-
ra, começando pela localidade de 
Perobas,quando serão apresenta-
dos os resultados dos programas do 
Plano Agro Linhares, desenvolvido 
nos últimos anos, e dialogado com 
os produtores as demandas de cada 
região para assim definir o plano de 
ação dos programas da pasta para 
os próximos anos. “No primeiro mo-
mento estivemos em planejamento 
interno. Agora, vamos até as comu-
nidades dialogar com os produtores 
sobre as demandas atuais, identificar 
o que pode ser executado dentro dos 
programas existentes e quais novos 
projetos podemos emplementar. O 
contato direto com as comunidades 
é essencial para análises e planeja-
mento mais assertivo para o desen-
volvimento do setor agrícola e indis-
pensável para que bons resultados 
sejam alcançados”, disse o secretário 
Municipal de Agricultura, Franco Fio-
rot.Devido à pandemia da Covid-19, 
as reuniões vão acontecer com re-
presentantes das comunidades e de 
entidades ligadas ao setor agrícola. 
Todas as recomendações de preven-
ção ao coronavírus serão seguidas.

- Na última quarta-feira (13), o gover-
no oficializou o reajuste de 5,45% para 
os aposentados e demais beneficiá-
rios do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) que recebem mais de 1 
salário mínimo.Com a medida de rea-
juste publicada em portaria no Diário 
Oficial da União, o teto dos benefícios 
do INSS, que antes tinha o valor de 
R$6.101,06, passa a ser de R$6.433,57. 
A portaria, no entanto, não abrange o 
potencial reajuste no salário mínimo 
de 2021, que não cobre a inflação do 
ano passado. Este valor acompanha o 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), divulgado na terça-feira 
(12) pelo IBGE. O INPC mede a inflação 
para famílias cuja renda total é de um 
e cinco salários mínimos, e é utilizado 
como valor de referência para atua-
lização anual de benefícios previden-
ciários e do salário mínimo.Os novos 
valores deverão ser creditados aos 
segurados do INSS entre 25 de janei-
ro e 5 de fevereiro e as datas podem 
variar de acordo com o valor que será 
recebido.

Quem é o homem sensato que 
seja capaz de confiar em promes-
sas de um mundo melhor dentro do 
conceito apregoado pela “Nova Or-
dem Mundial”? Entre o argumento da 
NOM e o que a Bíblia testifica, dá para 
fazer uma escolha, em quem acredi-
tar? Pois é, estamos todos nós toma-
dos pelo medo exatamente por não 
acreditarmos que hajam milionário-
sbondosos neste planeta. Mais ainda, 
quando nos debruçamos sobre o que 
a Bíblia descreve. Não podemos ficar 
em cima do muro esperando que as 
coisas aconteçam, precisamos rea-
gir e agir. O sistema do mundo com 
seus governantes malignos e suas 
ideias diabólicas, com insinuações de 
que haverá um mundo melhor, estão 
traindo a consciência humana, por 
tamanha perversidade. O que diz a 
Bíblia? Quem tem ouvidos que ouça: 
“Sabemos que somos de Deus e que 
o mundo jaz no maligno.” Será que dá 
para perceber que as atrocidades e 
inquietações presentes servem para 
crer na malignidade reinante no co-
ração de muitos? É muito mais que a 
maldade humana em si, é investida 
do maligno, conforme explica João 
(90 d.C.) desde antes da perseguição 
ordenada por Domiciano (95), quando 
os padrões éticos de muitos gnósticos 
eram baixos, comparados ao padrão 
elevado da vida terrena em Cristo. 
Nesses dias, o que a NOM está pro-
pondo faz parte de uma agenda global 
em que pretendem governar o mun-
do a mão de ferro – uma combinação 
de comunismo, socialismo, ateísmo, 
escravismo. No centro dessa perse-
guição está o cristianismo, como afir-
mam: ser o responsável pelo atraso 
do mundo. Se por um lado a NOM não 
se importa com as verdades bíblicas, 
e nem tão pouco que forças espiritu-
ais do mal reinam nessas mentes pro-
pagadoras do mal, cujo protagonista 
é conhecido como o Diabo, ou seja, o 
Anticristo; Por outro lado, os cristãos 
bem sabem que a Bíblia não erra nas 
suas predições, e que o momento os 
conclama a reagir contra esse mal, 
não com mãos de ferro e o tridente 
do Diabo, mas com a força do Espíri-
to Santo de Deus que governa sobre 
os cristãos, protegendo-os e fortale-
cendo-os frente aos atos do maligno 
e todas as suas legiões espalhadas 
pela terra. Por decorrência, agindo 
em favor da pregação do Evange-
lho salvador de Jesus Cristo visando 
a que muitos se salvem, pois que as 
“portas do inferno não prevalecerão 
contra a Igreja de Jesus Cristo”. Todo 
cristão entende que: “no mundo te-
remos aflição”, porém resguardados 
pelo Poder de Deus que Governa o 
mundo. Portanto, um mundo me-
lhor só poderá ser conhecido na pa-
rousia de Cristo, onde todos aqueles 
que permanecerem firmes na sua fé, 
receberão por justiça de Deus, o pre-
mio da soberana vocação em Cristo 
Jesus. Não é um governo de homens 
que submeterá os que são “filhos de 
Deus por Jesus Cristo”, maior é os que 
estão em Cristo, aquele que venceu a 
morte na cruz, o único que pode ga-
rantir vida eterna, pois que para isso 
viveu, morreu e ressuscitou. Todos os 
homens mais importantes do mundo, 

morreram, foram sepultados, dei-
xando apenas suas histórias de vidas 
influenciadoras por suas filosofias, 
sabedorias e doutrinas, porém, con-
tinuam nos túmulos. Nesse paradoxo 
universal se apoiam pelo menos em 
três esteios filosóficos: “o relativis-
mo cético, o relativismo científico e 
o relativismo “politicamente corre-
to”, apontados pelo filósofo Olavo de 
Carvalho, que afirma: o relativismo 
cético, destrói todo conhecimento, 
ao negar os universais; o relativismo 
científico, procura os universais, in-
formando, para alívio do relativista 
cético (e não sem intima satisfação), 
que ainda não encontrou nenhum; o 
“politicamente correto diz que é pre-
ciso “criar” universais pela persuasão 
e pela atividade política, o que é o 
mesmo que reduzi-los a mentiras so-
cialmente úteis. Há um certo rancor 
de certa intelectualidade contra tudo 
o que esteja para além do seu estrei-
to horizonte espiritual: “O homem se 
fechou tão bem em si mesmo que já 
não vê senão as minúsculas fendas de 
sua caverna” (citando Willian Blake, 
O casamento do céu e do inferno) Do 
livro: O Imbecil Coletivo, de Olavo de 
Carvalho. Por cerca dos anos 740-680 
a.C., o Profeta Isaias denunciava con-
tra Israel e Judá, “a soberba da coroa 
dos bêbados de Efraim será pisa-
da aos pés”. Líderes que não tinham 
condições de governar, que viviam à 
custa do vinho e cambaleantes não 
davam conta do seu ofício. “As suas 
mesas estão cheias de vômito, e não 
há lugar sem imundícia. A quem, 
pois, se ensinaria o conhecimento? E 
a quem se daria a entender o que se 
ouviu? Acaso aos desmamados e aos 
que foram afastados dos seios mater-
nos?” Não teríamos nós os cristãos 
desse país, que denunciar os desfavo-
res, dos poderes que nos governam, 
enquanto vivem da mesa farta – co-
mendo lagosta, caviar regado com 
vinho importado e todas as melhores 
iguarias do mundo, frente a um povo 
que padece não somente pela pande-
mia, mas pelo descaso, e ainda que-
rem nos persuadir de que um mundo 
novo está por vir? Seríamos nós tão 
imbecis ao ponto de não perceber ta-
manho perigo? Uma proposta de uma 
“Nova Ordem Mundial, ou uma “Nova 
Desordem Mundial”? Por acaso não 
estaríamos nós entremeio a esta de-
sordem atual? - sem o direito de ir e 
vir, submissos a uma Vacina que sabe 
lá o que vem depois dela? Quando não 
existe em quem confiar – nem ONU, 
nem Unicef, nem OMC, quando são li-
deradas por ateus que alegam promo-
ver um mundo melhor? Alguém por 
ventura tem alguma dúvida? Se não, 
estude mais um pouco, ou talvez seja 
melhor, agarrar-se com a Palavra que 
não falha – a Pala de Deus – a Bíblia 
– “Examinai as Escrituras, porque jul-
gais ter nelas a vida eterna, e são elas 
que testificam de mim. Contudo, não 
quereis vir a mim para terdes vida. Eu 
não aceito glória que vem de homens; 
sei, entretanto, que não tendes em 
vós o amor de Deus.” Palavras de Jesus 
Cristo que bem podem traduzir esse 
momento quando falsos profetas pro-
clamam construir Um Mundo Melhor. 
Seja anátema a Nova Ordem Mundial.

UM MUNDO MELHOR?

Foto: Divulgação

gencial e do Auxílio Emergencial 
Extensão nascidos em julho podem 
sacar ou transferir os recursos da 
Poupança Social Digital. Foram cre-
ditados R$ 2,4 bilhões para esses pú-
blicos nos ciclos 5 e 6 de pagamentos 
do Auxílio Emergencial. Desse total, R$ 
2,16 bilhões são referentes às parcelas 
do Auxílio Emergencial Extensão e o 
restante, R$ 214,4 milhões, às parcelas 
do Auxílio Emergencial. Para fazer o 
saque é preciso fazer o login no App 
CAIXA Tem, selecionar a opção “saque 
sem cartão” e “gerar código de saque”. 
Depois, o trabalhador deve inserir a 
senha para visualizar o código de sa-
que na tela do celular, com validade 
de uma hora. O código deve ser utili-
zado nos caixas eletrônicos da CAIXA, 
nas unidades lotéricas ou nos corres-
pondentes CAIXA Aqui.
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Porandubas Políticas
Gaudêncio Torquato
Gaudêncio Torquato, é jornalista, consultor de marketing institucional e 
político, consultor de comunicação organizacional, doutor, livre-docente e 
professor titular da Universidade de São Paulo e diretor-presidente da GT 
Marketing e Comunicação.

Panorama

A crise da democracia

O fanatismo

O nacional-populismo

"Cinturão da ferrugem"

O empobrecimento das classes médias

Outra tuba

Explosão

Haverá perigo?

E por aqui?

Autoritarismo

Ausência de líderes

Na padaria

Como tenho dito e escrito, projetar cenários é um desafio dos mais instigantes para os analistas 
da política. Principalmente quando fatores imprevisíveis baixam sobre o planeta. Mesmo assim, 
arriscamo-nos a fazer o exercício. Na esfera mundial, são visíveis certos fenômenos que tendem 
a se avolumar na esteira da desigualdade, que se expande na economia e seus impactos sobre as 
Nações. Dentre estes, podemos apontar a polarização política, o enfraquecimento dos partidos 
de esquerda e centro-esquerda, o declínio das ideologias, a indignação das bases com entes 
partidários e seus protagonistas, a fragmentação das classes médias, enfim, o solapamento de 
valores clássicos da democracia.

Em seu clássico Sociologia Política, Roger-Gérard Schwartzenberg descreve com primor alguns 
desses fenômenos, mostrando a ascensão de outros vetores da política - como a emergência dos 
técnicos/burocratas, firmada sobre a aliança entre políticos e círculos de negócios. Norberto 
Bobbio, por sua vez, em O Futuro da Democracia, mostrou as promessas não cumpridas pelos 
sistemas democráticos: a educação para a cidadania, o combate ao poder invisível, a transparên-
cia dos governos, a permanência das oligarquias. Já Adam Przeworski, autor do livro Crises da 
Democracia, ao analisar a recente invasão do Capitólio, a sede do Poder Legislativo, é peremp-
tório: “agora os EUA não podem mais se vender como bastião da democracia”. Afinal, o que está 
acontecendo lá fora e por aqui?

O fracasso dos governos contemporâneos tem expandido a ira social. Ira que se transforma em 
busca de “novos profetas e salvadores da Pátria”, manifestações populares e mesmo a devastação 
de espaços públicos. Claro, com a eleição de figuras que mais se identificam com o estilo outsider, 
como Trump e Bolsonaro, mesmo sendo este um político que passou quase três décadas no Parla-
mento. Esse fanatismo se encontra com outros eixos, como o religioso, particularmente os credos 
engajados na extrema direita e comprometidos com defesa da família e de valores tradicionais.

Onde esses grupos encontram um escoadouro para jogar as suas mágoas e encontrar motiva-
ção para seu engajamento na vida político-institucional? Na corrente nacional-populista, que 
defende um escopo pátrio, de fundo populista, com políticas que venham ao encontro de seus 
anseios, como defesa do emprego para os nativos, não para imigrantes, que deverão ser proibi-
dos de entrar no país.

É o caso dos Estados Unidos, onde Trump, na campanha de 2016, foi intensamente votado no 
“cinturão da ferrugem”, região localizada no Nordeste dos Estados Unidos, composta pelos Es-
tados de Michigan, Minnesota, Ohio, Iowa, Pensilvânia e Wisconsin, que tiveram uma indústria 
bem desenvolvida até o século 20, mas depois sofreram com o declínio da economia, desempre-
go, redução da população e decadência urbana. O nome faz referência às fábricas hoje abando-
nadas na região. Aí Trump, em 2016, foi consagrado sob o lema o lema “Keep America First” (“Os 
Estados Unidos em primeiro lugar”).

As classes médias têm perdido seu poder de fogo. Na esteira da crise que se expande para além 
da pandemia, deteriorando as economias, a sociedade busca novas fontes de poder. As classes 
médias, que sempre exerceram seu papel de pedra jogada no meio do lago para formar ondas 
que correm até as margens, dividem-se em grupos com afinidades profissionais, dando origem 
às bancadas especializadas de representação política, como médicos, advogados, ruralistas, mu-
lheres, transgêneros etc. Ou seja, as vozes que tocam na tuba de ressonância social agora fazem 
parte de orquestras mais fechadas. As massas acorrem às ruas quando convocadas por suas cate-
gorias profissionais. O empobrecimento das classes médias integra o painel do empobrecimento 
global. Os tais três trilhões de dólares que corriam, como nuvens, para descer nos mercados mais 
promissores, estão se evaporando.

Quem está enriquecendo, e muito, são os empreendedores nas áreas do conhecimento tecnoló-
gico e inteligência artificial, os promotores de negócios nas áreas de serviços, os apostadores nas 
invenções que poderão mudar o curso da Humanidade, como carros elétricos, aeronaves para 
prospectar condições sobre o futuro da civilização noutros planetas e aqueles que se aproveitam 
para atender novas demandas dos consumidores. Esse bloco tem como suporte a nova tuba de 
ressonância social, as redes tecnológicas da Internet.

As massas carentes juntam-se aos grupos insatisfeitos e, em caso de agravamento de sua situ-
ação - hipótese que leva em conta o destroço das economias - podem formar um gigantesco 
barril de pólvora. Sinais de erupção já se vêem aqui e ali. Se o “mundo de cima” não der respostas 
satisfatórias ao “planeta de baixo”, não podemos esperar que cresça o Produto Nacional da Feli-

Adam Przeworski acha que a democracia não 
está em perigo. Suas palavras: “nos últimos 20 
anos, mais ou menos, houve um aumento claro 
de partidos radicais de direita, mas parece que 
o apoio para esse tipo de radicalismo de direita 
fica sempre na faixa de 20% a 25%. O fato é que 
as instituições representativas tradicionais não 
funcionam muito bem. Se você é uma pessoa 
pobre no Brasil, no México, na Espanha, na Gré-
cia, e se pergunta o que essas instituições fize-
ram por você ao longo da vida, a resposta será 
‘muito pouco’. Desigualdade em alta é sintoma 
de algo errado com as instituições. A crise veio 
para ficar, mas não ameaça a existência da de-
mocracia na maior parte dos países”.

Por nossas plagas, os fatos ocorridos na con-
temporaneidade se relacionam a alguns fa-
tores acima citados. Mas algumas situações 
merecem destaque. Por exemplo, a gestão go-
vernamental Federal no combate à pandemia 
é um caso sui generis de despreparo, desleixo, 
incúria, irresponsabilidade. Um país de 210 mi-
lhões de habitantes, um território continental 
de riquezas inigualáveis, uma economia que, 
apesar dos pesares, ainda é uma das maiores 
do mundo vive um clima de futrica em torno 
das vacinas e de seus protagonistas. Quem 
vacinará primeiro? O governo Federal ou o 
governo de São Paulo? Triste ver o nosso man-
datário-mor usar a vacina como mote de suas 
piadas e os mais de 200 mil mortos como coisa 
absolutamente natural. “Vacina transformará 
a pessoa em jacaré”.

Quase todos os dias vemos cenas de descon-
trole e falta de planejamento por parte das 
autoridades Federais. E, no meio da bagunça, 
sobram espaços para piadas e chistes, decla-
rações que não dizem nada - “a vacinação vai 
começar no dia D na hora H”. Essa pérola de 
autoria do ministro da Saúde, general Eduar-
do Pazuello, deve brilhar no museu da esqui-
sitice. Mas é preocupante a relação de coisas 
absurdas que se espraiam: uma investigação 
criminal sobre os jornalistas Ruy Castro e Ri-
cardo Noblat, o primeiro por ter sugerido, em 
artigo na FSP, que tanto Trump e Bolsonaro 
poderiam seguir o caminho do suicídio para 
ganhar fama na história. O segundo, Noblat, 
por ter publicado o texto em seu blog. O tom 
de galhofa com que Castro se refere a Bolso-
naro é bem diferente da defesa da tortura que 
o presidente sempre fez e faz questão de fazer 
nos tempos do regime militar.

Infelizmente, nos horizontes de nossa política, 
não se enxergam líderes, perfis de respeito, 
autoridade e sapiência que possam traduzir 
a chama da esperança. Os nossos represen-
tantes vivem na arena da política de interes-
ses, saindo de uma eleição e já se preparando 
para outra, não dando tempo nem para limpar 
destroços das administrações em fim de man-
dato. Uma eleição atrás da outra, com poucas 
opções de escolha, acaba amortecendo a mo-
tivação de eleitores. E quando o bolso apertar 
mais ainda, com a extinção ou diminuição do 
auxílio emergencial, é possível prever contin-
gentes desesperados saindo às ruas para co-
brar o que lhes prometeram. Da mesma forma, 
a fome, como a vacina, não tem ideologia.

Conversa entre dois senhores de cabelos gri-
salhos esperando pelo pão. “Fulano, como eu 
tenho também a nacionalidade portuguesa, 
corri a Lisboa para me vacinar. Me vacinei e 
aqui estou de volta”. Números de contamina-
dos sobem diariamente.
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Abro a coluna com uma historinha do Piauí.
Hermenegildo
Recebi de Raimundo Junior uma historinha do Piauí que foi contada por seu pai, Raimundo Dias, ao nosso 
amigo Sebastião Nery, com quem estudou no Seminário. Vejam o inelegível: O candidato contra Jorcelino 
chamava-se Hermenegildo. O advogado de Hermenegildo, na impugnação de Jorcelino, era Benjamin Lus-
tosa. O dr. Benjamin ficou a audiência inteira tentando provar que Jorcelino era “inelegível”. Era “inelegível 
prá cá, inelegível prá lá”. Quando saíram, Jorcelino disse a seu advogado, Raimundo Dias:
- Doutor, o senhor viu como o Dr. Benjamin está louco?
- Por quê?
- Ele passou o tempo todo dizendo que eu era Hermenegildo.
(A fonética entrou mal nos ouvidos de Jorcelino).

Fotos: Divulgação

cidade nas Nações. Canaliza-se a insatisfação 
para os tanques dos movimentos populistas, 
que poderão eleger figuras estrambóticas 
e escandalosas. E pior é quando tais figuras 
ameaçam mobilizar seus simpatizantes com 
propostas antidemocráticas. Atentem: a in-
vasão do Capitólio ocorreu no seio da maior 
democracia ocidental, como é conhecida a 
Pátria de George Washington.

Chuvas de verão e cuidados 
com os alagamentos

As chuvas chegaram com tudo e 
quem já não pegou um temporal 
dentro do carro, daqueles que o 
limpador de para-brisa não vence 
a quantidade de água que desaba? 
É nesse período que muita gente 
se vê em apuros no meio das en-
chentes, cada vez mais violentos 
em curto tempo.
Para enfrentar as chuvas com se-
gurança no trânsito, o engenhei-
ro mecânico e especialista em 
manutenção de automóveis, De-
nis Marum, explica algumas ações 
preventivas que devem ser toma-
das para não danificar o carro:
* palhetas do para-brisa não po-
dem estar ressecadas;
* água do esguicho deve ter líqui-
do desengordurante;
* luzes das lanternas devem estar 
em perfeito estado;
* pneus não podem estar carecas;
* verifique o sistema de freios;
* desembaçadores traseiro e dian-
teiro devem estar funcionando;
* borrachas das portas devem es-
tar em bom estado para vedar a 
entrada de água;
* a bateria deve estar em bom es-
tado e bem carregada.
A dica principal é evitar entrar em 
áreas alagadas. Fique atento aos 
aplicativos de trânsito e no noti-
ciário de rádio para saber como 
evitar as áreas alagadas. “Não en-
frente a enchente achando que 
pode ultrapassá-la. Como os veí-
culos têm os comandos elétricos, 
é muito fácil o carro dar pane e 
você ficar no meio da água”, expli-
ca Marum.
Em caso de estar no congestiona-
mento e a água subir rápido, pro-

cure:
* não deixar de acelerar o carro 
durante toda travessia;
* passar em 1ª marcha e devagar 
(porque a aceleração do carro 
evita a entrada de água pelo esca-
pamento);
* evitar marola para que a água 
não alcance a entrada do filtro de 
ar. Verifique a passagem de cami-
nhões e carros ao seu lado ou em 
sentido contrário;
* se o carro morrer, não tente fa-
zê-lo pegar. Peça ajuda e retire-o 
do local onde está parado.
Lembre-se que a altura máxima, 
para passar numa área alagada, é 
a metade da roda.
Para quem foi vítima de alaga-
mentos e o carro ficou na água, é 
preciso ser rápido na manutenção 
interna do veículo e também nos 
cuidados com o motor. “Depois 
de enfrentar a enchente, o carro 
precisa ir para uma oficina e pas-
sar pela verificação detalhada e 
lavagem interna completa, senão 
a perda e a desvalorização serão 
ainda maiores”, comenta Marum.
* é necessário trocar os óleos do 
motor, transmissão e diferencial 
do veículo;
* limpar a parte externa do radia-
dor;
* verificar o filtro de ar e água nos 
faróis;
* fazer limpeza no sistema de 
freios;
* fazer a limpeza interna: lavar 
bancos, carpete e forrações para 
evitar o mau cheiro.
*Denis Marum - engenheiro mecâ-
nico e especialista em manuten-
ção de automóveis. 

*Denis Marum 
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O Ministério Público Federal (MPF/ES) recomendou 
ao reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) a 
suspensão dos processos seletivos para ingresso nos 

cursos técnicos de nível médio no primeiro semestre de 
2021. A Procuradoria deu prazo de 72 horas para que a 

instituição se manifeste sobre o assunto.

Ministério Público recomenda a suspensão do 
processo seletivo dos cursos técnicos do Ifes

No dia 30 de dezembro de 
2020, o Ifes publicou o Edital 
PS 11/2021, regulamentando 
o Processo Seletivo de cur-

sos técnicos integrados ao 
Ensino Médio, para ingresso 
no primeiro semestre do ano 
letivo de 2021. No documen-

Foto: Divulgação

*Anny Giacomin e Rhuana Ribeiro

to consta que serão utiliza-
das duas formas de ingresso: 
a análise do histórico escolar 
dos candidatos às vagas em 
cursos técnicos integrados 
ao ensino médio; e sorteio 
para as vagas dos cursos téc-
nicos concomitantes, subse-
quentes e do programa de 
jovens adultos (Proeja).
Para o MPF/ES, no entanto, a 
adoção desses critérios pelo 
Ifes, seja o de análise do his-
tórico escolar, que alinha fal-
samente os estudantes a um 
mesmo critério de avaliação, 
seja o de sorteio, violam o 
princípio da isonomia e des-
prestigia o ingresso pelo mé-
rito, resultando prejuízo aos 
estudantes e à sociedade.
Segundo o procurador da 
República Carlos Vinicius Ca-
beleira, autor da recomen-
dação, o critério de sorteio 

“transforma o acesso ao en-
sino público em prêmio de 
uma loteria” e “aniquila, pela 
simples má sorte do candida-
to, suas chances de ingres-
so nos cursos técnicos das 
instituições federais e não 
prestigia, de nenhuma for-
ma, o ingresso pelo mérito, 
propiciando uma seleção de 
candidatos totalmente alea-
tória”.
Além disso, o edital publica-
do, que está com inscrições 
abertas até 10 de fevereiro, 
prevê um procedimento para 
análise de histórico escolar 
em que o candidato pode 
precisar solicitar à institui-
ção que emitiu o histórico o 
preenchimento de uma de-
claração de acordo com o 
modelo fornecido pelo Ifes. 
Isso “coloca o candidato na 
dependência de terceiros 

para poder exercer seu di-
reito de acesso ao ensino pú-
blico”, fora o fato de que “se 
a instituição não preencher 
a declaração em tempo há-
bil, para a realização da ins-
crição, o candidato pode ser 
irremediavelmente prejudi-
cado, situação agravada pela 
dificuldade de acesso presen-
cial ou remoto a essas insti-
tuições devido às restrições 
causadas pela pandemia”. 
O MPF ainda quer saber da 
Instituição se há possibilida-
de de realização de provas 
presenciais, com os devidos 
critérios de segurança, ou 
provas não presenciais por 
meio de sistemas tecnológi-
cos, assim como outras ins-
tituições de ensino já o vêm 
fazendo.
A recomendação foi assinada 
no dia 13 de janeiro. 

Produção industrial do ES recuou -0,9% 
na passagem de outubro para novembro 

Os dados da Pesquisa Industrial Mensal de Produção 
Física (PIM-PF) referente a novembro do ano passado 

foram divulgadas quinta-feira (14) pelo IBGE. Conforme 
analisado pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo (Ideies), a produção industrial do Espírito 

Santo caiu -0,9% em novembro frente a outubro, segun-
do mês de desempenho negativo consecutivo, na série 

livre dos efeitos sazonais. 

Este resultado foi influenciado 
pela queda de -2,4% na indústria de 
transformação e contrabalanceado 
pelo aumento de 5,7% na indústria 
extrativa.  Ao contrário da média 
do país, o nível de produção da in-
dústria geral capixaba ainda não 
retornou aos patamares de janeiro 
e fevereiro de 2020, período ante-
rior à adoção das medidas de dis-
tanciamento social para combater 
a Covid-19. 

No mês de novembro, pelo sétimo 
mês consecutivo, a produção físi-
ca da indústria do Brasil cresceu 
1,2% frente a outubro, na série com 
ajuste sazonal. Com isso, o setor se 
encontra 2,6% acima do nível regis-
trado em fevereiro de 2020, con-
tinuando com a sua trajetória de 
recuperação em formato de “V”. As 
taxas positivas se estenderam a 17 
das 26 atividades pesquisadas pelo 
IBGE. Com relação aos 14 estados 

Foto: Divulgação

pesquisados, 9 apresentaram ex-
pansão na produção industrial no 
mês. No acumulado de janeiro a 
novembro, a indústria nacional re-
gistrou uma queda de -5,5%. 
“O ano de 2020 não se mostrou fa-
vorável para indústria, principal-
mente, para a do Espírito Santo que 
acumula uma queda de -15,9% até 
novembro.  Antes mesmo de pas-
sar pela crise econômica e sanitária 
causada pela pandemia de Covid-19, 
o setor já enfrentava uma sequência 
de problemas. Pensando no longo 
prazo, a melhora desse desempe-
nho da indústria perpassa pelo au-
mento da produtividade, da refor-
ma tributária, pela continuação dos 
investimentos de infraestrutura e a 
resolução de outros gargalhos que 
impactam a competitividade des-
sa atividade. Além disso, os novos 
prefeitos capixabas precisam ser 
proativos para a tração de novos 
investidores para seus municípios”, 
disse o economista-chefe da Findes 
e Diretor Executivo do Ideies, Mar-
celo Saintive. 

Principais destaques do 
resultado da PIM-PF de 
novembro de 2020:  
• A indústria geral recuou 
em todas as bases de comparação 
em novembro. 
• A indústria extrativa cres-
ceu 5,7% na passagem de outubro 

para novembro, dados dessazona-
lizados. Todas as demais bases de 
comparação do setor registraram 
resultados negativos. 
• A indústria de transforma-
ção caiu -2,4% na passagem de mês, 
já desconsiderada a sazonalidade. 
Mas, se comparado com novembro 
de 2019, registrou a expressiva va-
riação positiva de 14,3%. 
• A fabricação de celulo-
se, papel e produtos de papel foi a 
única atividade com crescimento 
em todas as bases de comparação, 
a destacar a expansão de 70,1% na 
comparação contra novembro de 
2019. Ressalta-se que esse ramo 
tem sido beneficiado pela retoma-
da da demanda internacional por 

diversos tipos de papel e reverteu 
o quadro adverso do mercado do 
setor em 2019. 
• A fabricação de produtos 
alimentícios cresceu em três das 
quatro bases de comparação, com 
destaque para o aumento de 15,6% 
na comparação contra o mesmo 
mês de 2019. 
• A fabricação de produtos 
de minerais não-metálicos cres-
ceu 1,8% na comparação novem-
bro contra outubro de 2020 e 14,6% 
na variação em relação ao mesmo 
mês de 2019. A recuperação des-
sa atividade tem sido puxada pelo 
aquecimento da construção civil e 
pela melhora nas vendas externas 
de rochas ornamentais. 
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Se o álcool em gel for 
melequento demais, a eficácia 
diminui

O álcool em gel queima sem 
que possamos enxergar

É possível produzir álcool em 
gel em casa

Se não tiver álcool em 
gel, posso usar etanol de 
combustível ou de bebidas 
alcóolicas?

Água sanitária pura não 
funciona contra o coronavírus

É recomendável pulverizar ou 
borrifar soluções de hipoclorito 
de sódio sobre pessoas, em 
áreas públicas de grande 
circulação

Não se pode usar água sanitária 
para desinfetar as mãos

Se misturar água sanitária com 
outros produtos de limpeza ou 
com vinagre, pode gerar até 
explosão

Qualquer álcool é eficaz contra 
o coronavírus

Não devo higienizar meu celular 
com álcool em gel

Conselho Federal de Química 
VERDADE X MENTIRA

O Conselho Federal de Quími-
ca (CFQ) produziu um Verdade 
x Mentira a partir das principais 
dúvidas da população na pande-
mia da Covid-19. A ideia é escla-
recer, orientar e reforçar o lem-
brete: a pandemia não acabou, 
fique alerta! É hora de redobrar 
a atenção.
O CFQ trabalha para combater a 
desinformação e orientar sobre 
as medidas eficazes de preven-
ção, como lavar sempre as mãos 
com água e sabonete, escolher 
corretamente o álcool em gel, 
saber utilizar a água sanitária 
para desinfecção de objetos e 
superfícies, e manter o distan-
ciamento social.
Confira:

MENTIRA - O que vai definir se 
o álcool em gel é mais ou me-
nos pegajoso é a composição 
química da fórmula, que pode 
sofrer algumas alterações a 
depender dos compostos usa-
dos.
Veja o vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=dS5WHCDOhWY&lis
t=PLZEox91Omgx1SLHmvTR_
0d-8SShLAJXCm&index=19

VERDADE - O álcool em gel é in-
flamável, porém a sua chama é 
invisível. Isso traz uma neces-
sidade de maior atenção do ál-
cool junto à fonte de calor. Veja 
o vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=wKt4auvJD2E&list=P
LZEox91Omgx1SLHmvTR_0d-
-8SShLAJXCm&index=10

MENTIRA - Apesar de existir re-
ceitas caseiras circulando na 
internet, o CFQ não recomen-

MENTIRA - Apesar do combus-
tível e das bebidas alcoólicas 
possuírem álcool etílico em 
suas composições, cada pro-
duto apresenta graduação al-
coólica própria e é pensado 
para uma finalidade específi-
ca e suas formulações contém 
outras substâncias

VERDADE - A substância que 
melhor age como germici-
da não é o hipoclorito de 
sódio, mas sim o ácido hi-
pocloroso. A água sanitária 
pura apresenta um pH alto 
e, por isso, contém apenas 
hipoclorito. É preciso bai-
xar o pH, o que é feito com a 
adição de água, que tem pH 
levemente ácido.

MENTIRA - O hipoclorito de só-
dio é corrosivo e pode causar 
irritação na pele e nos olhos. 
O CFQ não recomenda que so-
luções sejam pulverizadas so-
bre pessoas, pelo menos até 
que sejam apresentadas pes-
quisas científicas que com-
provem eficácia.

MENTIRA - A água sanitária 
pode ser usada para higiene 
das mãos quando não houver 
água e sabonete ou álcool, 
desde que esteja diluída, na 
concentração de 0,05% - 1 li-
tro de água para 25 ml de água 
sanitária. Acesse a cartilha do 
CFQ:
h t t p s : // c f q . o r g . b r /
w p - c o n t e n t / u p l o a -
ds/2020/05/020-05-04_car-
tilha-perguntas-e-respostas-
-CFQ-V2-baixa-3.pdf

VERDADE -  a mistura pode 
gerar substâncias  perigo-
sas e  que l iberem vapo-
res tóxicos,  já  que muitos 
produtos contêm subs-
tâncias  como hipoclori-
to de sódio,  amônia e  até 
mesmo nitrogênio.

MENTIRA - O álcool 70% é o mais 
recomendado. Em soluções de 
graduação alcoólica muito su-
periores, a eficácia é menor, 
pois a evaporação é mais rápi-
da, o que diminui o tempo de 
contato do álcool com o pató-
geno.

VERDADE - O mais recomenda-
do para equipamentos eletrô-
nicos seria o álcool isopropí-
lico. Por possuir um carbono 
a mais que o etanol na cadeia 
carbônica, é menos miscível 
em água, dificultando a oxida-
ção das peças.

Pagamento de Lucro 
Cessante 2020 será realizado 
até março de 2021

Medida se aplica aos territórios de Mariana (MG) à foz 
do rio Doce (ES) impactados pelo rompimento da barra-

gem de Fundão

Atendimento remoto

Em janeiro de 2021, a Fun-
dação Renova, respon-
sável por reparar e com-
pensar os danos causados 
pelo rompimento da bar-
ragem de Fundão, deu iní-
cio ao atendimento para 
o pagamento dos Lucros 
Cessantes referente ao 
ano de 2020.
Terão direito à indeni-
zação as pessoas que 
celebraram acordo no 
Programa de Indeniza-
ção Mediada (PIM), rece-
beram indenização por 
Lucro Cessante em anos 
anteriores e permanece-
ram impactadas em suas 
atividades econômicas, 
ainda que parcialmente, 
em 2020. A proposta de 
pagamento do Lucro Ces-
sante de 2020 levará em 
consideração o acordo já 
celebrado no PIM e, a par-
tir dele, será calculado o 
valor da indenização pelo 
dano sofrido ao longo de 
2020.

Em razão da pandemia da 
Covid-19, todo o proces-
so para o pagamento do 
Lucro Cessante será feito 
por atendimento remoto. 
Esse modelo de atendi-
mento vem sendo adota-
do pela Fundação Reno-
va desde março de 2020, 
quando os escritórios fo-
ram fechados como parte 
das medidas de isolamen-

to social. O próprio Lucro 
Cessante 2019 foi finaliza-
do de forma remota com a 
utilização de ferramentas 
que possibilitam a comu-
nicação a distância.
Para realizar o atendi-
mento, um representante 
da Fundação Renova ou 
da Mediação vai entrar 
em contato, por telefone, 
com os atingidos elegí-
veis. Em seguida, a pro-
posta e o termo de acordo 
serão enviados por e-mail 
ou WhatsApp.
O atingido terá três dias 
para responder com acei-
te ou recusa da proposta. 
Em caso de aceite, para 
celebração do acordo, 
bastará o “de acordo” do 
atingido também via e-
-mail ou WhatsApp. Há 

ainda a opção de o termo 
de acordo ser assinado di-
gitalmente ou ser impres-
so para a assinatura, com 
a posterior digitalização e 
envio do documento por 
e-mail ou WhatsApp.
O pagamento será depo-
sitado em conta bancária 
em nome do atingido até 
o dia 31 de março de 2021. 
A Fundação Renova envia-
rá SMS para o número de 
telefone informado no ca-
dastro.
Em Mariana, para aqueles 
que já receberam o Lucro 
Cessante em anos ante-
riores e vão receber o de 
2020, o processo segue 
como no restante do ter-
ritório. E, caso solicite, o 
atingido pode ser acom-
panhado pela assessoria 
técnica Cáritas, seja no 
atendimento pelo telefo-
ne ou por videoconferên-
cia.
O pagamento do Lucro 
Cessante 2019, pago em 
2020, terminou em agos-
to e somou R$ 107 milhões 
para cerca de 5 mil atingi-
dos. Até setembro de 2020, 
a Fundação Renova pagou 
R$ 2,65 bilhões em inde-
nizações por Dano Geral - 
danos morais e materiais, 
incluindo Lucro Cessan-
te -, Dano Água e Auxílio 
Financeiro Emergencial 
(AFE).

da essa prática tanto pelos 
riscos associados quanto por 
confrontar a legislação brasi-
leira.
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“As pessoas sem sal e sem açúcar que me 
perdoem, mas nasci apimentada”.

>> Mayara Benatti

Bom dia, Dalto Lugon Moulin
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>>  Quem tem residência às margens 
da Lagoa Juparanã, em Linhares, 
está aproveitando bem nesse período 
de pandemia. 

>>  Nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro, é ce-
lebrado o Dia Mundial do Riso.

>>  Vanessa Pessotti e Marcus Vinicius 
Tatagiba já estão curtindo Peracanga 
com as filhas Ana Clara e Carolina. Fi-
cam por lá até final de janeiro.

>>  Será no próximo sábado, 23, a 
cerimônia de casamento de Iara 
Bortot e Koji Shimomaebara, na 
fazenda Santa Luzia, em Jacupemba, 
município de Aracruz, onde Rose e o 
oftalmologista Jobson Bortot, anfitri-
ões, tomaram todas as providências, 
inclusive com redução do número de 
convidados.

>>  O movimento na BR-101 neste verão é menor, claro 
pelas circunstâncias em que vivemos, mas nem tanto as-
sim. Foi o que me disse um policial rodoviário. 

>>  O Bioquímico Ainer Sampaio, e a pediatra Ca-
rolina Santos degustavam as delicias do Mare Poker 
quinta-feira.

••  Glycia Lofêgo com a filha Nicolle, que ini-
cia este ano o curso de Medicina,  na Emes-
cam, para felicidade maior dos avós Maria 
Consuelo e José Anselmo Lofêgo.

••  Martinha Boina e o empresário Walter 
José Piana – Grupo WIG - estão completando 
hoje 45 anos de casados (Bodas de Platina). 
Para comemorar de acordo com as exigên-
cias do momento atual, descansam no lugar 
que sempre frequentaram - Trancoso, no Sul 
da Bahia. Estão por lá desde o início da se-
mana. É isso ai.

••  A elegância marcante do jorna-
lista Alexandre Araujo. 
Aliás, aproveito para destacar, 
com total isenção, o trabalho pro-
fissional de Alexandre à frente da 
Diretoria de Comunicação Social 
do município de Linhares. Sempre 
atento e agindo com a responsa-
bilidade que o cargo requer, ele 
se destaca enfocando o passo-a-
-passo da administração Guerino 
Zanon nas diversas secretarias e 
setores, sempre com o mesmo em-
penho e seriedade. 
Alexandre atua, também, com a 
mesma seriedade - creio que seja 
sem o compromisso do cargo - 
como cerimonialista nas diversas 
solenidades que envolvem a admi-
nistração. Parabéns garoto!

••  Está confirmada a data de inauguração do LMC Hospital, que 
vem sendo construído no bairro Três Barras, em Linhares, por um 
grupo de médicos e empreendedores. Será dia 9 de abril próximo. 
O Hospital terá 100 leitos, Alta Complexidade e será o primeiro de 
Linhares com UTI Pediátrica. Terá, também, um Centro de Onco-
logia completo, com radioterapia normal humanizado. Será total-
mente digital, sem uso de papel. Um hospital modelo da Philips 
na América Latina. 
Viva Linhares!

LMC Hospital


