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Vídeos de crianças à espera de adoção atraem dezenas de famílias

Durante todo o mês de maio, em que se celebra o Dia Nacional da Adoção, a campanha “Esperando Por 
Você”, realizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, da 
Comissão Judiciária de Adoção (CEJA) e da Assessoria de Comunicação do TJES, percorreu shoppings 
e cinemas da Grande Vitória e espalhou emoção pela internet.

Nos vídeos, grupos de irmãos, crianças mais velhas ou com alguma condição especial de saúde, que já 
estão prontas para a adoção, ganharam voz. O Caio, de 12 anos, por exemplo, contou que adora pintar 
e cozinhar. A Raiane, de 15 anos, gosta de nadar e sonha ser modelo. E o Thalisson, de 11 anos, revelou 
que quer uma família para dar amor, carinho e respeito.

Em menos de um mês, os 8 vídeos da campanha publicados no youtube da TV Justiça do Espírito Santo 
tiveram mais de 50 mil visualizações. E a CEJA recebeu mais de 300 e-mails e 200 ligações de pessoas 
de todo o país.

“Quatro crianças já estão em fase de aproximação com famílias que as procuraram porque assistiram à 
campanha. Outras sete crianças já estão apresentando a documentação necessária para que comece a 
aproximação”, destacou Dianne Wruck, psicóloga da CEJA. 

Um casal do Mato Grosso do Sul que acompanhou a campanha pelo site, entrou em contato com a CEJA 
e já está em aproximação para conhecer melhor o Welbert, de 16 anos. O adolescente monta e desmonta 
objetos com a maior facilidade e quer ser engenheiro. “Eu não quero ganhar uma família. Eu quero con-
struir uma família”, diz o rapaz no vídeo.

A maioria dos 855 casais habilitados para adoção no estado procura bebês com até 3 anos. Mas para 
a assistente social, Nívia Gisele Chagas, que visitou a exposição no shopping da Serra, a campanha já 
começou a quebrar paradigmas. “As pessoas pensam que adotar bebê pequenininho é melhor, porque 
podem educá-lo do próprio jeito. Mas a campanha vem mostrando como os adolescentes também são 
capazes de levar alegria para essas famílias que procuram filhos”.

O mês de maio termina, mas o site www.esperandoporvoce.com.br continuará no ar para dar visibilidade 
a essas e outras crianças e adolescentes que forem devidamente autorizados pelos juízes das comarcas 
onde vivem.

Sobre o sucesso da campanha, o Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Ronaldo Gonçalves, 
declarou, entusiasmado: “Eu tenho certeza que esse foi apenas o chute inicial de uma partida chamada 
‘Vamos tirar crianças dos abrigos’. Outras campanhas virão. Com mais visibilidade ainda”, destacou o 
corregedor.
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Construtora é condenada a devolver mais de R$ 40 mil após cobran-
ça indevida

A empresa reteve 15% do valor pago pelos compradores no momento do distrato. No en-
tanto, a legislação permite que sejam retidos até 10%

Uma construtora terá que devolver R$ 41.457,40 a duas pessoas que desistiram da compra de aparta-
mentos. De acordo com os autos, quando elas pediram a dissolução do contrato de compra, a empresa 
ofereceu a devolução da quantia de R$ 38.615,77. No entanto, os consumidores já haviam pago R$ 
46.063,77.

No momento do distrato, a construtora  afirmou ainda que a restituição do valor pago dependeria da venda 
da unidade e das condições de pagamento. 

De acordo com a magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, Danielle Nunes Marinho, a empresa reteve 15% 
do valor pago pelos compradores como forma de multa. Porém, o permitido pela legislação é de 10%, 
além de outros encargos.

Dessa maneira, a juíza entendeu que houve abuso no valor da cobrança e que a construtora deve restituir 
a quantia de R$ 41.457,40, corrigido monetariamente desde a data da solicitação da rescisão contratual 
e com juros de mora a contar da citação.
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Prefeito de Cachoeiro nega que nomeações sejam fruto de indicações 
políticas

Depois de ver a repercussão negativa das nomeações, na prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, fruto 
de indicações de lideranças políticas, revelando uma verdadeira farra da velha política, o prefeito Victor 
Coelho se manifestou, tentando justificar as nomeações. Segundo Victor, todos foram convidados por ca-
pacidade técnica e principalmente pela retidão de caráter. O prefeito desafiou qualquer um a provar que 
algum secretário foi nomeado por obrigação política ou troca de favores. “Não vou entrar em polêmicas e 
minha resposta será sempre com trabalho’, declarou o prefeito socialista.

Dança das cadeiras
Essa semana o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim fez uma modificação na prefeitura, segundo ele, por 
“fatores externos e particulares”. O Victor Coelho informou que o atual secretário de Saúde Luiz Carlos 
Bindaco pediu para deixar a pasta por motivos pessoais. Quem assume a pasta é Luciara Botelho.

Tragédia familiar
Ainda no sul capixaba, em Itapemirim, o ex-prefeito e candidato derrotado nas últimas eleições, Reginaldo 
Quinta (PMDB) parece não se conformar com a derrota nas urnas para a própria sobrinha, Amanda Quin-
ta Rangel (PSDB). Amanda é cria de Reginaldo, mas, eles se tornaram inimigos declarados por causa 
da disputa pelo poder. Depois de perder as eleições, agora, o tio recebeu os resultados de recursos na 
Justiça Eleitoral sobre prestações contas da sobrinha. Os recursos foram considerados improcedentes 
e a tentativa de Reginaldo, de usar o resultado para tentar derrubar Amanda da cadeira foi por terra. É 
importante aprender a perder, né?

Homenagem
O presidente da Assembleia Legislativa (Ales) foi homenageado durante a 21ª Conferência dos Legis-
ladores e Legislativos Estaduais. Ele foi agraciado com a homenagem por ser o presidente de Assembleia 
Legislativa mais jovem do Brasil. No mesmo evento, Erick foi eleito vice-presidente do colegiado de presi-
dentes de Assembleias do Brasil.

É cada vez mais próxima a relação do pedetista Josias Da Vitória com o PPS, do prefeito Luciano Rezende. 
O deputado estadual, que não consegue mais disfarçar o mal estar com o presidente estadual do PDT, 
deputado federal Sérgio Vidigal, costura a ida para o PPS, de olho em um pouco mais de espaço no 
cenário, a partir de 2018.

Novela perto do fim
Deve estar chegando ao fim, a novela dos 11,98% dos servidores da Assembleia Legislativa capixaba. 
O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) assinou, nessa quarta-feira (07), a portaria 
que autoriza o pagamento dos precatórios aos servidores. Cerca de três mil pessoas vão receber R$ 92 
milhões. Com a assinatura da portaria, o governador fica obrigado a incluir o valor no orçamento.

Férias do secretário
Está comandando a pasta estadual da Segurança Pública, desde essa quarta-feira (07), a subsecretária 
de Integração Institucional da Sesp, Gracimeri Gaviorno. Ela ficará à frente da Secretaria por 10 dias, 
período em que o secretário André Garcia estará de férias.
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