DER quem fez
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do
Espírito Santo, DER, instalou lombadas no bairro Santa Luzia, em
Nova Venécia. De acordo com o órgão estadual, os quebra -molas
chegam para evitar acidentes ocasionados por motoristas que
trafegam em alta velocidade pela via. Teve vereador tirando
sardinha dizendo que a iniciativa é dele. Só para lembrar que a
função do vereador (poder legislativo) é elaborar as leis municipais
e fiscalizar a atuação do executivo e não fazer obras. Obras quem
executa é o poder executivo. Esqueceu.

Cesan reajusta conta
Começou a valer esta semana o reajuste de 13,09% nas contas de
água e esgoto da Cesan. O aumento foi aprovado em junho pela
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP).
A medida é válida para 46 municípios atendidos pela Cesan no
Espírito Santo e vale até a data do próximo reajuste, previsto para
o final de julho de 2023. E em Nova Venécia o esgoto continua
sendo despejado no rio, mas a tarifa de 80% sob o valor da conta
está chegando.

Nas oitavas
Após eliminar o Brasiliense, o Nova Venécia Futebol Clube parte
para as oitavas de final e joga neste sábado (06) contra a
Portuguesa-RJ, fora de casa. Na próxima semana, a decisão será em
Nova Venécia, no Zenor Pedrosa Rocha.

Alô Arnaldo. Sem punição?
No jogo da classificação do Nova Venécia, quando terminou
empatado em 1 a 1 diante do Brasiliense, em Brasília, torcedores
do time da casa invadiram o campo e partiram para cima dos
jogadores do Nova Venécia. Os atletas correram e se trancaram no
vestiário para não serem agredidos. Até agora não se viu uma

punição aos torcedores ou à equipe do Brasiliense. Ao menos
alguns jogos de portões fechados para eles seria o justo.

Pouco público
Dezesseis equipes estão nas oitavas de final do Brasileirão Série D.
O Globo Esporte fez um levantamento sobre a participação das
torcidas nos estádios e concluiu que o Nova Venécia é o 9º com a
maior participação no ranking de torcida, com média de público de
1.005 torcedores no estádio em cada jogo. Já o Real Noroeste é o
que tem menor média de público, com 111 pagantes por partida.

Que moda pegue!
Começa a ganhar mais adesão por municípios do Espírito Santo a
lei que proíbe homens condenados por crimes sexuais ou pela Lei
Maria da Penha de trabalhar nos serviços públicos municipais. As
regras, além de dificultar a contratação, preveem até demissão de
quem comete violência doméstica, inclusive de cargos efetivos.
Tomara que a moda pegue!

Denunciou violência…
Em Linhares um caso inusitado. Um indivíduo passava pela rua
quando viu a reportagem da TV Gazeta fazendo uma matéria no
bairro Interlagos sobre o aumento no número de assaltos e roubos
na localidade. Foi então que o próprio indivíduo se ofereceu para
dar uma entrevista. Em suas falas ele disse: “está complicada a
violência aqui e não são apenas roubos às residências. Nem nos
pontos de ônibus a gente pode ficar mais porque somos assaltados.
Em todo lugar está assim por aqui”, denunciou o homem.

…mas duas semanas depois
Duas semanas após dar a entrevista o mesmo indivíduo foi detido
por furtar um carro que estava estacionado à beira de uma rodovia.
Ele abriu o carro e pegou pertences dos proprietários. Depois disso,
donos de estabelecimentos comerciais denunciaram o mesmo
sujeito que estava comento furtos e aplicando golpes no comércio
local. Que cara de pau.

17 anos em cárcere privado
Uma mulher e seus dois filhos, de 19 e 22 anos, foram resgatados
por policiais militares em um imóvel em Guaratiba, no Rio de
Janeiro. Eles viviam sob cárcere privado que era cometido pelo
marido da mulher e pai dos jovens. A mulher disse que eles não
viam a luz do sol há 17 anos. Eles estavam sem as mínimas
condições de habitação. Apesar da idade, os jovens aparentavam
ter 10 e 12 anos. O homem foi detido. Inacreditável que ainda
exista isso.

Censo já está nas ruas
Começou o processo de coleta de informações para a formulação do
Censo 2022. No Espírito Santo, cerca de 3.600 recenseadores,
devidamente uniformizados, visitarão aproximadamente 1,4
milhão de domicílios ao longo de três meses. É importante que a
população colabore com o levantamento. Os recenseadores estarão
sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo,
crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta. Em caso
de dúvidas, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no
site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181.

Direito ao FGTS
Um Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados quer
expandir alguns direitos para os trabalhadores que quiserem sair
de seus empregos. A proposta é conceder direitos como o acesso ao
fundo de garantia por funcionários que pedirem demissão de forma
voluntária. Hoje, quem pede desligamento, não tem autorização
para sacar o FGTS. A proposta ainda tem um longo caminho pela
frente antes de virar lei e precisa passar pela análise por alg umas
comissões. Depois, caso seja aprovada pela Câmara dos Deputados,
vai precisar passar pelo Senado e ser sancionada pela Presidência
da República. Boa. Direito do trabalhador!

Saidinha perto do fim
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que acaba com
as saídas temporárias de presos do regime semiaberto para visita à
família durante feriados, frequência a cursos e participação em
atividades. Agora, o projeto segue para o Senado, que vai anal isar
as alterações dos deputados. Boa iniciativa já que a cada período de

saidinha desse, vários presos são detidos novamente cometendo
delitos.

Geopolítica
A vice-presidente norte americana, Nancy Pelosi, fez um tour pelo
sudeste asiático essa semana. Até aí tudo bem. Os vice-presidentes
americanos costumam ter uma agenda independente do chefe do
executivo.

E?
O problema foi que ela visitou Tawian, território que vive sob
ameaça de intervenção chinesa e que é responsável por importante
parte da produção de chips no mundo.

Vapt-Vaput
A visita de Pelosi foi muito rápida, mas deixou um rastro de
tensões na Ásia e no mundo. Somente nas últimas 24 horas o Japão
e a própria Tawian acusaram a China de invadir seus territórios
durante manobras militares e exercícios de lançamentos de vídeos.

Casa Branca
A visita desagradou a própria Casa Branca, que tentou demover, em
Vão, Pelosi da visita.

Executado líder da Al Qaeda
Uma operação militar dos Estados Unidos no Afeganistão matou o
principal líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, 71 anos. O ataque
em Cabul foi feito usando drones. Autoridades americanas
disseram que a operação foi bem-sucedida e não houve mortes de
civis. Ayman era um dos líderes da Al Qaeda à época do atentado
do 11 de Setembro nos EUA. Ele assumiu o comando da
organização terrorista a partir da morte de Osama Bin Laden, em
2011.

