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ELEIÇÃO NA SERRA

PSD fecha apoio a Audifax
O promotor de Justiça
Saint' Clair desistiu de
disputar a Prefeitura da
Serra e anunciou que o
partido vai caminhar
com o deputado
Gleberson Nascimento
promotor de Justiça e précandidato do PSD à disputa
da Serra, Saint’ Clair do
Nascimento Júnior, anunciou ontem que vai abrir mão de concorrer à prefeitura para apoiar o deputado Audifax Barcelos (PSB).
Saint ’ Clair, que deveria ter se
desincompatibilizado do cargo de
promotor no último dia 6, disse
que não o fez porque os diretórios
municipal da Serra, presidido por
ele, e estadual, comandado pelo
ex-conselheiro Enivaldo dos Anjos, em entendimento com o governador Renato Casagrande
(PSB) e com a direção estadual do
PSB, definiram pela parceria.
“Com isso, a convenção que seria realizada na sexta-feira, para
homologar o meu nome, foi adiada
para o dia 30, em conjunto com o
lançamento de Audifax”, declarou

O

o promotor, que continua à frente
da Promotoria de Defesa do Consumidor. Ele lembrou ainda que
apesar de não ter participado diretamente das negociações, “o governador foi colocado a par dos fatos e ficou feliz com o resultado”.
O PSD, partido criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, desde a sua criação tem laços
com o PSB, presidido pelo governador de Pernambuco, Eduardo
Campos. Portanto, a aliança conta
com o aval das executivas nacionais dos dois partidos.
Saint’ Clair contou que já fez o
comunicado ao PT, que tem como
pré-candidato o deputado estadual Roberto Carlos, de que tomou
a decisão. PT, PSD e PR formavam
a terceira via na Serra.
Como o PR desistiu de lançar o
secretário de Estado dos Esportes,
Vandinho Leite, possivelmente
para apoiar o PSB, e o PSD acaba
de abrir mão da candidatura, o
único partido a se manter na terceira via é o PT.
Audifax vibrou com o anúncio
de apoio do PSD. “O partido tem
muito a contribuir. Possui uma boa
chapa de vereadores e está preocupado com o futuro da Serra. Estou muito feliz com a decisão de
caminharmos juntos”, disse.

LEONARDO BICALHO - 11/02/2011

Secretário
petista deixa a
administração
de Vidigal

AUDIFAX comemorou o apoio de Saint' Clair (destaque) ao seu nome

Mantido afastamento Prefeito de Linhares
de prefeito do Sul
muda secretários
A 3ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Espírito Santo (TJES) negou recurso do prefeito
afastado de Bom Jesus do Norte,
Adson Azevedo Salim (PSDB),
contra decisão da juíza Maria Izabel de Azevedo Altoé. Ela determinou em abril o afastamento do tucano por 180 dias do cargo.
O prefeito é acusado de suposto
superfaturamento na realização
do Carnaval no município em
2010. O relator do caso, desembargador Willian Silva, seguiu entendimento do Ministério Público,
autor da denúncia, de que o prefeito ocultou documentos que comprovariam as irregularidades e
que, ele permanecendo no cargo,
dificultaria a coleta de provas.

ALESSANDRO DE PAULA - 23/03/2012

LINHARES

ADSON está afastado do cargo
O órgão ministerial entrou com
um recurso pedindo também o
afastamento do vice-prefeito, Pedro Chaves Júnior. Adson não foi
localizado para comentar.

O empresário Sérgio Pessotti
(PRB) é o novo secretário de Serviços Urbanos de Linhares, em
substituição ao secretário interino
Cléber Bianchi que volta a responder, exclusivamente, pela Secretaria Municipal de Obras. Bianchi
havia assumido o lugar de Joel Celestrini (PRB), que deixou a pasta
para se candidatar a vereador.
Já Sérgio Pessotti assumiu o cargo ontem, abandonando a proposta de se lançar candidato a prefeito,
conforme vinha anunciando há algum tempo, e se aliou ao grupo do
prefeito Guerino Zanon (PMDB).
As eleições devem alterar ainda
mais o primeiro escalão na Prefei-

tura de Linhares. A Secretaria da
Agricultura, que tinha à frente o
produtor rural Honório Frisso, já
possui novo titular, já que ele deixou a pasta para apoiar o filho, Honorinho, à disputa à Câmara.
O novo secretário da Agricultura
é Antonio Roberte Bourguignon.
Já a Ouvidoria, que tem Odilon
Grassi Gava como chefe do setor,
também deverá sofrer alteração.
Gava deve apoiar Nozinho Correia
(PDT) ao cargo de prefeito.
Há ainda possibilidades de mudanças na pasta da Educação, já
que, nos bastidores, a informação é
de que a atual secretária Ana Maria Paraíso Dalvi seja uma das coordenadoras da campanha de Zanon à reeleição.

O PT sinaliza que vai manter a
pré-candidatura do deputado estadual Roberto Carlos à Prefeitura
da Serra. Isso porque o secretário
de Direitos Humanos e Cidadania
do município, Cleber Lanes (PT),
uma indicação petista na administração do prefeito Sérgio Vidigal
(PDT), deixou o cargo.
De acordo com a vereadora Lourência Riani (PT), que preside o
partido na Serra, com a saída de
Cleber Lanes “a legenda fica livre
para seguir sua trajetória”.
“Mantemos a candidatura de
Roberto Carlos. Deixamos a administração para termos mais liberdade para tratarmos da nossa
campanha”, destacou.
A vereadora destacou que o partido estuda aliança com o Psol, PV
e PCdoB. A convenção do PT na
Serra está confirmada para o próximo dia 30 de junho, com local a
definir.

Juíza convoca
mesários para
atuar na eleição
em Vitória
Titular da 56ª Zona Eleitoral de
Vitória, a juíza Débora Ambos convocou os eleitores que vão atuar
como mesários nas eleições pela
nova zona, instalada neste ano.
O edital foi publicado no Diário
da Justiça Eletrônico do TRE ontem e pode ser acessado no site
www.tre-es.jus.br. Os eleitores convocados que não puderem atuar
têm cinco dias, contados a partir da
nomeação, para apresentarem alegações. Os que não comparecerem
no dia podem ser multados.
Em parceria com a Procuradoria
Regional do Trabalho, o TRE vai receber denúncias de trabalho infantil pelo Sistema Pardal Eletrônico.

GIRO RÁPIDO
Baixa arrecadação na
Serra e em Colatina
Por arrecadar menos do que estava previsto para o primeiro bimestre deste ano, o Tribunal de
Contas do Espírito Santo (TC-ES)
emitiu parecer de alerta para as
prefeituras da Serra e de Colatina.
Na Serra, a arrecadação prevista
para o período era de R$ 196,7 milhões e foi arrecadado R$ 153 milhões.
Já em Colatina –que vai aguardar notificação –era previsto R$ 49 milhões
e foi arrecadado R$ 33 milhões.

Suspensa licitação
para compra de tíquete
Foi suspensa, por decisão do Tribunal de Contas, a licitação para a
compra de tíquetes para promotores e procuradores de Justiça. O Ministério Público disse que recebeu
notificação e aguarda manifestação
da área técnica do tribunal homologar ou arquivar a licitação.
Em Vila Velha foi suspenso edital de
locação de equipamentos de eventos.

MINISTÉRIO Público: notificação

Conselheiros adiam
julgamento de Lelo

Câmara de Fundão
cassa vereador

Investigado pelo Tribunal de
Contas por supostas irregularidades relativas às contas de 2005 da
Secretaria de Estado da Educação,
época em que era o titular, o deputado federal Lelo Coimbra
(PMDB) viu o processo adiado.
A Corte enviou o caso para a
análise técnica, após a defesa juntar documentos. A advogada dele,
Aline Rabelo, disse que os novos
documentos esclarecem o caso.

A sessão da Câmara de Fundão
aprovou ontem a cassação do
mandato do vereador Anderson
Pedroni (PCdoB), ex-prefeito interino da cidade. Pedroni foi condenado por licitação irregular e por
reformar escola particular com dinheiro público.
Ele afirma que a condenação é
fruto de uma disputa política pela
prefeitura e entrou com recurso na
Justiça para recorrer da decisão.

