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Pastor entra na Justiça para não pagar pedágio na BR 101

A intenção é parar de pagar o pedágio até que a Eco101 cumpra o que foi proposto no contra-
to, ou seja, duplicar todos os 460 km de via no Espírito Santo

O frequente número de mortes na BR 101 e a intenção da Eco101 de não cumprir toda a duplicação da 
rodovia prevista em contrato deixou alguns capixabas indignados. Tanto, que alguns deles decidiram 
entrar na Justiça para não pagar pedágio.

O psicanalista e pastor José Francisco Veloso, de 70 anos, mora em Vila Velha há 12 anos e viaja pelo 
Estado para dar palestras e cursos. Somente no mês de setembro já desembolsou cerca R$ 100 em 
pedágios na BR 101, mas acha um absurdo continuar pagando.

Dessa forma, ele entrou na Justiça Federal no Estado do Espírito Santo contra a Eco 101 e a União 
Federal para que ele deixe de pagar o pedágio até que a Eco 101 cumpra o que foi proposto no con-
trato, ou seja, duplicar todos os 460 km de via no Espírito Santo.

O que o fez tomar a atitude foi o último acidente em Mimoso do Sul, que deixou 11 mortos. Ele acres-
centa que a rodovia tem trechos altamente perigosos com dezenas de acidentes durante todo o mês.

“A Justiça Federal tem que proteger o cidadão desta empresa, estamos sendo roubados. Cobram pedá-
gio e já arrecadaram milhões, mas não fazem o que foi previsto em contrato. O povo já não aguenta 
mais ser chantageado”, desabafa.

O psicanalista, que já foi Deputado Estadual do Rio de Janeiro entre 1994 a 1998, já passou por um 
situação parecida. Na década de 1990, quando a ponte Rio-Niterói estava em responsabilidade de uma 
concessionária, decidiu entrar na Justiça. “Primeiro a concessionária tinha que consertar a ponte e de-
pois cobrar pedágio. Como estavam fazendo tudo ao contrário, consegui a suspensão”, explica.

BR 101
Atualmente, a cobrança de pedágio é feita em sete pontos: Serra, Guarapari, Pedro Canário, São Ma-
teus, Aracruz, Itapemirim e Mimoso do Sul e foram arrecadados R$ 550 milhões. Em contrapartida, 
é estabelecido no contrato de concessão que até o sexto ano, 2019, 177,9 quilômetros deveriam ser 
duplicados. O mesmo deveria acontecer com pelo menos 90% da rodovia até 2023. Até o momento 
nenhum quilômetro duplicado foi entregue.

Quem compartilha do mesmo pensamento é o pastor Sandro Aurélio Santos, que está preparando a 
documentação para também entrar na Justiça e se livrar do pedágio até que a Eco 101 decida cumprir 
o que está previsto no contrato.

Ele aponta que presencia uma série de irregularidades todas as vezes que passa pela rodovia: ultra-
passagem indevida em faixa contínua, carreta visivelmente com carga acima do permitido e mal amar-
rada e animais na pista.

“A duplicação, fiscalização e a diminuição no número de imprudência dos motoristas poderia evitar 
mortes. Precisamos minimizar os estragos duplicando, mas até que alguma providência seja tomada, 
não acho justo pagar pedágio”, finaliza o pastor Santos.
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Divulgação de quem não liga esgoto continua na promessa

Relação de imóveis foi prometida pelo governo no mês passado, mas não tem data para sair

O governo do Estado ainda não definiu a data para divulgar os endereços dos imóveis que não se liga-
ram à rede de esgoto da Cesan, embora possuam infraestrutura de esgotamento sanitário à disposição. 
A divulgação foi anunciada no mês passado como uma medida inédita de transparência. A consulta 
pública aberta pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), que vai definir 
as regras dessa divulgação, deveria ser encerrada no último dia 2, mas foi prorrogada para o próximo 
dia 18.

A Arsp informou que o prazo foi estendido devido à relevância do tema para a sociedade. “Todas as 
manifestações recebidas serão registradas e consolidadas em relatório final, que será disponibilizado 
também no site da Arsp”, afirmou. Disse ainda que não há previsão para que isso ocorra.

A decisão de divulgar os endereços dos imóveis que não estão interligados à rede de esgoto atende ao 
pedido do Conselho Estadual de Transparência, que levou em conta o direito à informação. O pedido foi 
levado ao conselho pela ONG Transparência Capixaba após uma série de reportagens de A GAZETA 
que mostrou a situação da falta de ligações de esgoto na Grande Vitória.

De acordo com o secretário-geral da ONG, Edmar Camata, no último dia 9 a Comissão Mista de Reav-
aliação da Informação, do governo do Estado, decidiu, de forma unânime, que as informações sejam 
divulgadas pela Cesan, que alega não fazê-lo para preservar a privacidade dos usuários.

Ele assegura que há 20 dias pediu a lista à Cesan. “E no dia 30 de agosto, último dia para a resposta, 
fui informado que devido ao grande volume de informações a consolidar seriam precisos mais dez dias. 
No dia 11, a Cesan me respondeu que não iria divulgar os dados, alegando que irá fazer uma consulta 
pública”.

RECURSO
A ONG entrou ontem com um recurso administrativo contra a Cesan, e “diante de mais um descumpri-
mento da Lei de Acesso à Informação”, vai à Justiça.

“A Cesan está omitindo, irregularmente, informações que são públicas, isso é uma falta de transparên-
cia grave. O remédio contra isso é a judicialização. Em cinco dias, se os dados não forem passados, 
ingressaremos com uma ação judicial.”

Os imóveis estão espalhados pelos 27 municípios do Estado que são atendidos pela Cesan. Segundo 
Edmar, com a posse da relação será feito um trabalho de conscientização com as associações de mo-
radores.

“A pergunta que se faz é porque a Cesan esconde esses dados. Ela pode estar protegendo órgãos 
públicos que deixam de fazer a ligação ou pode estar escondendo que a rede de ligação dela não está 
pronta como tem sido divulgado”, diz Edmar.

A Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) informou que acompanha o processo de 
regulamentação pela Arsp.

GAZETAONLINE 15 de setembro de 2017

http://www.gazetaonline.com.br







NOVA MÍDIA » 0/0 dia tal do mês tal do ano tal

endereçoeletrônico.com.br

Prefeitura vai voltar a Justiça para desocupar prédio em Vitória

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2017/09/prefeitura-vai-voltar-a-justica-
para-desocupar-predio-em-vitoria-1014100026.html
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Homem é preso acusado de abusar de cinco meninos em Cariacica

Investigações apontaram que ele usava pequenas quantidades de dinheiro e doces para atrair 
as crianças até a residência onde morava sozinho

Um homem de 60 anos foi preso acusado de abusar sexualmente de cinco crianças, com idades entre 9 
e 11 anos, no bairro Nova Brasília, em Cariacica. Benício Assis Pereira de Jesus é auxiliar de produção 
e morava sozinho no bairro. Segundo a polícia, era dentro da residência dele que aconteciam os abu-
sos.

De acordo com o delegado Lorenzo Pasolini, o acusado usava doces e dinheiro para chamar a atenção 
das crianças. “Iniciava atraindo com pequenas quantias de até R$ 20, que as crianças utilizavam para 
comprar brinquedos e pipa na região”, disse.

Segundo Pasolini, os abusos aconteceram durante quase um ano. As investigações começaram em 
dezembro de 2016, quando um jovem de 17 anos afirmou ter flagrado o irmão mais novo, de 11 anos, 
praticando sexo oral com o auxiliar de produção. A polícia foi acionada e o homem foi conduzido para a 
delegacia, mas acabou liberado.

O caso chocou os moradores. Na época, a casa de Benício chegou a ser destruída e o auxiliar de 
produção desapareceu. Em agosto foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele pela Vara 
Criminal de Cariacica, pelo abuso do menino e das outras 4 vitimas.

Após denúncias, o auxiliar de produção foi preso no local de trabalho, em Vitória, no último sábado (9). 
Ele responde na justiça por cinco crimes de estupro de vulnerável. Por cada caso, pode pegar entre 8 
e 10 anos de prisão.

Em seu primeiro depoimento ao delegado do caso, Benício negou os abusos. Em entrevista, disse que 
tudo não passa de fofoca. “Isso foi linguarada, eu não faço isso. Eles inventaram porque eram filhos de 
traficantes e falavam que os pais gastavam todo dinheiro e não dava nada para eles”, disse o auxiliar 
de produção.

Com as investigações, segundo o delegado, não restaram dúvidas que ele era o abusador. “Nós 
prosseguimos ouvindo testemunhas, outras vítimas e fazendo o relatório de acompanhamento psico-
social delas. Com isso, concluímos que este homem era responsável pelo abuso de cinco crianças em 
Cariacica”, afirmou.
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Homem preso suspeito de abusar de meninos, em Cariacica

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://www.folhavitoria.com.br/videos/2017/09/1505429402784363618.html

CIDADE ALERTA ES 14 de setembro de 2017

http://www.folhavitoria.com.br


	01 Capa clipping
	01
	02
	03
	04
	05
	60
	61
	62
	63
	64

