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VAMOS FALAR DE DIREITOS

CONECTADO
Por
Iuri Costa

Por
Érico Lopes

Tenho direito a saber
como foi escolhida
aquela empresa
que forneceu cestas
básicas para meu
município?
O direito do cidadão
não se limita a saber
como foi o procedimento para escolha da
empresa que forneceu
cestas básicas no seu
município, mas também a empresa que
forneceu qualquer
produto e que prestou
qualquer serviço.
A Lei de Acesso à Informação traz ao alcance de qualquer cidadão
a transparência de
qualquer ato do governo municipal, estadual
e federal, sendo o sigilo
da informação uma exceção.
Se você quer saber
como foi realizada a
licitação que definiu o
fornecedor de cestas
básicas para o seu município, ou como foi a
contratação ,daquela
empresa que reformou
o posto de saúde do seu
bairro, basta fazer o pedido de informação no
órgão público responsável.
É direito de qualquer
pessoa, independente
da idade ou nacionalidade, e até mesmo pessoa jurídica, solicitar
essas informações não
podendo ser exigido
qualquer justificativa
para disponibilização
do acesso.
A solicitação pode ser
feita pessoalmente no
Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC) ou por
meio do Sistema Eletrônico de Informações

ao Cidadão (e-SIC), que
pode ser acessado por
meio do Fala.BR (www.
falabr.cgu.gov.br).
Não sendo possível o
acesso imediato, o órgão
público tem até 20 dias
para responder à solicitação, podendo ser prorrogado por mais 10 dias
mediante justificativa.
A informação deve ser
fornecida de maneira
gratuita, salvo os custos
de reprodução, como cópias, por exemplo.
É importante lembrar:
evite pedidos genéricos.
Defina o período, local
ou item específico.
Faça o pedido para o
órgão correto: se a obra
é em uma escola pública estadual, não peça a
informação ao município. Faça um pedido
para cada informação
desejada, não solicite
em um único processo
informação sobre obra
pública, cesta básica e
iluminação pública. E,
por fim, exerça o seu
direito de fiscalizar as
contratações dos governantes eleitos. •
Érico Lopes é mestrando em Direito Administrativo e Administração
Pública pela Universidad
de Buenos Aires, Membro
Titular da Cadeira n.º 15
da Academia de Letras
Jurídicas do Estado do
Espírito Santo e Secretário de Controle e Transparência da Prefeitura
de Viana.

Windows 11:
o que mudou?
Você já deve ter ouvido
falar sobre o lançamento
da nova versão do Windows pela Microsoft.
Devido ao processo de
adaptação, muitas pessoas ficam receosas ao
verem notícias sobre as
mudanças de versões.
Porém, tudo indica que,
dessa vez, a nova atualização não será motivo
para preocupações.
De modo geral, o Windows 11 trouxe inovações
mais voltadas para a
apresentação ao usuário,
buscando assemelhar-se
à interface dos celulares,
tudo isso para facilitar o
manuseio, bem como
proporcionar melhor
adaptação para os aplicativos (novidade que
veremos mais à frente).
É importante ressaltar
que, atualmente, essa
nova versão não pode ser
instalada em qualquer
dispositivo. Para obter o
Windows 11 é necessário
ter um computador de
8ª geração (ou mais recente) com pelo menos
4 GB de memória RAM,
bem como o hardware
“TPM 2.0” (chip que fica
instalado na placa-mãe).

Como ainda só foi disponibilizada a versão
beta, é possível que ocorram bugs (falhas no sistema) durante o uso. Por
isso, se você não domina
a área da informática/
tecnologia, não tente instalar a nova versão sem
ajuda de um profissional.
Para os que já utilizavam
o Windows 10, tenho uma
boa notícia: você pode fazer o upgrade (atualização) para o Windows 11
sem que isso resulte em
perda dos aplicativos antes instalados. Como não
houve mudanças significativas no sistema, não há
aquele processo cansativo
de adaptação.
Após essa breve introdução, vamos ao que interessa. Afinal, quais são
as mudanças trazidas
pelo Windows 11? Para
melhor explicar, pontuei
algumas diferenças:
• Menu inicial centralizado – o novo menu
inicial aparece centralizado, mas você pode facilmente arrastá-lo para
a esquerda, a fim de que
ele permaneça no modo
tradicional/antigo.
• Aplicativos centrali-

zados – os aplicativos
aparecem em uma janela centralizadora, organizados pela frequência de
uso (os mais utilizados
aparecem primeiro).
• Barra de notificações
(lado direito) – o controle de som, bateria, wi-fi,
entre outros ícones aparecem de forma mais interativa e fácil de ajustar.
• Mais facilidade para
configurar – as configurações, o painel de controle e a personalização
estão acessíveis, apresentando-se de uma forma
mais intuitiva.
• DeskView mais moderno – a antiga versão também permitia a criação de
desktops diferentes, porém, a nova versão está
mais moderna e menos
confusa para os que utilizam vários programas
e telas ao mesmo tempo.
• Download de aplicativos (Android) – agora
você não precisa ficar
limitado aos aplicativos
disponibilizados pela
Microsoft. Através da
Amazon Store, você poderá baixar aplicativos
disponibilizados para
Android diretamente no
seu computador.
• DirectX 12 Ultimate
– o Windows 11 trouxe
melhorias para o desempenho dos jogos virtuais.
Para melhores resulta-

dos quanto à resolução
e cor, basta utilizar também uma tela HD.
Com base no que observei, as diferenças
trazidas pela Microsoft
objetivam facilitar o
manuseio, assemelhando os computadores
aos celulares, os quais
já fazem parte da rotina
da maioria das pessoas.
Dessa forma, não há
o que se falar em mudanças significativas no
sistema já utilizado anteriormente, dispensando maiores dificuldades
durante a adaptação.
Apesar de parecer uma
boa ideia até o momento, a nova versão ainda
é muito recente, por isso,
aguardamos maiores informações quanto à receptividade do público.
Espero ter te ajudado a
conhecer um pouco sobre essa novidade. Até a
próxima coluna! •
Iuri Costa é Bacharel em
Sistemas de Informação,
Especialista em Informática na Educação e Especialista em Engenharia
de Software, Analista
Desenvolvedor Web, CEO
das Empresas Opção Delivery, Col E-commerce
Tecnologia, Col Sistemas
Tecnologia e Fundador da
Comunidade Brasil Conexão Angola Network.
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Vila Velha pode receber
uma marina pública
Daniele Bolonha

Q

ue Vila Velha
é um dos municípios
capixabas com
maior vocação turística,
ninguém tem dúvida.
Basta abrir os olhos e
enxergar todas as belezas naturais da cidade e
toda sua cultura local. E,
se tudo isso ganhar um
reforço com a chegada
de uma marina pública? Esse é um dos projetos que a equipe da
Prefeitura de Vila Velha
está construindo para
o turismo da cidade. A
ideia veio de um grupo
de empreendedores do
setor náutico, que fez
uma pesquisa de potencial turístico e levou a
proposta para o prefeito
Arnaldinho Borgo.
“Vila Velha tem total
potencial para embarcar uma iniciativa desse
porte pela localização
estratégica da Prainha
e de outros pontos da
orla. A marina pública
vai despertar um grande potencial da cidade,
incluindo no roteiro de
embarcações que realizam viagens de longa
distância”, pontua o prefeito Arnaldinho.
De acordo com o secretário de Turismo, Esporte

e Cultura de Vila Velha,
Paulo Renato Fonseca
Junior, o grupo que trouxe a ideia é o mesmo que
construiu a Marina da
Glória, no Rio de Janeiro,
construção que mudou
totalmente a realidade
do local.
“Eles nos trouxeram a
ideia. O espaço da Prainha está sob responsabilidade da prefeitura
e abriríamos o espaço,
após todas as etapas legais e ambientais cumpridas, para a construção de uma marina, que
seria explorada pela
empresa vencedora.
Não haverá custo para
a prefeitura e vamos, ao
final de todo o processo,
gerar emprego e renda
com esse novo empreendimento”, comenta o
secretário.
A Marina da Glória, no
Rio, tem espaço para o
esporte náutico e navegação, mas também conta com uma área estruturada para a realização
de eventos. “Nosso projeto vai conversar com
a história de Vila Velha.
Afinal, a Prainha é berço
de toda a cultura capixaba. Já estamos com ações
aqui na Prainha de reativação do espaço, com

personagens da cultura
ganhando vida. O prefeito Arnaldinho aprovou a
ideia e, de imediato, passou a bola para que a
equipe cuidasse de tudo”,
contou Paulo Renato.
“A ideia do projeto é
atrair um novo público, que atualmente não
tem acesso a esse tipo de
aparelho voltado para o
esporte, lazer e turismo”,
disse o técnico responsável pelo desenvolvimento
da Marina da Glória, Klaus
Peters.
O secretário destaca
ainda que tudo será discutido com a sociedade.
“Será uma obra de grande proporção e temos
de conversar com todos:
pescadores, moradores, a
igreja, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
e demais entidades. Queremos que seja um local
de atração turística e de
entretenimento para a
família de Vila Velha.”
Paulo Renato afirma
ainda que como a ideia
está em fase de concepção, para que seja feito o
projeto, posteriormente,
o processo de construção, ainda é cedo para
falar sobre prazo e custo
da intervenção. •

Prefeito Arnaldinho Borgo em reunião com os empreendedores

Veja mais sobre a
Marina da Glória

Marina da Glória, no Rio de janeiro
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Corpo de Bombeiros dá dicas
de como evitar acidentes
domésticos
O alerta é para a prevenção a contratempos, como engasgos e quedas, especialmente
para as famílias com crianças e em fase de desenvolvimento e idosos
Geiza Ardiçon

J

á parou para observar objetos, móveis
e situações corriqueiras vivenciadas no dia a dia, dentro
de casa, e que podem
oferecer algum risco a
acidentes com crianças
e idosos? Muitas vezes,
o perigo passa despercebido e é preciso estar
atento a medidas que
podem ser providenciadas e trazer mais tranquilidade às famílias.
Escadas, quinas cortantes de móveis, botija
de gás e eletricidade são
alguns dos pontos que
merecem destaque e que
fazem parte do pacote de
alertas quando o assunto
são dicas de prevenção a
acidentes domésticos.
A tenente Andressa,
do Corpo de Bombeiros
Militar do Espírito Santo (CBMES), destaca diversas situações e medidas que ajudam a evitar
contratempos e acidentes em casa. Para quem
tem crianças menores, é
importante estar atento a objetos que possam ser levados à boca
e ocasionar engasgos.
Brincos, colares e até
brinquedos inapropriados para a idade podem
gerar intercorrências.
“Há manobras que podem ser feitas para desobstruir as vias aéreas,
como segurar o bebê,
com a cabeça mais baixa
que o corpo, de barriga
para baixo, e dar cinco
tapinhas nas costas. Depois, virar o bebê e fazer
cinco compressões com
dois dedos na linha dos
mamilos”, disse.
Outro sinal de alerta
é na cozinha, que é um
ambiente onde geralmente há circulação de
toda a família. É preciso
continuar de olho nas
crianças. A dica da te-

nente é sempre deixar
panelas com cabos virados para dentro, assim
evita que, por algum motivo, se esbarre no utensílio e ocasione queimaduras. Já em relação a
materiais cortantes, a
orientação é sempre ficarem em locais em que
a criança não tenha facilidade de acesso.
A assessora parlamentar Andressa Mota é mãe
de gêmeas, Laura e Letícia, de 10 anos, e de Rafael, de 1 ano e 4 meses.
Desde que as primeiras
filhas nasceram, ela já
‘viveu algumas aventuras’ em casa e, agora,
com o filho mais novo,
já fica atenta a alguns
cuidados importantes.
“As gêmeas ainda não
tinham um ano de idade e encontrei as duas
subindo a escada para
o terraço. Elas subiram
a escada toda. Em outro momento, ainda
bem pequenas, a Laura
foi para a varanda engatinhando. Lá, ainda
não tinha tela e foi um
susto enorme. Depois
disso, colocamos tela na
varanda e não tiramos
mais”, disse.
A tenente do Corpo
de Bombeiros reforça
os cuidados nesse sentido. “As crianças em
desenvolvimento gostam de subir em locais
elevados, então, tem
de ter muito cuidado.
Tem de estar sempre
vigiando para não ter
risco de quedas. Para
evitar riscos, as escadas
precisam estar guardadas para a criança não
ter acesso. Já a rede de
proteção é importante
ter em todas as janelas,
inclusive em básculas e
áreas de serviço, onde
muitas pessoas esquecem”, pontuou.

Tenente Andressa, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)

Essas e outras dicas já
são praticadas na casa da
Andressa, em Cariacica.
“Os cuidados que temos
são redobrados com a
cozinha. Evitamos co-

zinhar com as crianças
por perto, principalmente com o Rafael. Hoje, a
escada para o terraço
tem porta com chave,
a varanda tem tela e as

janelas tem grade. Também não deixamos nenhuma moeda por perto
e, o mais importante: se
estiver tudo em silêncio,
é sinal que Rafael está

aprontando. As gêmeas
têm 10 anos e estão mais
tranquilas. Já Rafael, não
podemos deixá-lo sozinho, nenhum minuto”,
destacou Andressa. •
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Anote aí mais dicas do Corpo de Bombeiros
Cuidados com botija de gás: atenção à instalação
correta da botija e, em seguida, a possíveis vazamentos de gás. Tanto o regulador de pressão
quanto a mangueira têm de estar dentro da
validade, que são de cinco anos. Além disso,
precisam ter o selo do Inmetro. Já para checar
se há vazamento, é importante nunca usar fogo,
mas, apenas sabão, esponja e espuma.

Uso de panela de pressão: é preciso usar de
forma correta, deixar um terço da panela
sem líquido, livre, para que o alimento entre
em ebulição e cozinhe. Ao encher muito a
panela pode entupir as válvulas e impedir
que o ar escape e ter o risco de explosão.
Sempre tem que limpar a válvula, com grampo ou limpadores específicos.

Cuidados com tapetes: não é recomendado o
uso de tapete onde há idosos e crianças em
fase de desenvolvimento.

Cuidados com piscina,
área de lazer nos
condomínios (uso
de boias, de coletes):
o ideal é que as piscinas sejam cercadas, ou
que tenham portas, que dificultam o acesso de crianças. Não é recomendado uso de
boias. Ideal é o uso de colete salva-vidas. Na
piscina ou praia a vigilância de um adulto
deve ser constante.

Cuidados com materiais cortantes: atenção
a gavetas, materiais inflamáveis, de limpeza
e remédios. Qualquer um desses produtos
precisa estar fora do alcance da criança.
Vários inícios de incêndios são gerados por
crianças que acendem velas, por exemplo,
perto de cortinas. Além disso, também são
produtos que geram intoxicação. Utilize travas de portas e gavetas.

Manutenção na rede elétrica na residência:
recomendado que seja feita a cada 15 anos. É
importante que seja contratado um profissional habilitado para isso.

Cuidados com móveis:
utilizar protetor de quinas
(pode ser de silicone) para evitar que crianças tenham lesões (cortes) na cabeça.

Cuidados com quedas
(locais altos, cadeiras e escadas): crianças
em desenvolvimento gostam de subir em
locais elevados. A dica é guardar escadas e
manter sempre as janelas com tela de proteção,
inclusive básculas e área de serviço. Evitar que
berço ou camas fiquem perto de janelas.

Cuidados com tomadas: as crianças são
curiosas: se pegarem um grampo de cabelo
e colocarem na tomada, levarão um choque
e, com isso, poderá ocorrer queimaduras ou
algo mais grave. O ideal é usar protetor de
tomada, que vai vedar e evitar o contato.

Cuidados com objetos pequenos: Não deixar ao alcance de crianças brinco, colares,
brinquedos que não são apropriados para a
idade que, levados à boca da criança, podem
causar engasgo.

Atenção às áreas de serviço: baldes, banheiras e bacias, após uso, deixar sempre
virados para baixo e sem líquido. Um simples filete de água pode causar afogamento.

Para casas onde há
idosos, cuidados com
móveis: instalar protetor de quinas e evitar
certos tipos de móveis, como mesas baixas
de vidro.
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Otimize seu armário e reduza
as compras por impulso
A consultora de imagem e estilo Sídina Delpupo dá dicas para aproveitar de forma variada as peças
que já possui no armário, sem recorrer sempre a novas compras

Andressa Rocon

V

ocê é daquelas
pessoas que
quando abre o
armário sempre acha que nunca tem
nada para vestir? Talvez
seja a hora de olhar para
suas roupas com mais
atenção. Com criatividade e bons truques, é possível, sim, montar looks
estilosos com as peças
que você tem em casa.
O Agora ES bateu um
papo com a consultora
de imagem Sídina Delpupo, que deu diversas
dicas de como podemos
fazer o armário, literalmente, render. Ela explicou sobre como comprar
peças que podem se desdobrar em vários looks,
para diferentes ocasiões:
e isso, nada mais é, do
que uma forma de economizar!

Desapegue da ideia
de separar roupa por
ocasião, comece a
misturar as peças e vai
ver como é possível
estar todos os dias
bem vestida e feliz
com a imagem que vê
no espelho.
“Calcule comigo. Uma
pessoa compra um vestido por R$ 200,00 e usa
ele uma única vez: aquele
vestido custou muito caro
para a pessoa. Agora, se ela

usa esse mesmo vestido
umas 20 vezes, cada uso
custou para ela R$ 10,00.
Percebe que, aí sim, valeu
o investimento na peça
de roupa?”, explica Sídina.
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A consultora lembrou
de uma característica
que muitos carregam,
desde a infância, e que
pode ser um dos motivos
para que as pessoas tenham um tipo de roupa
para cada ocasião.
“Quem aqui, quando
criança, não tinha separado no armário a roupa
de ir para escola, de ir
para a igreja, a de brincar
na rua e a de ir passear?
Nossas mães faziam isso
com a gente e crescemos
com essa ideia. E, na vida
adulta, continuamos separando nosso armário
em 'caixinhas', tem a
roupa de ir trabalhar, a
de ficar em casa, a roupa
de festa”, lembra.
Mas ela alerta que esse
costume acaba limitando
e rendendo poucas possibilidades de looks. “Essa
forma de organização
não é nada versátil, uma
vez que te limita e impede
de usar mais vezes as roupas que compra. Afinal,
roupa foi feita para usar.
Parada no guarda-roupa,
ela não te renderá nada."
Sídina explica que o
primeiro passo é ter critérios para a escolha da
peça. “Se vai comprar um
vestido para um casa-

mento, escolha uma cor
que realce sua beleza.
Opte sempre por uma
peça atemporal, que não
seja de uma moda passageira. Escolha peças lisas,
sem estampas, brilhos ou
com muitos detalhes.
Tente sempre visualizar
a peça que está comprando com algo que já tenha
em seu armário, que dê
para usar de formas diferentes, com uma jaqueta,
um tênis, uma sandália
rasteira”, aponta.
“O segredo para diversificar está na escolha
dos acessórios. Para um
look mais elaborado, vale
uma caprichada a mais
na escolha. O que vale
também para a maquiagem, penteado, sapatos
e bolsa. Para um visual
mais despojado, é só trocar os complementos e,
assim, fazer render novos looks”, explica.
"Com um pouco de criatividade é possível, sim,
fazer seu guarda-roupa
render. Desapegue da
ideia de separar roupa
por ocasião, comece a
misturar as peças e vai
ver como é possível estar
todos os dias bem vestida e feliz com a imagem
que vê no espelho.” •

Confira algumas dicas da consultora
para você arrasar na produção!

Peças curingas
As peças curingas podem ser usadas,
tranquilamente, em diferentes ocasiões.
A característica marcante é que elas são
atemporais. Isso quer dizer que, independentemente da temporada, elas continuarão
fazendo o maior sucesso nas ruas e, claro,
no seu armário.
Blazer
O blazer é uma peça de roupa bastante formal. Usada geralmente em looks de trabalho,
onde se pede uma imagem com mais formalidade. Porém, esse mesmo blazer pode
render looks bem modernos e elegantes se
utilizado com peças mais informais, como
vestidos, shorts, jeans e tênis.
Camiseta de algodão
Seja qual for o seu estilo, uma boa camisetinha de algodão é sempre bem-vinda.
Mulheres clássicas, românticas, esportistas
e as mais modernas podem, e devem, investir
em uma (ou várias) t-shirt. Pode confiar sem

l @sidina_delpupo

ECONOMIA

medo! Elas são baratas, podem ser encontradas em todas as cores, são extremamente confortáveis, combinam bem com saias,
shorts, calças e peças de alfaiataria.
Tênis branco
Recentemente, o versátil tênis branco se
tornou o mais novo queridinho entre as
fashionistas e, finalmente, conseguiu ser
incluído nas mais variadas produções. O
modelinho é hiper democrático, não deixa
o visual carregado e, principalmente, é extremamente confortável. Ele pode ser integrado também em diferentes produções e
ocasiões.
Acessórios
Capriche nos acessórios para valorizar o
look. Um bom acessório é capaz de mudar
todo o visual e dar vida nova àquela peça básica que você acha que não tem mais graça.
Um colar, por exemplo, pode transformar
aquele vestido ou aquela blusa básica em
algo completamente novo e encantador.
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De olho no preconceito racial
e atento às igualdades na hora
de contratar servidor público
Presidente da Câmara de Viana quer proibir órgãos públicos de contratar pessoas que já
tenham sido condenadas com trânsito em julgado por injúria racial e racismo

Geiza Ardiçon

U

m olhar voltado
para o respeito
e a igualdade.
O presidente
da Câmara de Vereadores de Viana, Joilson
Broedel, quer fomentar
a proibição de contratação nos órgãos públicos
do município de pessoas
que já tenham sido condenadas na Justiça por
injúria racial e/ou racismo. O assunto é tema de
um Projeto de Lei, que
está em fase de pesquisa
e elaboração na Câmara.
De acordo com o presidente, o objetivo é impedir a entrada, desde

servidores efetivos, contratados e comissionados, nas repartições do
Executivo municipal, da
Câmara de Vereadores e
demais órgãos públicos
do município, de pessoas que tenham qualquer
registro judicial por praticarem preconceito racial.
A preocupação com
esse tema já faz parte
de sua vivência familiar.
Filho de um casal formado por uma negra e um
descendente de alemão,
Joilson afirma que sempre presenciou situações
em que sua mãe passava
por preconceitos raciais.

“Minha mãe, que já é falecida há sete anos, e meu
pai, desde o casamento,
tiveram de enfrentar
muitas dificuldades por
conta do preconceito”,
afirmou.
Ele ainda lembra de situações marcantes que
presenciou, de tratamentos diferenciados por
parte da sociedade, pelo
fato dele e os irmãos serem da cor branca e sua
mãe ser negra.
“Outra motivação
(para elaborar o Projeto de Lei) é que eu me
lembro de que, às vezes,
ao sair com minha mãe,

as pessoas a viam como
nossa babá. Então, isso
sempre marcou a mim
e aos meus irmãos na
infância. Desde cedo
sentimos e sofremos o
preconceito das pessoas. Minha mãe sofreu
tanta influência a ponto
de, durante uma entrevista de prova de vida, a
questionarem se ela não
queria ser reconhecida
como negra”, lembra.
Outras histórias que
motivaram o vereador
a levantar essa bandeira
em favor do respeito aos
negros foram situações
vivenciadas por dois

membros de sua equipe.
Fabiola Quintino de
Moura Santos, quando
trabalhava no setor de
Recursos Humanos de
uma instituição de ensino privada, foi abordada
por um empresário que
a pediu para servi-lo com
uma xícara de café, julgando ser sua atribuição
por conta da cor de sua
pele. “Naquele momento,
foi desprezado meu intelecto pelo fato de ser negra, como se negros não
fossem capazes”, relata.
Já Valdo Luiz De Paula
Junior estava a caminho
do local onde apresenta-

ria documentação para
um concurso público
que participaria. Ao buscar informação com uma
senhora, que passava na
mesma calçada, ela correu para o outro lado da
rua. “Nesse momento, me
senti marginalizado, por
ter sido julgado pela cor
da minha pele”, afirmou.
O Projeto de Lei está
na fase de pesquisa e
elaboração por parte
da Câmara de Vereadores de Viana. Posteriormente, seguirá para ser
protocolado e submetido à Comissão de Justiça e Redação. •
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Dia da
Consciência
Negra
Uma das mais importantes datas que retrata
as questões voltadas ao
preconceito racial é o dia
20 de novembro, quando é
celebrado o Dia Nacional de
Zumbi e da Consciência Negra.
A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do
Quilombo dos Palmares, na
Região Nordeste do Brasil.
O nome de Zumbi, inclusive, é
sugerido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana como personalidade a ser
abordada nas aulas de ensino
básico como exemplo da luta
dos negros no Brasil.
(Fonte: brasilescola.uol.com.br)

Quem é Joilson Broedel
Análise do
Especialista

Dr. Clemilditon
Alves de Oliveira
Advogado e Controlador
da Câmara Municipal de
Conceição da Barra

Observa-se que o ordenamento constitucional evoluiu
e hodiernamente as análises
e perspectivas são outras, havendo um campo fértil para
que o legislador, amadurecido,
sob o manto do ideal republicano, das virtudes cívicas e
dos princípios que regem a
Administração Pública – art.
37, caput, da CRFB/88, crie
leis que impossibilitem a nomeação, em cargos públicos,
de pessoas condenadas pela
Lei Maria da Penha (Lei n°
11.340/06), pela prática de racismo (Lei Federal n° 7.716/89),
e também, pela prática de injúria racial (art. 140, § 3° do
Código Penal).
Nesta trilha, destaca-se que
o Supremo Tribunal Federal
(STF) validou lei que impede

nomeação a cargos públicos
de condenados pela Lei Maria
da Penha. O Ministro Edson
Fachin, do STF, deu provimento ao RE n° 1.308.883 para
reconhecer a constitucionalidade de lei do município de
Valinhos/SP, que impede a
administração pública de
nomear pessoas condenadas
pela Lei Maria da Penha para
cargos públicos.
Outra coisa é recomendável que os entes federados
editem leis próprias para
definir o perfil de probidade
para as pessoas que poderão
ocupar cargos em comissão.
Com isso, busca-se a nomeação de pessoas revestidas de
reputação ilibada, em observância ao princípio da moralidade administrativa.

Joilson Broedel tem 45 anos e cresceu
vendo o pai participar da política local
em Viana. No ano em que nasceu, seu pai,
Nilton Broedel, foi candidato a vereador
e exerceu o mandato até 1982, quando foi
candidato a prefeito.
Entre os anos de 1999 e 2000, assumiu como
secretário municipal de Obras Públicas,
em Viana, sendo um dos mais jovens na
época. Ainda na Prefeitura de Viana, de
2013 a 2019, esteve à frente de importantes
secretarias, como a de Saúde e Cultura.
Em 2013, contribuiu na reestruturação da
saúde, com a organização e inauguração
do Pronto Atendimento do Arlindo Villaschi. Em 2016, foi candidato a vereador no
município, ficando na suplência. Em 2017
assumiu como subsecretário de Regularização Fundiária e Habitação de Viana.
Por ser suplente na Câmara, assumiu
o mandato como vereador no final de
2019. Já em 2020 foi eleito vereador como
o segundo mais votado na cidade. É presidente da Câmara de Vereadores de Viana,
cargo que exerce atualmente.
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Um novo caminho para

Boa Esperança
O município no interior do Espírito Santo vive, nesses últimos meses, uma eleição
majoritária suplementar. O dia da votação será dia 1º de agosto

Daniele Bolonha

E

nquanto a maioria dos municípios capixabas
já marcam seis
meses de administração
de seus prefeitos, a cidade de Boa Esperança
está vivendo uma nova
eleição majoritária para
definir, novamente, seu
prefeito(a) e seu vice-prefeito: estão definindo um novo caminho
para a cidade.
É que, apesar de ter
recebido 58,73% dos votos para prefeito de Boa

Esperança na eleição de
2020, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) reconheceu que Romualdo
Milanese (o prefeito eleito) estava com os direitos
políticos suspensos por
ter sido condenado por
prática de improbidade
administrativa quando
se filiou ao partido pelo
qual participou da eleição e esse foi o motivo
que tornou a sua filiação
nula, levando ao indeferimento do registro de
candidatura.

“O TRE entendeu por
inexistência de filiação
partidária válida dentro do prazo determinado por lei. E como o
registro de candidatura
do candidato eleito foi
indeferido, o Código
Eleitoral determina a
realização automática
de novas eleições. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou
entendimento em 2020
de que é constitucional
esta determinação do
Código Eleitoral e, con-

sequentemente, a realização de novas eleições,
independentemente do
número de votos anulados”, explicou o advogado eleitoral Érico Lopes.
Em 2020, Romualdo
teve 4.676 votos. Em segundo lugar ficou Cláudio Boa Fruta (DEM),
com 41,27% da preferência do eleitorado da
cidade, totalizando 3.286
votos válidos.
Com nova eleição posta, três candidatos se colocaram na disputa do

cargo: Cláudio Boa Fruta (DEM); Fernanda Milanese (Solidariedade),
esposa de Romualdo; e
Antônio José Bastos (Republicanos). Até o fechamento da edição, nossa
reportagem não teve
retorno do candidato do
Republicanos.
Tanto Fernanda quanto
Claudio relatam que estão
caminhando muito pela
cidade, levando suas propostas e que a receptividade está sendo muito boa.
“A campanha na rua está

cada dia melhor. A população está muito receptiva e essa reação vai nos
deixando cada vez mais
animados”, disse a candidata Fernanda Milanese.
“As pessoas estão aceitando muito bem a ideia
de renovação. Essa é
uma percepção latente
nas ruas. Temos recebido o carinho da população, claro, com todos
os cuidados sanitários
que esse momento exige", contou o candidato
Cláudio. •
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CONHEÇA OS CANDIDATOS E AS PRINCIPAIS PROPOSTAS

Cláudio Boa Fruta

Fernanda Milanese

Antônio José Bastos

Cláudio é do DEM, tem o ex-prefeito Lauro
Vieira como vice. Ele ficou em segundo colocado
nas Eleições 2020. Apoiam a chapa o MDB, PP
e o Podemos.

Fernanda é do Solidariedade e é esposa do
prefeito indeferido Romualdo Milanese. É a
primeira vez que disputa um cargo eletivo.
Seu vice é Leandro da Associação. Apoiam a
chapa o PT, PSB, PSL, PDT e Cidadania.

Antônio José é do Republicanos, é ex-vereador e ex-secretário da Agricultura. Seu vice
é Izael Marquiori.

Agricultura
"Vamos implantar o programa de manutenção
das estradas vicinais, pontes e bueiros, com
patrulhas mecanizadas em todas as regiões.
Vamos fazer a construção da Casa do Produtor
Rural às margens da rodovia ES 130 e vamos
atuar no fortalecimento da agricultura familiar."
Saúde
"Será uma das nossas prioridades. Vamos dar
manutenção do repasse financeiro mensal ao
Hospital Cristo Rei; garantir a assistência farmacêutica; melhorar e ampliar o atendimento
aos pacientes com consultas, exames de alto
custo; e melhorar as condições de transporte
de pacientes."
Segurança
"Em parceria com o governo do Estado, vamos
implementar o sistema de Videomonitoramento. Vamos viabilizar junto ao governo novas
estruturas para as polícias Civil e Militar e
fortalecer a atuação da Patrulha Rural, com
aumento do número de viaturas e policiais."
Educação
"Vamos construir uma escola e creche no
Distrito de Santo Antônio do Pousalegre e a
revisão do Plano de Carreira dos Professores
e aplicação do Piso do Magistério."
“Estou preparado para administrar Boa Esperança. Sou um empreendedor e quero levar
essa experiência da iniciativa privada para
o setor público. Vou cuidar das pessoas para
a melhoria da qualidade de vida.”

Entenda o caso
Romualdo Milanese
foi o candidato mais
votado nas eleições de
2020 para prefeito de
Boa Esperança, contudo, teve o registro da
candidatura cassado
pelo TRE por inexistência de filiação partidária válida e dentro do
prazo determinado por
lei (que é de seis meses
antes da eleição). Milanese teve seus direitos
políticos suspensos por

três anos em razão da
prática de ato de improbidade administrativa,
em 2012.
A grande questão desse processo era definir a
partir de qual data deveria valer a suspensão: se
a que consta na decisão
da Justiça comum (incluída no cadastro nacional de eleitores no
momento do pedido do
registro) ou se a determinada no julgamento
do Supremo Tribunal
Federal (STF), data con-

Agricultura
“É o que move nosso município. Meu vice é
um pequeno agricultor e ele estará comigo
cuidando dessa área. Precisamos facilitar o
acesso do agricultor aos serviços da prefeitura.
Precisamos dar uma atenção especial a eles.”
Saúde
“Sou enfermeira há 15 anos e sempre trabalhei na minha área. Saúde é o meu carro forte.
Precisamos cuidar da saúde da mulher e da
criança. Falta pediatra na rede. Precisamos
acabar com as filas das consultas especializadas e exames junto ao Estado.”
Segurança
“Quando falo de segurança, falo de oportunidade para os jovens. Precisamos ocupar
espaços para o jovem não se perder. Vamos
trabalhar também para criar a Central de Videomonitoramento da cidade. E precisamos
de mais policiais na nossa cidade.”
Educação
“Meus pais foram professores. Eles quem me
ensinaram que é por meio da Educação que
a gente consegue melhorar a vida do jovem,
por exemplo. Será prioridade. Vamos dar dignidade para o professor e vamos melhorar a
questão das vagas nas escolas.”
“Eu quero cuidar da cidade com meu olhar
de profissional de saúde e de mãe. Como eu
cuido dos meus filhos, quero cuidar de Boa
Esperança.”

siderada pelo TRE-ES.
Na sessão do dia 23 de
fevereiro, o relator do
recurso, ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, já havia votado,
no sentido de endossar
a decisão do regional e
determinar a realização
de nova eleição no município.
Conforme reforçado
pelo relator, a suspensão dos direitos teria
começado a valer em 19
de maio de 2017 e terminado em 18 de maio de

2020, conforme certidão
emitida pelo STF.
“Como o político se filiou ao Solidariedade no
dia 3 de abril – um mês
antes de o prazo de inelegibilidade terminar –, ele
estaria, então, inelegível”,
destacou o ministro Tarcisio ao proferir seu voto
na sessão inicial.
Já o ministro Luís
Roberto Barroso, presidente do TSE, abriu
divergência ao afirmar
que a sanção teria tido
trânsito em julgado no

ATÉ O FECHAMENTO DA EDIÇÃO, NÃO
TIVEMOS RETORNO DO CANDIDATO.

01º/08 - DIA DA ELEIÇÃO
- A partir das 6 horas: Instalação da seção
eleitoral e emissão do Relatório Zerésima da
urna eletrônica. Constatado o não comparecimento do Presidente da mesa receptora, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na
sua falta ou impedimento, o segundo mesário,
e, na sua falta ou impedimento, o secretário,
podendo o membro da mesa receptora que
assumir a presidência nomear ad hoc, dentre
os eleitores presentes, os que forem necessários para completar a mesa.
- Às 7 horas: Início da votação.
- Às 17 horas: Encerramento da votação.
- A partir das 17 horas: Emissão do boletim
de urna e início da apuração e da totalização
dos resultados.
- Data em que há possibilidade de funcionamento do comércio, com a ressalva de que os
estabelecimentos que funcionarem nesta data
deverão proporcionar as condições para que
seus funcionários possam exercer o direito
e o dever do voto (Resolução nº 22.963/2008).
- Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor
por partido político, coligação ou candidato
(Lei nº 9.504/97, art. 39-A, caput).
- Data em que é vedada, até o término da
votação, aglomeração de pessoas portando
vestuário padronizado.
(Mais informações: www.tre-es.jus.br)

dia 25 de agosto de 2015,
expirando a suspensão
em 25 de agosto de 2018,
conforme decisão da
Justiça comum constante do cadastro nacional de eleitores no
momento do pedido do
registro.
Portanto, segundo
Barroso, o candidato
estaria no pleno exercício de seus direitos
políticos quando formalizou a filiação ao
partido político e apresentou seu registro à

Justiça Eleitoral.
Com o retorno do processo ao Plenário no dia
15 de abril, a linha adotada pelo relator venceu,
tendo sido acompanhada pelos ministros
Alexandre de Moraes,
Edson Fachin e Mauro
Campbell Marques. A
divergência do ministro
Barroso foi acompanhada pelos ministros Sérgio Banhos e Luis Felipe
Salomão.
(Fonte: www.tse.jus.br)
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Casagrande presta contas de
gestão na Assembleia Legislativa
Estamos
colocando de pé
o nosso Plano de
Investimentos
Públicos. Serão ao
todo R$ 9 bilhões
investidos nas mais
diferentes áreas.

N

esta semana, o
governador do
Estado, Renato Casagrande, realizou a prestação
de contas das ações da
gestão no comando do
Executivo estadual referente ao exercício de
2020. Durante a sessão,
o governador abordou
os principais projetos e
programas do governo
do Estado, como o recém-anunciado Plano
de Investimentos Pú-

blicos (PIP), que prevê
investimentos da ordem
de R$ 9 bilhões nos próximos anos.
O governador destacou
que o equilíbrio na gestão do Estado foi fundamental para atravessar
as crises que surgiram
desde o início da atual
gestão, como as fortes
chuvas do final de 2019
e a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19),
que teve início no primeiro trimestre de 2020.

“Graças ao equilíbrio
financeiro e fiscal, ao relacionamento franco e
transparente entre as instituições, aos diferenciais
competitivos capixabas,
ao estímulo à inovação
e à nossa determinação
de absoluto respeito a
contratos, consolidamos
aqui um ótimo ambiente de negócios. Estamos
colocando de pé o nosso
Plano de Investimentos
Públicos. Serão ao todo
R$ 9 bilhões investidos

nas mais diferentes áreas
de atuação do governo. Só
para a Educação, setor tão
castigado durante a pandemia e absolutamente
prioritário para nós, será
destinado mais de um R$
1 bilhão”, declarou.
Os investimentos na
Saúde também foram
destacados pelo governador, que citou o legado
que a pandemia deixará
na estrutura física da
saúde capixaba. “Essa
área já avançou muito
com os recursos aplicados no enfrentamento
à pandemia e serão destinados mais de R$ 500
milhões. Vamos ampliar
nossos hospitais, informatizar toda a rede estadual, qualificar os profissionais para atender
às demandas do Estado
e concluir o Hospital Geral de Cariacica, além de
garantir acesso ao SAMU
192 aos moradores de todas as regiões do Espírito
Santo”, afirmou.
Durante a sessão, Casagrande destacou que

Somos considerados o
Estado mais transparente
do Brasil na prestação
de contas dos recursos
destinados à luta contra o
novo coronavírus.
o Espírito Santo liderou todos os rankings
de transparência antes
e durante a pandemia.
“Somos considerados o
Estado mais transparente do Brasil na prestação
de contas dos recursos
destinados à luta contra o novo coronavírus.
Não foi à toa que o Espírito Santo mereceu o
primeiro lugar nacional
no Ranking Covid-19, organizado pelo Centro de
Liderança Pública, que
avaliou a ação dos estados no enfrentamento
à mais grave crise sanitária do nosso século”,
destacou.
Além disso, ele afirmou
que, apesar dos desafios,

o governo não paralisou
os serviços públicos e
nem os investimentos.
Foram realizadas ações
nas áreas de segurança
pública, saneamento, infraestrutura, macrodrenagem e rodovias. Bem
como reformas de escolas e unidades de saúde,
investimento no ensino à
distância através do Programa EscoLAR, redução
da burocracia, aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e
a criação do Plano Espírito Santo Convivência
Consciente para articular a retomada das atividades econômicas. (Com
informações do governo
do Estado.) •
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Por
César Albenes

Agenda 2030
da ONU – Os
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável ODS 1: Acabar
com a pobreza
em todas as suas
formas

Neste artigo, vamos iniciar uma série de textos
explicando os Objetivos
do
Desenvolvimento
Sustentável da ONU. O
ODS 1 trata da pobreza
em todas as suas formas,
em todos os lugares.
Em 2000, o mundo comprometeu-se em reduzir
pela metade o número
de pessoas vivendo em
extrema pobreza e alcançou ganhos notáveis
no desenvolvimento humano. Até 2015, a pobreza havia sido reduzida
significativamente:
o
acesso ao ensino básico
e os resultados da saúde
melhoraram, bem como
foram realizados progressos na promoção
da igualdade de gênero
e no empoderamento
das mulheres e meninas.
No entanto, a erradicação da pobreza extrema continua a ser um
desafio, com mais de
700 milhões de pessoas
vivendo, globalmente,
com menos de US$ 1,90
por dia e mais da metade da população global

vivendo com menos de
US$ 8,00 por dia.
Em um mundo confrontado pelos crescentes desafios para o desenvolvimento, a Agenda
2030 reconhece que a erradicação da pobreza, em
todas as suas formas, é o
maior desafio global para
atingirmos o desenvolvimento sustentável. Por
isso, a grande prioridade
do desenvolvimento sustentável deve ser os mais
pobres e vulneráveis.
A pobreza não diz respeito somente a ter, ou
não, renda e patrimônio.
Ela se manifesta por diversas formas: é não
ter acesso aos serviços
essenciais, como água
potável, saneamento,
energia elétrica, saúde
e educação, aos serviços financeiros e novas
tecnologias. É não ter
acesso a propriedade e
a oportunidades. É estar
vulnerável a desastres
naturais, como secas,
enchentes, terremotos,
e crises econômicas, sociais e ambientais. Então,

para alcançar o ODS 1 em
nível local, o combate à
pobreza deverá estar
no centro das políticas
públicas
municipais,
refletindo agendas que
busquem o combate às
desigualdades e que promovam a inclusão social.
Quais as competências
dos municípios? Cabe
a responsabilidade de
identificar quem são as
pessoas mais pobres e
vulneráveis de suas cidades e dirigir os recursos
e serviços necessários
para ajudá-los a vencer
a pobreza.
São competências dos
municípios, juntamente
com os Estados e União,
cuidar da saúde e da assistência social, da proteção e da garantia das
pessoas portadoras de
deficiência.
São obrigações: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e
à ciência, promover programas de construção de
moradias e melhorar as
condições habitacionais
e de saneamento básico,

combater as causas da
pobreza e os fatores de
marginalização.
É importante também,
para o cumprimento das
metas do ODS 1, que os
municípios fortaleçam
as parcerias com os demais setores, especialmente com o setor privado, com a sociedade civil
e com as instituições de
pesquisa e de ensino,
articulando e potencializando os esforços.
Também vale desvendar os caminhos para
acessar os recursos federais, estaduais e demais
fundos, públicos ou privados, destinados a atender aos programas que
podem contribuir para
o cumprimento deste
objetivo. •
Dr. César Albenes de
Mendonça Cruz é Filósofo, Mestre em Educação,
Doutor em Serviço Social,
Pós-Doutor (PHD) em Política Pública, Professor
Universitário; Consultor
Político;esecretáriodeDesenvolvimento de Viana.
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Elas no kart: mulheres que
dão um show de velocidade
Lívia Albernaz

V

elocidade
e
adrenalina! Entrar no carro,
pisar no acelerador e sentir a sensação
de liberdade nas veias!
Esse é o desejo que circula entre uma mulherada
que ama correr no kart:
a advogada Bárbara Denarde, a vendedora Ster
Alves e a engenheira mecânica Bruna Sesana.
Cada uma delas descobriu o kart de uma forma
especial e, hoje, usam o
tempo livre para correr
em diversas pistas por
aí. Uma delas é a Fãs de
Kart GP Indoor, em Jardim Camburi, Vitória.
Ster Alves se apaixonou
por velocidade por influência do marido. “Meu
marido sempre amou
corrida e, procurando na
internet, encontramos
o Fãs de Kart. Quando
achamos, somente meu
marido ia, mas decidi
marcar uma corrida para
mim também. Foi algo
extasiante e digo que é
uma experiência sem
igual”, conta a vendedora, que está melhorando
seu tempo em cada ida
ao kartódromo.
Outra alucinada pelo
kart é a engenheira mecânica Bruna Sesana,
que também começou no
esporte em 2021, ao acaso.
“Foi por pura curiosidade. Entrei em uma corrida após uns amigos
chamarem para completar a bateria e, depois
desse dia, eu busco cada
vez mais diminuir meu
tempo em cada pista, focando sempre melhorar
meu desempenho. O kart
se tornou, para mim, uma
válvula de escape do cansaço gerado pela rotina e
traz benefícios à minha
saúde mental por cada
pequena meta batida”,
contou a engenheira.
Já a advogada Bárbara
Denarde conta que a paixão por carros vem de família. “Fui criada em uma
família que todo mundo
sempre gostou de carro.
A gente sempre viajou
muito de carro. Até porque, quando a gente era

No volante, a advogada Bárbara Denarde

Na pista, a engenheira mecânica Bruna Sesana
criança, viajar de avião
era coisa de milionário,
né? Meu pai era maranhense e sempre fomos
para o Maranhão de carro. Ele tinha uns carros
maneiros, como o Opala, que, na época, era um
carrão. Sempre gostei
de velocidade e assistir
a Fórmula 1. E, mais tarde, em 2018, comecei a

correr e, logo na primeira volta, já tinha certeza
de que eu nunca mais
ia conseguir parar. Sou
agitada, minha cabeça é
muito barulhenta, tenho
dificuldade para dormir
e relaxar a mente. E, na
hora que baixei a viseira
do capacete e me concentrei - é um esporte que
exige muita concentra-

ção -, eu, enfim, esqueci
do mundo”, falou.
E realmente Bárbara
não sai mais das pistas.
Corre com família, amigos e fez grandes amizades. “O kart me ajuda
muito nos dias em que eu
estou sem foco. Quando
estou cansada e estressada, é para a pista que eu
vou”, finaliza. •

No pódio, a vendedora Ster Alves
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Sobre o Kart
O kart é uma atividade de corrida que está
cada vez mais popular no Brasil. Existem diferentes tipos de kart, como o Indoor, que é para
diversão e não para fins profissionais.
Conta com a mesma segurança de um kart profissional, oferece lazer e diversão para pessoas
que querem correr sem ter o compromisso de
manter um kart, preparar motor, acertar chassis,
comprar peças, macacão, capacete, entre outros.
Uma das opções na Grande Vitória é o Fãs de
Kart GP Indoor, que fica em Jardim Camburi.
Para mais informações e horários, acesse:

www.fasdekart.com.br

Copa Inverno de Kart Amador 2021
Para quem gosta de velocidade e kart, a Associação Fãs
de Kart do Estado do Espírito Santo vai realizar, entre
os dias 14 e 15 de agosto, a
Copa Inverno de Kart Amador 2021, em comemoração
aos 10 anos da associação. O
evento será realizado no Fãs
de Kart GP Indoor, em Vitória. Em uma semana, todas
as vagas foram preenchidas.
São 24 pilotos em cada categoria de peso, totalizando 72

pilotos. A Copa terá três categorias de peso, com uso de
lastro (peso para equalizar):
leve (de 60 até 80 quilos, com
lastro de 80 quilos); médio
(de 80,1 quilos até 95 quilos,
com lastro de 95 quilos); e
pesado (acima de 95,1 quilos,
com lastro de 110 quilos). Todas estas corridas serão realizadas em frota própria de
karts de 6,5 Hp de potência.
“Cada kart tem um sensor
digital, que registra as vol-

tas em milésimos de segundo, igual a Fórmula 1. Terá
placar eletrônico na pista,
com as informações de posição, quantas voltas e tempo de corrida. Para evitar
aglomerações e em respeito
aos protocolos de segurança orientados pelo governo
do Estado, vamos dividir a
Copa em etapas", contou o
presidente da Associação de
Kart Amador do ES, Renato
Pereira.

Fãs de Kart - o maior conteúdo
dos fãs de Kart do ES
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Serginho Black é energia
que contagia!

C

Andressa Rocon
om mais de 20
anos de carreira, o cantor
Serginho Black
sabe alegrar e emocionar quando o assunto é
música. Bem eclético, ele
afirma que gosta de levar
um repertório bem variado em seus shows e que
perpassa pela MPB, pop
rock, sertanejo, entre outras vertentes musicais.
“Costumo tocar de tudo.
Meu estilo é bem variado”, disse o cantor.
Serginho falou sobre a
forte parceria que possui
com o músico Marcelo
Ébani, que é seu amigo
e baterista da banda, e
as novidades que estão
preparando para os próximos meses. “Marcelo é

um grande amigo e está
comigo nesse projeto,
onde pretendo lançar
algumas canções autorais. Estamos preparando algo bem bacana para
divulgar nos próximos
meses. Acredito que o
cenário musical vai dar
uma boa guinada depois
desse 'recesso' que tivemos por conta da pandemia”, disse.
O momento mais marcante da carreira do artista, e que ele lembra
com muito carinho, foi
uma apresentação na
festa da cidade de Viana, em 2015. “Lembro
muito bem daquele dia
e que ficará em minha
memória para sempre.
Foi um show muito ba-

cana. Executamos uma
apresentação impecável, tivemos uma resposta muito positiva do
público e fomos muito
bem recepcionados pela
organização do evento.
No Youtube, há alguns
vídeos que fico revendo
até hoje e lembrando daquele dia”, conta.
Ele também revelou
que está muito ansioso
para o retorno aos palcos. “Sinto muita falta
de estar pertinho do público e ver a alegria das
pessoas curtindo o nosso
som. Tenho a certeza de
que, quando tudo estiver normalizado, vamos
matar a saudade e estaremos juntinhos fazendo
o que mais amamos, que

é mús i c a” ,
ressalta.
Ele ainda deixou
uma mensagem para
o público: “tenha
muita fé e acredite que
tudo irá se normalizar.
Faça o bem! Siga em
frente ajudando quem
você puder ajudar. É
assim que tenho feito em minha vida,
apesar de todas as
dificuldades. Devemos ser gratos pela
nossa vida. Ao acordar
pela manhã, agradeça
sempre e tenha fé que
vamos superar esse momento difícil”, disse. •

l @serginhoblack77

f Serginho Black
e Banda

Vida feliz
Tudo é perfeito do jeito que é
Você cometeu um erro e está se martirizando por causa disso? As pessoas estão te
julgando severamente? Você está deixando
o arrependimento tomar conta da sua vida?
O melhor que você tem a fazer é ignorar as
pessoas que estão te apontando o dedo ou
te castigando com olhares de condenação.
Sossegue o seu coração... perca a ilusão de
que você é um ser pronto e acabado... encare esta realidade: você é um ser em construção! É normal que durante o processo
você se depare com algumas rachaduras,
pequenas ou grandes demolições... faz parte da obra que você está erguendo.
Tudo que você precisa neste momento é
da sua compreensão, do seu próprio afago.
Entenda que todos nós cometemos erros
todos os dias. Alguns expõem suas fragilidades, seus erros, enquanto outros escondem suas falhas como se fossem pecados
inconfessáveis... às vezes passam uma
vida inteira se condenando por um erro que
foi absolutamente necessário à sua evolução. Nada acontece por acaso no universo,
por trás de todos os acontecimentos existe
o propósito de nos fazer crescer, evoluir...

Errar uma, duas ou três vezes não faz de nós
pessoas más, só prova que somos humanos
em processo de aperfeiçoamento. Estamos
na experiência humana, somos alunos,
viemos aqui para aprender a ser verdadeiramente humanos... nesta condição, é permitido errar enquanto se aprende. Os seres
de luz que orientam a evolução no planeta
Terra costumam dizer que somos perfeitamente imperfeitos...
Então, relaxe... permita-se errar quantas vezes forem necessárias até que o aprendizado seja concluído. É aos poucos que a vida
vai dando certo, não há como dar saltos na
evolução humana, já percebeu isso? Então relaxe... aceite-se total e integralmente,
com seus erros e acertos. Você não é uma
máquina,,,

A única coisa que devemos fazer quando
erramos é aprender com o erro. Errar, tropeçar, voltar a trás, recomeçar, tudo isso faz
parte do nosso processo de crescimento.
Comprometa-se hoje a ser mais tolerante
e compreensivo com você mesmo e com
as pessoas à sua volta. Não se cobre tanto,
acaricie-se mais, perdoe-se mais. Ame-se
melhor! Você é um excelente aluno, uma
excelente aluna, está fazendo o seu melhor
para passar para a lição seguinte.
Somos todos estudantes da mesma escola,
colegas na jornada espiritual. Que a experiência de um sirva de exemplo para todos
e que juntos possamos fazer aquilo que o
Universo espera de nós: amar uns aos outros como irmãos.

O mundo é uma velha sala de aula, estamos todos matriculados nessa escola para
aprender. Isso significa que errar faz parte
da didática da vida. É assim que aprendemos e crescemos. O melhor da história é
que o Universo nos aceita e nos ama como
alunos!

A vida é linda e a escolinha de Deus é maravilhosa... podemos repetir de ano, podemos até andar vagarosamente, mas o bom
é que o professor Deus jamais desiste de
seus alunos, está sempre pronto a nos proporcionar um novo teste, uma nova aprovação.

É importante evitar o convívio com aquelas
pessoas que vivem julgando a conduta dos
outros. São pessoas tóxicas, destrutivas,
não estão felizes com elas mesmas, por isso
vivem para criticar, depreciar, querem na
verdade companhia para a sua infelicidade.

Só precisamos ter olhos para apreciar tanta
generosidade, seguir em frente e recomeçar
quantas vezes forem necessárias, sabendo
que tudo é perfeito do jeito que é...
Jane Mary é jornalista, consultora de
marketing, autora de oito livros de autoconhecimento. (site: janemary.com.br)

Tudo do

Agro aqui!

Em um só lugar!

(27)

2121-0800

(27)

2121-0811

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila
Capixaba - Cariacica - ES(27)

