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Assim como você pode 
controlar detalhada-
mente o que gasta por 
mês, definir até quanto 
quer gastar naquele ano 
para adquirir um celular 
novo, por exemplo, o seu 
município também tem 
instrumentos para pla-

nejar como vai gastar o 
dinheiro arrecadado.

Sabemos que as neces-
sidades de uma cidade 
são ilimitadas, mas o 
dinheiro disponível não 
consegue atender todas 
as demandas da popula-
ção em um único ano e, 

por isso, o Poder Público 
necessita de um plane-
jamento e você, cidadão, 
pode participar da ela-
boração e eleição dessas 
prioridades.

É na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que fica 
definido quanto o gover-
no pretende economizar, 
que define as regras e li-
mites para as despesas, 
que autoriza o aumento 
das despesas com pesso-
al - aumento do salário 
dos servidores públicos 
ou aumento do número 
de cargos -, que define o 
equilíbrio entre quanto 
o município arrecada e 
quanto gasta, entre ou-
tras.

E se você não sabe de 
onde vem o dinheiro, 
lembramos que, em sua 
maioria, vem da cobran-
ça de tributos - impostos, 

taxas e contribuições.
Enquanto a Lei de Di-

retrize's Orçamentárias 
define as metas e as prio-
ridades, temos também a 
Lei Orçamentária Anual 
que define a origem, o 
montante e a destinação 
dos recursos públicos.

A previsão das receitas 
que devem ser arrecada-
das durante o ano, bem 
como o limite máximo 
para as despesas que 
poderão ser executadas 
pelo governo, estarão 
previstas na Lei Orça-
mentária Anual.

Imagine que você 
queira fazer uma refor-
ma para construir mais 
um quarto na sua casa. 
Daí você faz o planeja-
mento para conseguir 
alcançar essa meta no 
próximo ano. Para isso, 
você define que precisa 

de uma receita mensal 
de R$ 1.500,00 e guardar 
R$300,00 por mês para 
conseguir fazer a obra 
em novembro.

O cidadão tem a opção 
de planejar, ou não, a sua 
vida financeira. Definir 
se vai investir, comprar 
um lote, comprar um car-
ro, comprar uma roupa 
nova, fazer uma viagem 
ou gastar tudo em pizza-
ria e lanchonete.

O município não tem 
essa opção. Ele é obriga-
do a ter um planejamen-
to e segui-lo, definindo 
suas prioridades junto a 
você, cidadão.

Se você não quiser ficar 
de fora da elaboração do 
orçamento do seu muni-
cípio, procure o seu ve-
reador e sugira a ele que 
apresente emendas ao 
Orçamento que podem 

beneficiar a sua cida-
de. Em muitas cidades 
você também pode par-
ticipar efetivamente do 
processo de elaboração 
por meio do Orçamento 
Participativo.

Você pode não só par-
ticipar da elaboração do 
Orçamento, mas tam-
bém fiscalizar as contas 
públicas, já que todo ci-
dadão deve ter acesso às 
contas do município. •
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Titular da Cadeira n.º 15 
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Espírito Santo e Secretá-
rio de Controle e Trans-
parência da Prefeitura 
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OBSERVATÓRIO DA POLÍTICA PÚBLICA

Por 
César Albenes

Agenda 2030 da ONU – Os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - ODS 3: Assegurar 
uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todos, em 
todas as idades

Neste artigo, vamos 
continuar nossa série 
de textos explicando os 
Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). O ODS 3 
tem seu foco na saúde e 
no bem-estar e consiste 
em ajudar as pessoas 
a viverem mais tempo 
e em melhores condi-
ções. Essas questões são 
bastante abrangentes 
e transversais, já que a 
saúde está relacionada 
não apenas com ser-
viços específicos, mas 
também com diversos 
outros fatores, como a 
oferta de água potável 
e de sistemas de esgota-
mento sanitário, a nutri-
ção e a alimentação sau-
dável, a contaminação 
ambiental, a produção 
agrícola, a prática espor-
tiva e o transporte. 

A oferta de água potá-
vel e o destino correto 
do esgoto têm reflexo 
direto na redução da 
mortalidade materna, 
neonatal e infantil. Os 
governos locais podem 
enfrentar esse proble-
ma mediante programas 
de melhoria nos bairros 
desfavorecidos e aumen-
to ao acesso de serviços 
básicos para as pessoas 
que habitam tanto a 
zona urbana como a ru-
ral. Outra questão que 
merece atenção dos go-
vernos locais são as do-
enças transmitidas por 
mosquitos, como den-
gue, chikungunya e zika 
vírus (transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti) 
e a malária. Campanhas 
de conscientização e mo-
bilização dos agentes de 
Saúde para prevenção e 
tratamento são essen-
ciais para evitar surtos 
dessas doenças e garan-
tir o bem-estar da popu-
lação. A contaminação 
da água, do solo e dos 
alimentos produzidos 
com uso descontrolado 
de agrotóxicos também 
tem sido crescente cau-
sa de doenças nas áreas 
rurais e urbanas. Com 
relação à contaminação 
ambiental, os governos 
podem enfrentá-la por 
meio dos instrumen-
tos de planejamento 
urbano, orientação e 
fiscalização sanitária 
da produção agrícola e 
transporte público, pro-
movendo estilos de vida 
mais saudáveis e agri-
cultura sustentável.

Especificamente em re-
lação à área da Saúde, o 
município tem papel im-
portante no fornecimen-
to de serviços de Saúde e 
Assistência social. Nesse 
quesito, mesmo ainda 
com muitos problemas, 
o Brasil é referência 
importante no mundo 
com o Sistema Único de 
Saúde (SUS), o qual deve 
oferecer atendimento a 
todos os que o procuram, 
desde os que apresentam 
casos mais simples ou 
corriqueiros, até os ca-
sos mais complicados, 
como, por exemplo, o 
transplante de órgãos. 
O SUS é então constitu-

ído pela conjugação das 
ações e dos serviços de 
promoção, proteção e re-
cuperação da Saúde exe-
cutados pelos entes fede-
rativos. O acesso às ações 
e aos serviços de saúde 
inicia-se pelas portas de 
entrada do SUS, prefe-
rencialmente ordenado 
pela Atenção Primária – 
que são as unidades de 
saúde dos municípios 
–, e têm continuidade 
na rede regionalizada e 
hierarquizada, de acordo 
com a complexidade do 
serviço.

É importante ainda, 
para o cumprimento das 
metas do ODS 3, 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, articulan-
do e potencializando os 
esforços. Também vale 
desvendar os caminhos 
para acessar os recursos 
federais, estaduais e dos 
demais fundos existen-
tes – públicos ou priva-
dos –, destinados a aten-
der aos programas que 
podem contribuir para 
o cumprimento deste 
objetivo. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filóso-
fo, Mestre em Educação, 
Doutor em Serviço Social, 
Pós-Doutor (PHD) em Po-
lítica Pública, Professor 
Universitário; Consultor 
Político; e secretário de De-
senvolvimento de Viana.
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Obras de duplicação do 
trecho entre Viana e 
Guarapari são concluídas

A Eco101 liberou 
para o tráfe-
go, na última 
semana, os úl-

timos 4,3 quilômetros 
de duplicação na BR-101/
ES/BA, totalizando os 30 
quilômetros que fazem 
parte das obras nos mu-
nicípios de Viana, Vila 
Velha e Guarapari. As in-
tervenções contam com 
investimentos na ordem 
de R$150 milhões e gera-
ram, em média, 400 no-
vos postos de trabalho, 
diretos e indiretos.

Nos novos trechos, que 
ficam entre os quilôme-
tros 308 e 311, e entre o 
312,7 e o km 314, respec-
tivamente, localizados 
entre os municípios de 
Viana e Vila Velha, fo-
ram finalizadas as obras 
de duplicação das pistas, 
o pavimento, o reforço 
e alargamento de uma 
ponte, a implantação de 
elementos de segurança 
e encaixes com a pista 
existente.

De acordo com o dire-
tor-superintendente da 

Eco101, Júlio Amorim, 
toda a extensão do tre-
cho conta agora com 
pista duplicada, sendo 
duas faixas de tráfe-
go e acostamento para 
cada sentido, separadas 
por canteiro central ou 
barreira de segurança 
de concreto. Durante 
os serviços, foram reali-
zadas readequações da 
geometria da via para 
garantir mais segurança 
viária aos usuários.

“A duplicação neste 
trecho contou com um 
grande desafio, que foi 
a heterogeneidade geo-
lógica da região. Nesses 
últimos quilômetros, três 
trechos precisaram rece-
ber soluções específicas, 
que foram realizadas em 
ritmo controlado para que 
se efetivasse a estabiliza-
ção do solo. Outro ponto 
de destaque foi o reforço 
e alargamento da ponte 
existente sobre o rio Jucu, 
que conta agora com estru-
tura adequada, barreiras de 
segurança e acostamento”, 
explicou o diretor. •

Cronograma de 
entregas

Além desse trecho, a con-
cessionária está executando 
as obras de duplicação de 22 
quilômetros entre Guara-
pari e Anchieta, onde serão 
construídos dois viadutos e 
quatro pontes ao longo do 
trecho, além da recuperação 
e alargamento de mais qua-
tro pontes existentes. Todo 
trecho deve ser entregue até 
dezembro de 2022, contando 
com liberações de pequenos 
trechos previstas até o final 
deste ano.

Outras obras de ampliação 
que devem ser concluídas 
em 2022 são as interseções 
do tipo diamante nos km 
293,0 e km 293,8, com a cons-
trução de dois viadutos e 
vias marginais para eliminar 
dois cruzamentos em nível 
em Cariacica, trazendo mais 
segurança num trecho com 

alto volume de tráfego na 
Grande Vitória.

Até o momento, foram rea-
lizadas as duplicações, além 
de Viana a Guarapari (30 qui-
lômetros), nos municípios de 
Anchieta (2,5 quilômetros), 
Ibiraçu (4,5 quilômetros), 
João Neiva (2,7 quilômetros), 
e o Contorno de Iconha (7,8 
quilômetros).

Além das duplicações, fo-
ram entregues 19 passarelas, 
três novos viadutos (dois, 
que fazem parte das obras 
nos municípios de Viana, 
Vila Velha e Guarapari (Via-
duto de Guarapari e Amare-
los) e o viaduto localizado no 
km 305 da BR-101, que faz in-
terseção com a BR-262)

Somando-se a esses três 
viadutos (km 335, km 321 e 
km 305), que fazem parte das 
obras de duplicação de Via-
na a Guarapari, outras três 
estruturas foram constru-
ídas e liberadas ao tráfego 
pela concessionária, totali-

zando seis novos viadutos 
no trecho Sul da BR-101/ES/
BA. Estes últimos localiza-
dos nos km 298, 298,5 e 302, 
em Viana.

Investimentos

Desde que assumiu a con-
cessão, a Eco101 investiu na 
BR-101/ES/BA R$ 1,9 bilhão 
em obras de modernização, 
melhorias e ampliação e 
serviços operacionais. Esses 
recursos foram aplicados no 
recapeamento da estrada 
existente, na recuperação 
de dispositivos de drenagem, 
na construção de 12 bases de 
atendimento aos usuários 
(todas com ambulância e 
guinchos), na reforma de 
seis postos e três delegacias 
para a PRF, no nivelamento 
de 100% da rodovia, na recu-
peração de sinalização hori-
zontal e na substituição de 
15 mil placas de sinalização.



www.radiotopfm.app.br

CONECTADA
EM VOCÊ



6 SAÚDE  JULHO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

Inverno é a melhor estação 
para se tratar varizes

Eliminar as 
varizes no inverno é 
o melhor momento, 

pois as pernas estarão 
perfeitas para o 
próximo verão.

 
José Marcelo Corassa, 

cirurgião vascular

Durante o inver-
no, o número de 
pacientes que 
procuram os 

consultórios para fazer 
aplicações e também se 
submeterem às cirurgias 
cresce consideravelmen-
te. Uma vez que, para 
fazer as aplicações, por 
exemplo, é preciso que 
o paciente não se expo-
nha ao sol, pois as áreas 
que foram submetidas 
ao tratamento podem 
ficar manchadas.

Sabe aqueles vasinhos 
que insistem em apare-
cer? E, com a correria do 
dia a dia, não há tempo 
para ir ao consultório 
de um angiologista para 
começar um tratamen-
to? Segundo o cirurgião 
vascular José Marcelo 
Corassa, a melhor esta-
ção para se submeter às 
aplicações para acabar 
com as varizes é justa-
mente o inverno.

Durante a estação mais 

fria do ano, o paciente 
não se expõe tanto ao 
sol quanto na época do 
verão. A frequência nos 
consultórios cresce con-
sideravelmente – apro-
ximadamente em 70%. 
“Eliminar as varizes, no 
inverno, é o melhor mo-
mento, pois as pernas 
estarão perfeitas para o 
próximo verão”, explica.

Além disso, o tratamen-
to pode deixar alguns he-
matomas e, se expostos 
ao sol, podem virar man-
chas escuras na pele. O 
combate às varizes não é 
só uma questão estética 
e, para muitos brasilei-
ros, é uma questão de 
saúde. Vários métodos, 
para eliminar os vasi-
nhos estão disponíveis 
para o paciente, como a 
escleroterapia (também 
conhecida como aplica-
ção) com espuma e a con-
vencional. Os valores por 
sessão variam de consul-
tório. •
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Brenno Seabra, cirurgião vascular 
revela: “varizes tem uma gama de 
tratamentos muito maior do que ha-
via há alguns anos. Hoje, nós temos 
por exemplo a escleroterapia líquida, 
que é uma possibilidade; a gente tem 
a crioescleroterapia, que é uma apli-
cação com o líquido em temperaturas 
muito baixas, que faz como se fosse 
congelado."

"Nós temos também a espuma, que 
tem uma indicação para veias de 
maior calibre: pacientes que querem 
evitar a cirurgia por algum motivo; nós 
temos também a técnica Clacs, com a 
combinação laser, com a esclerotera-
pia líquida. Com isso, a gente consegue 
evitar um grande número de pacientes 
que antigamente eram submetidos à 
cirurgia. Tudo isso é feito de manei-
ra ambulatorial, no consultório. São 
procedimentos seguros e existem tam-
bém os procedimentos cirúrgicos de 
varizes. Atualmente, temos cirurgias 
minimamente invasivas, sem cortes, 
com apenas pequenos furos na per-
na, por onde o laser vai caminhar e 
fazer o fechamento das veias doentes”, 
revelou.

Tratamento
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O sonho 
em concluir 
um curso 
superior 
agora é 
realidade!
Percorrer essa maratona de estudos 
não foi fácil para a primeira turma 
do Programa Gerar, idealizado em 
2017, em Viana. Zaira dos Santos 
Gonçalves e seus colegas bolsistas 
já estão na linha de chegada para 
receber o diploma, que é um 
verdadeiro troféu nessa conquista
Geiza Ardiçon

Ser mãe, dona de casa, 
cuidar da família, tra-
balhar fora e ainda con-
cluir um curso de nível 

superior parece uma missão e 
tanto diante à correria do dia 
a dia. É uma verdadeira mara-
tona e um corre-corre para dar 
conta de tudo. Mas na linha de 
chegada está a recompensa: o 
diploma que abre portas e dá 
ainda mais energia para buscar 
sempre o primeiro lugar no pó-
dio do mercado de trabalho. É 
essa a sensação da formanda 
em Administração Zaira dos 
Santos Gonçalves. Ela, junta-
mente com mais oito colegas, 
concluíram o curso superior 
em 2020 e, recebem, no próxi-
mo dia 29 de julho, o diploma 
tão sonhado desde 2017, quan-
do iniciaram como a primeira 
turma bolsista do Programa de 
Qualificação, Geração e Em-
prego e Renda para o vianense 
(Gerar), da Prefeitura de Viana.

“Sempre tive o sonho de fazer 
o curso, mas o custo era mui-
to alto. Vi nessa oportunidade 
dada pela gestão da época a 
chance de fazer uma faculda-
de e me destacar no mercado 
de trabalho. Quando fiquei 
sabendo que era uma das se-
lecionadas fiquei muito feliz, 
nem acreditei”, destacou Zaira.

Ela explica que, apesar das 
dificuldades para fazer um 
curso superior, nunca desistiu 
e acreditava que uma hora sua 
vez iria chegar. “Nunca desisti e 
nem desanimei. Sabia que uma 
hora iria fazer o meu curso. 
Essa oportunidade, além de 
me ajudar na vida profissio-
nal, também gerou um gran-
de exemplo em casa, para com 
meus filhos”, explica.

Atualmente, Zaira trabalha 
na área da administração pú-
blica no município de Viana 
e considera que os estudos 
foram o passaporte para con-
tinuar a busca pelo lugar mais 
alto do pódio quando o assun-
to é mercado de trabalho.

“A faculdade me ajudou e 
muito, tendo em vista que 
aprendi a teoria e, hoje, estou 
tendo a oportunidade de pra-
ticar”, disse. A formanda ainda 
destaca que os estudos gera-
dos pela iniciativa da gestão 
municipal em 2017 trouxeram 
transformações significativas 
para sua vida.

“O conhecimento é diferente 
de educação. O conhecimento 
é constante e renovador, já a 
educação você adquire desde 
o momento em que nasce e 
os dois juntos transformam 
vidas”, concluiu. •
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Gilson Daniel, em 2018, quando era prefeito de Viana e esteve com a primeira 
turma de Administração do Gerar durante palestra ministrada na Fesav

O Programa Gerar fez 
com que eu realizasse 
o sonho de me formar 
em Ciências Contábeis e, 
assim, contribuiu muito 
para o meu crescimento 
profissional.
Jackeline Barreto, formanda da primeira 
turma de Contabilidade

Aproveitei essa 
oportunidade! Fazer 
um curso de nível 
superior era um sonho 
e concluir os estudos 
hoje é uma vitória.
Renato de Freitas Gomes, formando da 
primeira turma de Administração

As oportunidades 
abrem muitas portas e 
muitas delas de coisas 
que ainda não tinha 
chegado a sonhar. 
Assim, aproveitei da 
melhor maneira a bolsa 
de estudo do Programa 
Gerar, que me 
proporcionou a chance 
de cursar o ensino 
Superior. Aproveitei 
com intensidade.
Késsia Fregona Serafim Gama, formanda 
da primeira turma de Administração

Assim como Zaira, os de-
mais colegas conseguiriam 
se inserir no meio acadêmico 
por meio do Programa Gerar, 
em parceria com a Faculdade 
de Estudos Sociais Aplicados 
de Viana (Fesav), localizada 
em Marcílio de Noronha.

O Gerar começou em 2017, 
durante a gestão do então 
prefeito Gilson Daniel, com 
outros incentivos à qualifi-
cação da população, como 
cursos na área da culiná-
ria, por exemplo, e, poste-
riormente, paralelamente, 
também gerou bolsas de 
estudos para nível superior 
e técnico.

Para os primeiros cursos de 
Pedagogia, Contabilidade e 
Administração, os bolsistas 
tinham desconto de 61%, re-
duzindo significativamente 
o valor da mensalidade de 
R$ 570 para R$ 220,00.

Quando iniciou as ativida-

des em 2017, o Gerar conta-
va com duas unidades: a 
Agência do Emprego, como 
central de direcionamento 
para o cidadão às oportuni-
dades de emprego e incen-
tivo ao empreendedorismo; 
e o Centro de Qualificação, 
destinado à qualificação 
gratuita de diversos cursos, 
além das bolsas de estudos 
para nível superior e técnico.

O programa foi, inclusive, 
reconhecido nacionalmente 
com o Prêmio Progredir, em 
2018, pelo governo federal, 
por meio do Ministério do 
Desenvolvimento Social 
(MDS). O Gerar, na época, foi 
considerado um dos cinco 
melhores projetos do País.

Em 2020 as oportunidades 
foram ainda mais potencia-
lizadas com a inauguração 
da Escola da Beleza, que 
fomentou a qualificação 
no setor de estética.

Programa Gerar
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Boa Fruta lidera intenções de 
votos em Boa Esperança 
Com 38,9%, Cláudio Boa Fruta (DEM) segue na preferência do eleitorado da cidade

O Agora ES e o 
Aquinoticias.
com divulgam 
neste domin-

go (18) uma pesquisa do 
Instituto Solução com 
as intenções de voto 
para prefeito em Boa 
Esperança, município 
do interior do Estado. A 
cidade realiza eleições 
suplementares no pró-
ximo dia 1º de agosto. 

A pesquisa foi realizada 

nos dias 14 e 15 de julho 
de 2021 com 401 eleitores. 
A amostra foi calcula-
da usando um nível de 
95% de acerto. Isso quer 
dizer que há uma pro-
babilidade de 95% dos 
resultados retratarem o 
atual momento eleitoral, 
considerando a margem 
de erro de 4.8 pontos per-
centuais para mais ou 
para menos. 

A estatística responsá-

vel é Miriam Aparecida 
Ignácio Almeida (CON-
RE 7955) e a pesquisa 
está registrada no Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) sob o número ES-
02287/2021.

Aos eleitores, com men-
ção ESTIMULADA, ou 
seja, quando são apre-
sentados aos pesquisa-
dos os nomes, o Institu-
to Solução fez a seguinte 
pergunta: “Se as eleições 

fossem hoje, em quem 
você votaria para pre-
feito de Boa Esperança?”

Nesse cenário, Cláudio 
Boa Fruta (DEM) apa-
rece na liderança, com 
38,90% das intenções de 
votos. Já Fernanda Mi-
lanese (Solidariedade) 
tem 35,66%. Já Antônio 
José (Republicanos) sur-
ge com 5,49%. Ao todo, 
16,21% dos eleitores não 
souberam responder. 

Brancos e nulos somam 
3,74%. 

Já com a menção ES-
PONTÂNEA, quando 
não são apresentados 
os nomes, o Instituto 
Solução fez a mesma 
pergunta.

Cláudio Boa Fruta con-
tinua sendo o candidato 
preferido entre os eleito-
res e tem 37,16% das in-
tenções de voto. Em se-
gundo lugar, quase três 

pontos percentuais a 
menos, aparece Fernan-
da Milanese, com 34,91%. 
Antônio José tem 4,74%. 
O percentual dos indeci-
sos está em 18,95%. Bran-
cos e nulos somam 4,24%.

Os entrevistadores do 
Instituto Solução visi-
taram os seguintes bair-
ros e distritos: Sede, Bela 
Vista, Santo Antônio do 
Pousalegre, KM 20 e São 
José do Sobradinho.

38,90%35,66%5,49%
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“SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA PREFEITO DE BOA ESPERANÇA?”

Não sei responder

18,95%

ESPONTÂNEA

Cláudio Boa Fruta

37,16%Fernanda Milanese

34,91%

Antônio José

4,74%

Ninguém

4,24%
Não sei responder

16,21%

ESTIMULADA

Cláudio Boa Fruta

38,90%
Fernanda Milanese

35,66%

Antônio José

5,49%

Ninguém

3,74%

Fernanda Milanese
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.

Cláudio Boa Fruta
Cláudio é do DEM, tem o ex-prefeito Lauro 

Vieira como candidato a vice-prefeito. Ele ficou 
em segundo colocado nas Eleições de 2020. 
Apoiam a chapa de Cláudio o MDB, PP e o 
Podemos.

Antônio José Bastos

Antônio José Bastos é do Republicanos, é 
ex-vereador da cidade e ex-secretário da Agri-
cultura. Seu candidato a vice-prefeito é Izael 
Marquiori.

ESPÍRITO
SANTO

O PORTAL DE
NOTÍCIAS DO 

NA PALMA
DA MÃO

Baixe o app
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Zico Park: começa a viagem 
na história de um dos 
maiores ídolos do futebol
Vitória é a primeira cidade a receber o Zico Park, que vai até o dia 29 de agosto, no Shopping Vitória

Lívia Albernaz

Já pensou embarcar 
em uma viagem 
única na história 
do seu maior ídolo? 

É isso que os fãs de Ar-
thur Antunes Coimbra, 
o eterno Zico, vão encon-
trar no Zico Park, que irá 
até dia 29 de agosto, na 
praça central do Sho-
pping Vitória. O espaço 
vai contar a história de 
vida de um dos maiores 
ídolos do Flamengo e do 
futebol mundial, o eter-
no Galinho de Quintino.

Serão oito módulos, 
dois painéis interativos 
e um museu com peças 
que fizeram parte da 
trajetória vitoriosa no 
futebol nacional e inter-
nacional, cinema com os 
gols mais marcantes da 

carreira de Zico e muita 
interatividade. Além dis-
so, os visitantes poderão 
viver experiências únicas 
como a de se sentirem 
como um jogador profis-
sional, com aplicação de 
fundamentos de futebol 
utilizados nos grandes 
clubes, como: testes de 
chutes, controle de bola 
e cabeçadas. No final da 
visita, haverá um gran-
de painel de autógrafos 
com um “EU FUI”, onde 
as pessoas assinarão e 
marcarão sua presença 
nessa edição pioneira 
em Vitória.

Quem for ao Zico Park 
poderá ver uniformes 
que o Galinho usou nas 
inúmeras conquistas de 
títulos pelo Flamengo, 

clubes do exterior e na 
sua passagem pela Se-
leção Brasileira. Haverá 
também réplicas de ta-
ças e troféus conquista-
das pelo ídolo.

“Estou muito feliz com 
esse projeto tão bem 
idealizado, estruturado 
e é uma honra ter meu 
nome nele. É uma emo-
ção ver esse reconheci-
mento e encontrar pes-
soas empenhadas pelo 
sucesso do Zico Park. 
Espero que as famílias 
e fãs do esporte possam 
ter momentos especiais 
juntos, ainda mais nesse 
tempo tão difícil que es-
tamos vivendo”, revelou 
Zico. 

CONFIRA A REPOR-
TAGEM AO LADO. •

Quando? 
16 de julho até 29 de agosto
Local: Shopping Vitória
Ingressos: estão sendo vendidos no site 
da www.onticket.com.br e também nas 
lojas do Flamengo Nação Rubro Negra 
do Shopping Vitória, Vila Velha, Praia da 
Costa e Moxuara. O valor é R$ 40,00.

VEJA REPORTAGEM

Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

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

(27) 2121-0811(27) 2121-0800

Simultaneamente ao Zico Park, será realizada a Copa Zico, na área externa do Shopping Vitória. A copa tem uma bola personalizada

https://www.youtube.com/watch?v=02tig1clY3c


Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

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

(27) 2121-0811(27) 2121-0800
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Uma linda história de 
doce sucesso 

MÚSICA  JULHO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

Com 32 anos de 
carreira e for-
mada no sul do 
Estado, em Ca-

choeiro de Itapemirim, 
Marcos & Rogério Aço 
Doce tem muita história 
pra contar quando o as-
sunto é música. Forma-
da pelos irmãos Marcos 
Moura e Rogério Moura, 
eles, que são naturais de 
Mimoso do Sul, começa-
ram com os trabalhos 
próprios em 1989, quan-
do surgiu o Aço Doce. Em 
1990 fizeram o primeiro 
disco de vinil, que foi 
um grande sucesso com 
a música Volta.

Um momento esperado 
pelos fãs e um dos mais 
marcantes da carreira é 
quando a dupla canta 
How Can I Go On, de 
Freddie Mercury and 
Montserrat Caballe. A 
maravilhosa interpreta-
ção da música se tornou 
marca registrada, virali-
zando nas redes sociais, 
levando a dupla a ser co-
nhecida nacionalmente 
e tendo uma procura 
muito grande por shows, 
entrevistas e apresenta-
ções em programas de 
TV, como programa da 
Eliana, Raul Gil, Padre 
Reginaldo Manzotti e 
muitos shows pelo Brasil.

“A nossa influência 
musical sempre foram 
as canções românticas. 
Em nosso repertório não 
podem faltar canções 
que marcaram os anos 
70 e 80, como Bee Gees, 
Queen, Freddie Mercury 
e também nacionais, como 
Roupa Nova, Rosana, en-

tre outras”, disse Marcos.
O artista também revela 

que a dupla está nos pre-
parativos para lançar duas 
canções autorais. “Esta-
mos trabalhando nas can-
ções e aguardando esse 
período passar para poder 
realizar o lançamento. Em 
breve vamos ter novida-
des”, adianta.

Várias músicas de su-
cesso compõem o re-
pertório de Aço Doce, 
como Dói Muito a Sau-
dade, que é uma versão 
da música How Deep Is 
Your Love, do grupo aus-
traliano Bee Gees. Ou-
tros sucessos também 
marcaram a trajetória 

da dupla, como Apren-
diz, Ainda te amo, Dói 
muito a saudade, Coisa 
Linda, Mais do que pa-
lavras, Olho de Janela, 
entre outras.

Em 2012, os irmãos 
resolveram apostar na 
carreira solo e cada um 
seguiu o caminho musi-
cal com sua própria ban-
da. Entretanto, mesmo 
diante de tanto sucesso 
ao longo de quase seis 
anos, os irmãos Marcos 
e Rogério decidiram re-
tomar a carreira, relan-
çando a música de maior 
sucesso da dupla Volta.

Durante toda a carreira 
musical, foram lançados 

mais de cinco álbuns, 
que contaram com par-
ticipações de grandes 
nomes da música bra-
sileira, como o cantor 
e compositor Moacyr 
Franco. Além disso, a 
dupla conheceu diversas 
personalidades do meio 
artístico ao longo dos 
anos, como o cantor Pe-
ninha. A banda também 
possui um DVD ao vivo, 
lançado em 2009.

Marcos também falou 
sobre as inúmeras men-
sagens de carinho que a 
dupla recebe diariamen-
te. “É esse carinho diário 
que tem nos motivado. 
Essa dose de ânimo tem 

sido tudo pra gente. Es-
tamos com muitas sau-
dades de cantar, fazer o 
público se divertir e se 
emocionar com nossas 
canções, como sempre 
foi. Esse carinho diário é 
fundamental, principal-
mente nesse momento 
difícil. Recebemos men-
sagens diariamente dos 
fãs aqui do Estado e tam-
bém dos fãs-clubes de 
São Paulo, Rio de Janei-
ro e de outros estados, 
com muitas mensagens 
positivas. Isso é muito 
gratificante”, revela.

O cantor também fa-
lou da lives que a banda 
tem feito nesse período 

de pandemia. “Fizemos 
duas lives que estão 
disponíveis em nosso 
canal do Youtube para 
quem quiser assistir. 
Tem sido um momento 
muito difícil, pois o nos-
so trabalho de artista é 
o primeiro a parar e o 
último a retornar, pois 
envolve aglomeração. 
Mas temos a esperan-
ça e acredito que já em 
setembro e outubro, 
as coisas já começam a 
melhorar. Vamos torcer 
para que logo a gente se 
encontre e será um show 
com muitas novidades e 
pra lá de especial”, garan-
tiu Marcos. •

l Marcos e Rogério f Marcos e Rogério marcoserogerio.com.br

https://www.instagram.com/marcoserogerio.com.br/
https://www.facebook.com/acodoce
https://marcoserogerio.com.br


 

O lugar de ser feliz é onde você está neste 
exato momento; a hora de ser feliz é ago-
ra. O passado não existe mais e o futuro 
é uma incerteza, só o presente é uma pos-
sibilidade real, que você pode transformar 
em positiva ou negativa, dependendo dos 
seus pensamentos, sentimentos e ações.

Tem muita gente deixando para viver no 
futuro... quando as crianças crescerem... 
quando eu me formar... quando eu arrumar 
aquele emprego espetacular... quando eu 
fizer aquela viagem dos sonhos... quando 
a pandemia passar... É desse jeito que co-
locamos em risco toda e qualquer possibi-
lidade de ser feliz no momento presente, 
onde a vida acontece de fato.

Platão dizia uma coisa interessante: “os 
homens constroem como se fossem viver 
eternamente, e comem como se fossem 
morrer instantaneamente.” As pessoas fa-
zem planos sem contar com a possibilida-
de real da morte, que não dá aviso prévio 
para ninguém, com exceção apenas dos 
doentes terminais. Como a morte ainda é 
um assunto tabu na maioria das famílias, 
fica todo mundo pensando que só o vizi-
nho morre, só o vizinho adoece... só o vizi-
nho não vive os sonhos que planejou.

Eu acordo todo dia com um pé na terra e 
outro no céu, pensamento de gratidão e ou-
tro de realismo. “obrigada Senhor por mais 
este fôlego de vida e por esta nova opor-
tunidade de evoluir, de amar e ser amada. 
Que eu torne esse dia inesquecível porque 
ele pode ter o meu último dia na Terra.”

Ao invés de me colocar para baixo, isso só 
me incentiva a qualificar bem as minhas 
ações, a prestar atenção em tudo que faço, 
a dar o meu melhor para as pessoas e en-
xergar nelas também o melhor que elas têm 
para oferecer. Cuido para que a minha par-
tida provoque saudade nas pessoas, e não 
alívio. Para elevar o grau de acertos comi-
go e com as pessoas, é só seguir a regra de 
ouro ensinada por todos os grandes mestres 
espirituais: faça ao outro o que você gosta-
ria que o outro lhe fizesse. Simples assim.

Tem gente que acha que isso é terrorismo, 
negatividade ou coisa parecida, mas não é 
não. Isso é lucidez, afinal eu tenho plena 
consciência que não assinei nenhum contra-
to de estabilidade de vida com o universo e 

já vivi o suficiente para saber que a vida é 
um sopro, a qualquer momento posso ser 
chamada para viver outras experiências em 
outras dimensões. Sou uma simples hóspe-
de deste planeta, aqui não é a minha mora-
da definitiva, portanto, minha mala precisa 
estar sempre pronta.

Nada por aqui tem a promessa de ser eter-
no, tudo nos foi concedido por empréstimo 
por algum tempo. Quanto tempo, ninguém 
sabe. Sendo assim, só nos resta adotar o 
comportamento das crianças, que se des-
lumbram com tudo que veem pela frente. 
Elas já sabem que a beleza não está nas 
coisas em si, mas na forma como olhamos 
para elas. Deus mora nos detalhes.

O momento presente é precioso, não o 
desperdice com amarguras do passado ou 
preocupações com o futuro. Brinque mais, 
não se leve tão a sério... planeje menos, 
aprenda a apreciar o imprevisível. Tem um 
filósofo português que escreveu uma coi-
sa muito interessante: “Não tenhas planos 
para a vida para não estragar os planos que 
a vida tem para ti.” Importante é viver cada 
minuto como se fosse o último, amando as 
pessoas como se não houvesse o amanhã. 
Isso é viver no aqui e no agora. •

Jane Mary é jornalista, consultora de 
marketing, autora de oito livros de autoco-
nhecimento. (site: janemary.com.br)

Vida feliz
Não deixe nada para amanhã
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