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A Câmara Municipal de Anchieta repassou em três anos o robusto valor de 10,4 milhões ao executivo Municipal. A quantia 
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Câmara de Anchieta repassa 10,4 milhões 
em três anos ao Executivo

Os governos dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais e a União conseguiram 
uma decisão liminar na Justiça determinando que a Samarco deposite R$ 2 bilhões 
para o início das ações de recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. A empresa 
também deve, em 30 dias, apresentar um Plano Socioambiental e, em 45 dias, um 
Plano de Recuperação Socioeconômico. Página 2

A prefeitura de Piúma entregou um presente de natal para a comunidade 
do Céu Azul. Uma nova e moderna escola, que foi inaugurada oficialmente no 
sábado (19). Para comemorar, a prefeitura preparou um dia de muita diversão 
para os alunos e moradores do bairro. Página 5

Samarco terá que depositar 
R$ 2 bilhões para Estados afetados

Prefeitura de Piúma entrega 
nova escola no Céu Azul



Cassino liberado em Guarapari? Samarco terá que depositar 
R$ 2 bilhões para Estados afetadosEsta semana o Senado 

federal chamou a atenção para 
uma possível mudança no país, 
que pode atingir diretamente a 
cidade de Guarapari. A Comissão 
Especial do Desenvolvimento 
Nacional (CEDN) concluiu 
na quarta-feira (16), a votação 
favorável ao Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 186/2014, que 
regulamenta a exploração dos 
jogos de azar.

A proposta autoriza o 
funcionamento no país de 
cassinos e bingos, além de 
legalizar jogos eletrônicos e o 
jogo do bicho. O projeto, que 
faz parte da Agenda Brasil, 
recebeu decisão terminativa e 
por isso segue agora diretamente 
para análise na Câmara dos 
Deputados, a menos que haja 
recurso — endossado por pelo 
menos nove senadores — para 
que a decisão final seja em 
Plenário.

Guarapari. Em Guarapari 
a notícia já anima alguns 
empresários. Historicamente, 
a cidade já foi palco de um 
grande hote l  cas s ino de 
padrão internacional, com a 
inauguração do Radium Hotel 
em 1953. Esse cassino fez 
Guarapari despontar como rota 
turística importante no Brasil.

O Radium Hotel – hoje 
espaço cultural administrado 
pela prefeitura e pela Associação 
de Moradores do Centro 
(Amocentro) – ocupava um 
prédio com três pavimentos, 
possuindo 37 apartamentos e 
26 quartos, com um total de 
140 leitos. Havia duas suítes 
especiais para as autoridades. 

Wilcler Carvalho Lopes Dois salões – um de jogos e 
outro de lazer.

Na época de glória, a empresa 
arrendatária possuía três aviões 
“Douglas”, com capacidade 
para transportar 22 passageiros 
cada, colocada à disposição dos 
hóspedes e jogadores. Os aviões 
aterrissavam em Guarapari 
na sexta-feira de manhã e 
decolavam segunda-feira, às 
9 horas. Foi para atender a 
demanda do hotel que foram 
construídos o aeroporto e a 
ponte, pois antes a travessia 
para Guarapari era feita de balsa 
e canoa.

Vinha para Guarapari a 
elite política e social do país 
para jogar no cassino, cabendo 
citar  o Conde Francisco 
Matarazzo, Maysa Matarazzo, 
Assis Chateaubriand, Rubens 
Braga, o ministro João Pinheiro, 
Ibrahim Sued, Carlos Lacerda, 
Jones dos Santos Neves, Carlos 
Lindenberg, Eurico Resende, 
Garrincha e turistas vindos 
da Itália, França, Alemanha, 
Coréia, Inglaterra, Portugal, 
Espanha, Estados Unidos e 
outros países. Astros da música e 
do cinema ocuparam seu palco. 
Por ali passaram Francisco Alves, 
Ângela Maria, Dirce e Linda 
Batista, Emilinha Borba, Cauby 
Peixoto, Grande Otelo, etc.

Se a lei for aprovada pela 
Câmara e os jogos de azar 
voltarem a ser liberados, talvez 
a cidade tenha a oportunidade 
o f e r e c e r  a o s  t u r i s t a s  e 
empresários novos espaços para 
lazer e investimentos ao mesmo 
tempo que evita a proliferação 
dos cassinos clandestinos que 
volta e meia são descobertos pela 
polícia em Guarapari.

Os governos dos Estados 
do Espírito Santo e Minas 
Gerais e a União conseguiram 
uma decisão liminar na Justiça 
determinando que a Samarco 
deposite R$ 2 bilhões para o 
início das ações de recuperação 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce. A empresa também deve, 
em 30 dias, apresentar um 
Plano Socioambiental e, em 45 
dias, um Plano de Recuperação 
Socioeconômico.  A decisão 
foi proferida pelo juiz federal 
Marcelo Aguiar Machado, da 12° 
Vara Federal de Minas Gerais, na 
noite desta sexta-feira (18).

“A população começa a 
enxergar os esforços conjuntos 
dos dois Estados e da União 
sobre tudo aquilo que vem 
sendo feito; abre a possibilidade 

objetiva de uma negociação entre 
a empresa e o poder público 
para construirmos uma forma 
de governança e para criarmos 
novos caminhos no sentido 
de viabilizar a recuperação de 
Mariana, onde comunidades 
foram destruídas. E também 
para recuperação da bacia do 
Rio Doce, que é outro desafio”, 
afirmou o governador do Estado, 
Paulo Hartung.

Os  recur so s  do  fundo 
deverão ser destinados às ações 
de recuperação da Bacia do 
Rio Doce. No entanto, após 
a apresentação dos planos de 
recuperação propostos pela 
empresa o aporte pode ser 
reavaliado. “Esse recurso, que 
será depositado pela empresa 
como medida cautelar, terá de ser 
avaliado pelos órgãos ambientais 
competentes e submetidos ao 

juízo. Ele ficará depositado 
judicialmente, porém após a 
análise do que for apresentado 
pela empresa, pode haver uma 
nova avaliação desse aporte em 
função das medidas necessárias 
para a recuperação das cidades 
afetadas”, explicou o procura-
dor-geral do Estado, Rodrigo 
Rabello.

Entre as outras providências 
determinadas pela liminar, 
em favor da ação conjunta do 
Espírito Santo, Minas Gerais 
e União, estão a adoção de 
medidas que visem a mitigação 
dos danos ao meio ambiente, 
tais como o impedimento do 
vazamento de rejeitos que 
ainda ocorre e a contratação 
de empresa especializada para 
iniciar imediatamente a avaliação 
da contaminação de pescados e o 
eventual risco de seu consumo.

Da redação
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A empresa também deve, em 30 dias, apresentar um Plano Socioambiental e, em 45 dias, um Plano de 
Recuperação Socioeconômico.



Além de fiscalizar o trabalho do executivo, os vereadores são também um 
elo da população com a Prefeitura Municipal. E nesse sentido que a 
Câmara Municipal de Guarapari é uma das mais ativas do Estado. Em 
2015 centenas de atividades foram desenvolvidas pela Câmara Municipal 
com o objetivo de atender aos anseios da população de Guarapari.
São 59 sessões ordinárias, 12 sessões extraordinárias e 3 audiências 
públicas, 3 sessões solenes, onde destacamos 177 Projetos de Lei, 10 
Projetos de Lei Complementar, 744 requerimentos e outras ações que 
você pode conferir no site www.cmg.es.gov.br 

A CÂMARA DE GUARAPARI TRABALHA PARA  
PROPORCIONAR A VOCÊ MAIS QUALIDADE DE VIDA

INFORME PUBLICITÁRIO

Mais um natal se aproxima e em meio a tantos compromissos, nós 
convidamos você a fazer uma pequena pausa para refletirmos 
juntos sobre o verdadeiro homenageado desta festa, que é Jesus.
Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde,
alegria e novas conquistas.  

É o que lhes deseja a Câmara Municipal de Guarapari.

Dezembro de 2015 - Guarapari - ES
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ANCHIETA

Câmara de Anchieta repassa 10,4 milhões em 
três anos ao Executivo

Geovane apresenta PL criando 
a “Escola Municipal Professor 
Edival José Petri”

A Câmara Municipal de Anchieta 
repassou em três anos o robusto 
valor de 10,4 milhões ao executivo 
Municipal. A quantia repassada 
somente foi possível devido à 
devolução de 1,3 milhões em 2013, 
5 milhões em 2014 e 4,1 milhões 
este ano.

Segundo o presidente da Câmara, 
Jocelém Gonçalves de Jesus (PSD), 
o legislativo já havia devolvido 1,5 
milhões no dia 07/07, mas em uma 

O vereador Geovane Meneguelle 
(PSD) submeteu apreciação do 
Plenário no dia primeiro de 
dezembro, o Projeto de Lei nº 
037/2015, que dispõe sobre 
a denominação de próprio. O 
artigo 1º do Projeto diz que fica 
denominado de Escola Municipal 
de Educação Básica “Professor Edival 
José Petri”, a Escola Municipal de 

Da redação

Da redação

recém reunião com os vereadores 
decidiram devolver mais 2,6 milhões 
no dia 09/12 ao Executivo Municipal.

“Mesmo já devolvido 1,5 
milhões, fizemos uma reunião e 
discutimos a devolução de mais 
2,6 milhões neste final de ano. 
Constamos que tínhamos dinheiro 
em caixa, devido às economias feitas, 
e que o município está passando por 
dificuldades financeiras estruturantes. 
Diante dos fatos, decidimos fazer 
mais esta devolução chegando ao total 
de 4,1 milhões somente este ano”, 

afirmou Jocelém.
O repasse foi possível devido ao 

planejamento financeiro realizado 
pela Câmara desde o início de 
janeiro deste ano. O Legislativo 
mantém seus pagamentos todos em 
dia, tanto com fornecedores como 
servidores, e ainda, consegue reservar 
parte do dinheiro para aplicação e 
investimento em modernização e 
equipamentos.

“É importante salientar que a 
Câmara Municipal de Anchieta é uma 
das poucas no Estado, ou no País, que 
devolve tamanhos valores. Abrimos 
mão de investir na reestruturação 
tão importante para o Legislativo 
Municipal, como por exemplo, 
na reforma do prédio e outros, 
porque entendemos que a população 
de Anchieta vive um momento 
delicado. Fizemos esse repasse porque 
sabemos que é necessário. Nós temos 
um planejamento orçamentário e 
seguimos à risca para não deixarmos 
as contas extrapolarem. Aqui, na 
Câmara, temos tudo sob controle”, 
enfatiza Jocelém.

Educação Básica “Novo Horizonte” 
no município de Anchieta.

 Em sua justificativa nominal 
aponta que ao apresentar este 
Projeto de Lei, tem como motivação 
propiciar uma justa homenagem 
póstuma ao Sr. Edival José Petri, 
que no exercício do cargo de Prefeito 
Municipal de Anchieta foi o ideali-
zador da referida escola municipal 
de educação básica. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade.

Justiça impede julgamento de vereador em Anchieta

O  P o d e r  J u d i c i á r i o , 
representado pelo juiz substituto, 
Diego Ramirez Grigio Silva, da 
Comarca de Piúma, apresentou 
m a n d a d o  d e  s e g u r a n ç a 

Da redação solicitando a suspensão da sessão 
extraordinária de julgamento de 
cassação do vereador Dilermando 
Mello (PMN), marcado para esta 
segunda-feira (21), às 16h, no 
plenário da Câmara Municipal 
de Anchieta.

O vereador, que seria julgado 

pela procedência à denúncia de 
funcionários “fantasmas”, terá 
nova data até que a Câmara recorra 
da decisão do judiciário.

Para que aconteça a cassação 
do vereador, a Câmara precisará 
de oito votos. O julgamento será 
nominalmente e por voto aberto. 

A Comissão Processante (CP) que 
investigou a denúncia em desfa-
vor do vereador Dilermando é 
formada pelos vereadores Roberto 
Quinteiro Bertulani (presidente), 
Robson Mattos  dos Santos 
(relator) e Terezinha Vizzoni 
Mezadri (membro).

Nú m e r o s .  A  C o m i s s ã o 
Processante, desde o dia 16 de 
setembro, realizou oito sessões, 
uma solicitação ao Poder Judiciário 
– vários pedidos de informações – 
e ouviu 13 testemunhas, entre 
defesa e acusação, totalizando 457 
folhas ao final do processo.
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A motivação seria propiciar uma homenagem póstuma a Edival José 
Petri, idealizador da referida escola municipal de educação básica.

“Fizemos esse repasse porque sabemos que é necessário”, afirma o 
presidente da Câmara, Jocelém Gonçalves de Jesus (PSD).
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PIÚMA

Prefeitura entrega nova escola do Céu Azul
A prefeitura de Piúma 

entregou um presente de natal 
para a comunidade do Céu 
Azul. Uma nova e moderna 
escola, que foi inaugurada 
oficialmente no sábado (19). 
Para comemorar, a prefeitura 
preparou um dia de muita 
diversão para os alunos e 
moradores do bairro. Teve 
presença do Papai Noel, pula-
pula, escorregador, pipoca, 
a lgodão doce,  cachorro 
quente e muita diversão para 
a criançada.

A  nova  e s co l a  agora 
conta com dois pavimentos, 
elevador, quadra moderna, 
auditório, refeitório, sala 
dos professores, diretores, 

Da redação biblioteca e sala de informática. 
Emocionado, o prefeito Samuel 
Zuqui fez questão de reafir-
mar que educação sempre 
será foco da administração. 
“Felicidade enorme no meu 
coração. Um dia de festa, 
um dia para festejar com essa 
obra de reforma e ampliação 
da Escola do Céu Azul. Uma 
conquista para todos nós. 
Com essa nova escola, tere-
mos um ambiente digno para 
o ensino das nossas crianças. 
Elas merecem o melhor”, 
afirmou.

O Secretário Municipal 
de  Educação ,  Geovane 
Bidim, também falou dos 
investimentos na educação 
como uma das prioridades 
d o  g ove r n o .  “ E s t a m o s 

Presente por toda Anchieta
Só nesse período legislativo a Câmara Municipal de Anchieta devolveu à
Prefeitura R$8.000.000,00 favorecendo o desenvolvimento do nosso município.

Presente, por toda Anchieta.
Só nesse período legislativo, a Câmara Municipal de Anchieta devolveu à Prefeitura

 favorecendo o desenvolvimento em todo o município.

R$8 MILHÕES

Câmara Municipal
de AnchietaFale, mande e-mails, participe!

ouvidoria@camaraanchieta.es.gov.br

trabalhando incansavel -
mente para oferecer uma 
educação de qualidade, com 

mais conforto e segurança 
para todas as nossas crianças. 
Queremos que os pais saibam 

que seus filhos estão sendo bem 
cuidados e bem-educados em 
Piúma”, finaliza o Secretário.

Dezembro de 2015 - Guarapari - ES

A nova escola conta agora conta com dois pavimentos, elevador, quadra moderna, auditório, refeitório, sala dos 
professores, diretores, biblioteca e sala de informática.
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Sting, o carneiro que vale R$ 127 mil reais
Ele equivale a um Mercedes-

Benz Classe A ou uma BMW 
Série 1, que são carros Premium, 
impulsionados por um conjunto 
de motores e câmbios com alta 
tecnologia, repletos de itens de 
segurança e conforto. Sting, o 
carneiro tricampeão nacional, 
é assegurado e comparado aos 
veículos de R$ 127 mil reais.

Sting faz tanto sucesso, quando 
o seu xará, que era cantor e 
compositor da principal banda de 
rock inglesa, The Police. Ele ainda 
é um dos maiores reprodutores 
do País e vive em uma fazendo as 
margens da Rodovia do Sol em 
Setiba, aos cuidados do empresário 
Zezinho Boechat, de 66 anos. O 
ovino já foi premiado três vezes 
seguidas como o melhor carneiro 
do Brasil.

“Ele é quase um filho para 
mim, já faz parte da família. Eu 
o adquiri em um evento que fui 
à Salvador, em 2011. Ele já havia 

Vinicius rangel sido premiado como o melhor 
carneiro em um evento nacional 
de ovinocultura em 2010 e 2011. 
Em 2012 resolvemos colocá-lo para 
competir e ele ganhou. Hoje ele 
não pode mais, porque só podem 
concorrer até os quatro anos de 
idade”, disse Zezinho.

O ovino que tem seguro de 
vida de R$ 127 mil reais, é da raça 
Dorper, originária da África do Sul, 
que de acordo com a Associação 
Brasileira de Criadores de Dorper 
(ABC Dorper), é de um estilo fértil 
e de grande potencial reprodutor. O 
cruzamento dele com outras raças, 
como o Santa Inês, pode trazer um 
melhoramento na carne em menos 
tempo para o abate.

Hoje Sting está com seis anos 
e de acordo com o veterinário 
que cuida do animal, Vinícius 
Gumiero, a idade limite de vida do 
carneiro pode chegar até dez anos e 
reproduzindo. Existem na fazenda 
cerca de 750 carneiros da raça 
Dorper, White Dorper e Santa Inês.

Hoje na fazenda é feita a inse-

minações artificiais simples, mas 
anualmente um veterinário de São 
Paulo especialista em reprodução de 
ovinos vai até o local para realizar 
as inseminações por meio de vídeo. 

Esse ano está prevista a reprodução 
de 90 fêmeas da família Dorper.

Sting deixa vestígios de sucesso 
nas exposições do Brasil “Nos 
leilões, os filhos de Sting são muito 

valorizados. Ele possui filhos ainda 
são campeões nacionais. Sting é um 
orgulho para a gente, nossa família 
se apegou a ele. É um carneiro 
importante” disse Zezinho.

O ovino já foi premiado três vezes seguidas como o melhor carneiro do Brasil.
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# eutonoportal
Fale conosco. Quer ser destaque na nossa coluna? Fotos, notas e informações podem ser passadas pelo e-mail: contato@portal27.com.br ou pelo nosso WhatsApp (27) 9 9857- 2727

Por 
Barbara Basílio

CASR  EA STM Ã QAUIS O! EROHLEM SA

Rodovia do Sol, 999 
 Aeroporto

 Guarapari / ES
stylus@sigo.com.br

Mais comodidade 

e conforto para o seu lar!

As  mais variadas opções em
 PISOS, REVESTIMENTOS,

 LOUÇAS , METAIS e muito mais!

15	
anos

Decorando	
sua	Casa!

TELEFONES
3361-6277 
3262-8612

Equipe -  Orgulho dessa equipe do portal 27. Equipe unida e pre-
parada para 2016. 

Moryan -  Um flash especial em nosso colunista Marcelo 
Moryan, sua filha Moara e sua esposa Marcia. Família linda 
e abençoada.

Gatas-  poderosas Roberta, Géssika e Aline Layber, junto com a 
minha filha Maysa. Lindas e amadas!  

Cleuza -  Um clique mais do que carin-
hoso em minha sogra, Dona Cleuza. Ela, 
que faz aniversário no dia 31 e merece 
tudo de bom. Um beijo com muito amor 
nessa guerreira tão importante na vida do 
nosso editor, Wilcler Lopes.

Equipe -  Sambadubom arrebentando na nossa festa. Grupo animado e mais 
que recomendado para animar a sua confraternização.  

O ovino já foi premiado três vezes seguidas como o melhor carneiro do Brasil.



08
  www.portal27.com.br

POLÍTICA
Dezembro de 2015 - Guarapari - ES

Educação Nota 10!

A Prefeitura de Piúma fez
muito bem o seu dever
Melhorias e reformas em todas 
as creches e escolas

Merenda de qualidade fornecida
por produtores da região

Transporte escolar gratuito para
crianças e jovens universitários

Implantação de videomonitoramento
para dar mais segurança aos estudantes

“Dilma mentiu descaradamente à população 
brasileira”, afirma senador em Guarapari

O senador capixaba Ricardo 
Ferraço (PMDB) veio a Guarapari 
no dia 10 dezembro para prestar 
contas de seu mandato no Senado. 
Ferraço estava acompanhado 
do deputado estadual Edson 
Magalhães.

Reunião com os moradores 
do município foi no auditório do 
Guarapousada, na avenida F, no 
bairro Itapebussú. Esta é a quinta 
cidade do Espírito Santo que recebe 
a visita do Senador que depois 
de fazer um balanço sobre o seu 
desempenho no Senado, Ferraço 
respondeu a perguntas e ouviu 
sugestões dos participantes do 
encontro.

Antes de se encontrar com as 
cerca de 300 pessoas presentes no 

João Thomazelli auditório, o senador conversou com 
a imprensa local. À reportagem do 
Portal 27 o senador falou sobre a 
crise política vivida pelo país.

“A minha impressão é que esse 
tema relacionado ao afastamento 
da presidente Dilma esta como 
água morro abaixo e fogo morro 
acima, porque na prática nosso 
país está mergulhado em uma 
crise profunda, que é resultado dos 
equívocos de condução e orientação 
política do governo da presidente 
Dilma, que mentiu descaradamente 
à população brasileira. Quando 
o país já deveria estar fazendo 
reflexões, eles aceleraram o gasto 
público com o propósito de eleger 
a presidente Dilma e o custo disso 
é muito elevado para a sociedade. 
O meu sentimento é que nas 
próximas semanas nós vamos assistir 

a esse processo (impeachment) se 
acelerar”, declarou o Senador.

Sobre as verbas direcionadas 
para Guarapari, o senador falou 
que o projeto que ele pode destacar 
é o direcionamento da verba para a 
construção do hospital da cidade.

“De todos os projetos, aquele que 
eu considero mais importante, o o 
projeto para direcionar recursos para 
a construção do hospital municipal. 
Nós conseguimos viabilizar R$ 
6 milhões. Estas obras já estão 
em curso. Esta obra é importante 
porque dá condições a Guarapari 
de atender as famílias, sobretudo 
àquelas que não tem acesso à saúde 
privada”, disse o senador.

De acordo com a assessoria 
do senador, a intensão é de no 
próximo ano Ferraço visite todos 
os municípios capixabas.

Guarapari foi a quinta cidade do Espírito Santo a receber a visita do 
senador.


