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Neste artigo, vamos 
continuar nossa série 
de textos explicando os 
Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável da 
ONU. Qual a importância 
do ODS 6 para os municí-
pios? O ODS 6 insere-se 
na necessidade de ga-
rantir o direito humano 
à água potável. A água 
é item central da pauta 
para a discussão do de-
senvolvimento susten-
tável.

O acesso à água e sane-
amento está intimamente 
ligado à redução da pobre-
za, ao crescimento econô-
mico, à saúde, à segurança 
alimentar e nutricional e 
contribui para melhorias 
no bem-estar e na inclu-
são social. A falta de sa-
neamento básico impacta 
negativamente a saúde e o 
bem-estar das populações, 
contamina o solo, os rios, os 
mares e as fontes de água 
para o abastecimento.

Os governos municipais 
têm um papel essencial 
na melhoria da qualidade 
da água (seja de que fonte 
for), por meio de medidas 
de proteção ambiental e 
de uma gestão sustentá-
vel de recursos. No go-
verno federal, esse tema 
está presente em diversas 
instituições.

O Ministério das Ci-
dades, por meio da Se-
cretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental 
(SNSA), é um dos órgãos 
responsáveis pela política 
de água e saneamento no 
âmbito federal. Tem entre 
as suas atribuições repas-
sar recursos aos municí-
pios com população su-
perior a 50 mil habitantes 
ou integrantes de regiões 
metropolitanas, regiões 
integradas de desenvol-
vimento ou participantes 
de consórcios públicos 
afins para que desen-
volvam suas políticas de 
saneamento básico.

Para os municípios 
com população inferior 
a 50 mil habitantes, os 
repasses para obras e 
investimentos em sane-
amento básico são feitos 
pela Fundação Nacional 
da Saúde (Funasa). O pro-

grama Água Doce, coor-
denado pelo Ministério 
do Meio Ambiente, tem 
por objetivo implantar 
políticas públicas per-
manentes de acesso à 
água de qualidade para 
consumo, principalmente 
para pessoas em situação 
de extrema pobreza do se-
miárido brasileiro.

A provisão de água 
potável e saneamento é 
de responsabilidade dos 
governos municipais e os 
desafios que representam 
podem variar bastante, 
especialmente entre as 
zonas rurais e urbanas. 
Nas zonas urbanas, a 
principal dificuldade é a 
falta de acesso a esses ser-
viços em assentamentos 
irregulares, preços altos e 
falta de controle do uso 
da água e das perdas por 
parte dos concessioná-
rios privados. Nas zonas 
rurais, a água pode ser 
gratuita, mas é possível 
que as pessoas tenham de 
vencer longas distâncias 
até a fonte, especialmen-
te em zonas de maior es-
cassez (como o semiárido 
brasileiro).

Além disso, muitas vezes 
não é possível garantir a 
qualidade dessa água. 

No plano local, os muni-
cípios devem estabelecer 
os marcos institucionais 
para favorecer a partici-
pação social no planeja-
mento e na implantação 
de políticas públicas de 
gestão sustentável da 
água e saneamento para 
todos. A sociedade deve 
ser mobilizada e ajudar 
no controle do uso da 
água e no monitoramento 
da proteção do meio am-
biente, além do planeja-
mento da demanda por 
esse recurso. Promover 
ações de educação e saú-
de sobre o uso da água e 
sobre saneamento básico 
também são atribuições 
dos governos municipais.

Em alguns municípios 
brasileiros, a política de 
água e saneamento é 
terceirizada a empresas 
privadas, o que pode le-
var à perda, pelo governo 
local, da governabilidade 
sobre o sistema de abas-
tecimento. A forma que o 
governo local tem para se 
fortalecer e exigir que os 
serviços prestados sejam 
bons e impor aspectos de 
qualidade é mobilizando 
a sociedade civil.

Também é importante 
que a gestão municipal 

defina metas claras de 
expansão e de qualidade 
no seu Plano Municipal 
de Saneamento. Outro 
ponto importante para 
os municípios é a falta 
de capacidade técnica 
para solicitar recursos e 
firmar convênios na área 
de saneamento básico.

Para essas ações, é possí-
vel buscar apoio financei-
ro na Caixa, que, por meio 
do programa Saneamento 
para Todos, oferece recur-
sos para empreendimen-
tos e ações de saneamen-
to básico aos estados, aos 
municípios e ao Distrito 
Federal. Desse modo, vale 
desvendar os caminhos 
para acessar os recursos 
federais, estaduais e dos 
demais fundos existentes 
– públicos ou privados –, 
destinados a atender aos 
programas que podem 
contribuir para o cum-
primento desse 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.

Por
César Albenes

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

Agenda 2030 da ONU – Os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - ODS 6: Assegurar 
a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e 
saneamento para todos
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Em dia frio, o queridinho não 
é mais o ar-condicionado!

COLUNA

Por
Flavio Bolonha

Sabemos que em nos-
so Estado o clima que 
predomina é o calor. 
Por isso, um carro com 
ar-condicionado é in-
dispensável. Porém, em 
dias frios, como esses 
que estamos passando, 
o aquecedor do carro é 
uma bela ferramenta 
para espantar as baixas 
temperaturas.

Praticamente, todo 
veículo possui o ar 
quente, que é acionado 
praticamente no mesmo 

comando do ar-condicio-
nado, que é representado 
pela área vermelha no re-
gulador de temperatura.

O sistema é bem sim-
ples: quando você muda 
o botão do azul para o 
vermelho no painel do 
carro, uma aleta direcio-
nal envia o fluxo de ar 
para um pequeno radia-
dor, localizado por trás 
do painel do carro, mais 
especificamente dentro 
da caixa evaporadora, 
que utiliza água ou adi-

tivo do motor do carro 
para aquecê-lo.

Vale lembrar que, para 
deixar o ar quente em 
funcionamento, não 
precisa (e não deve) dei-
xar ligado o ar-condicio-
nado. Deixe somente o 
ventilador do carro na 
velocidade desejada e a 
intensidade do ar quente 
mais confortável.

Agora você não tem 
motivos pra passar frio 
dentro do seu carro! Até 
a próxima! •

Flavio Bolonha é repór-
ter do Agora ES e consul-
tor automotivo. 



Obras do Parque da Biquinha 
começam neste sábado (07) 
O Parque Linear da Biquinha, em Jardim América, vai contar com mirante, playground, 
ciclovia, academia, arquibancada, iluminação e paisagismo

Greeng
ENGENHAR IA E CONSULTOR IA

(27) 99893-8599 | (27) 99887-7666

consultoria@greengenharia.com.br

@greengofc

Rua Maria Rios de Queiroz, 11 , Praia 

das Gaivotas, Vi la Velha/ES. 
CEP: 29.102-593

Solucao em reformas;

Gerenciamento e planejamento   
de obras;

Projetos civis, eletricos e hidraulicos;

Consultoria e Assessoria em 
Licenciamento Ambiental e Outorgas;

Auditoria Ambiental;

Estudo e Relatorio de Impacto 
Ambiental - (EIA) e (RIMA);

Acompanhamento de 
Condicionantes Ambientais;

Cadastro Ambiental Rural (CAR);

Gerenciamento de Residuos Solidos.

Mais lazer e 
q u a l i d a d e 
de vida para 
a população 

de Cariacica: neste sá-
bado (07), a Prefeitura 
de Cariacica autorizará 
mais uma importante 
obra para os cariaci-
quenses: é o Parque Li-
near da Biquinha, loca-
lizado no bairro Jardim 
América. A ordem de 
serviço será realizada às 
09 horas, na Rua Otawa, 
em Jardim América. A 
previsão é que a obra 
seja concluída em nove 
meses.

O parque linear vai 
contar com mirante, 
playground, ciclovia, 
calçada cidadã, acade-
mia, posto da Polícia 

Militar e Guarda Muni-
cipal, arquibancada, ilu-
minação e paisagismo.

"Estamos muito felizes 
com o início das obras, 
que vai transformar um 
espaço inutilizado em 
um local que vai propor-
cionar segurança e qua-
lidade de vida para os 
moradores. Os parques 
são um componente 
importante no planeja-
mento das cidades. Lo-
cal de descanso e lazer, 
um parque proporciona 
quebra na monotonia 
da paisagem urbana, 
trazendo o cidadão para 
mais perto da natureza 
e tirando-o das ativi-
dades rotineiras", disse 
Weverton Moraes, se-
cretário de Obras. • Maquete eletrônica de como ficará o parque depois de pronto 
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Circuito 
funcional 
ganha força 
na pandemia
O circuito fun-

cional tem 
atraído cada 
vez mais adep-

tos. A modalidade, que 
traz variados benefícios 
para os atletas, ganhou 
ainda mais força na 
pandemia, já que as aca-
demias ficaram fechadas 
por um bom tempo.

O treinador Nei Robson 
destaca que uma das 
vantagens do treinamen-
to funcional, tanto na 
praia quanto no estúdio, 
é que ele funciona como 
uma academia.

“Uma grande vantagem 
do treinamento funcio-
nal é que ele é extrema-
mente adaptável e pode 
ser utilizado de acordo 
com as necessidades de 
cada pessoa. Pode ser 
feito tanto por um idoso 
quanto por um atleta e o 
resultado é muito eficaz. 
São treinos mais dinâmi-
cos, nos quais trabalha-
mos todas valências físi-
cas necessárias”, afirmou 
o especialista.

De acordo com Nei, o 
gasto calórico chega a ser 
20% maior nesse tipo de 
ambiente. "A muscula-
tura, em especial a que 
estabiliza os nossos mo-
vimentos e articulações 
– os posteriores de perna 
e os paravertebrais, que 
são responsáveis pela 
estabilização da coluna 
junto com os abdominais 
–, é muito mais exigida."

"O funcional é um mé-
todo que traz diversos 
benefícios para o meu 
condicionamento físico 
e a saúde do meu corpo 
e da minha mente", disse 
a gerente comercial Ca-
roline Mariani Fambre, 
de 37 anos.

"Os exercícios funcio-
nais trouxeram para a 
minha vida mais disposi-
ção, busca por alimenta-
ção mais saudável, além 
de melhorar as noites 
de sono. Só tem pontos 
positivos!", destacou a 
gerente administrati-
vo Rayara Franco, de 33 
anos. •

O que é circuito funcional?
O circuito funcio-

nal é uma modali-
dade de práticas de 
exercícios que foge 
dos padrões de re-
petições de treinos 
de academias. Ele 
consegue combi-
nar os movimentos 
que costumam ser 
praticados no dia 
a dia com outros 
movimentos que 
geram maior resis-
tência, coordenação 
motora e equilíbrio.

Trata-se de uma 
técnica de treina-

mento funcional 
que tem como base 
a utilização dos pa-
drões fundamen-
tais do movimen-
to humano, como 
empurrar, puxar, 
girar, lançar, entre 
outros. Ele envol-
ve a integração de 
todo o corpo para 
gerar um gesto 
motor específico 
em diferentes mo-
vimentos realiza-
dos, podendo ser 
feitos em diversos 
lugares, com dife-

rentes exercícios. 
O seu trabalho alia 
atributos como for-
ça, equilíbrio, agili-
dade e capacidade 
cardiorrespiratória.
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Lívia Albernaz

Trabalhos
De acordo com Nei, a proposta é sair da rotina e dar aos alunos uma atividade 

diferente a cada dia, com trabalhos aeróbicos e exercícios de treinamento fun-
cional e de resistência muscular, finalizando com um alongamento.

“A médio prazo, eles resultam na melhora do condicionamento físico, força, 
coordenação, equilíbrio e resistência, além de importantes aspectos de saúde, 
como a redução dos níveis de gordura corporal e o bom funcionamento do 
sistema cardiovascular”, destacou o especialista.

Fale com o Nei
l @nresportes
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VAMOS FALAR DE DIREITOS

Por
Érico Lopes

Comum o(a) aposenta-
do(a) ter dúvidas quan-
to ao direito do recebi-
mento da pensão por 
morte, juntamente com 
a aposentadoria, quando 
seu(sua) cônjuge vem a 
falecer.

Vale lembrar que a 
pensão por morte é um 
benefício previdenciá-
rio pago pelo Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social (INSS) aos depen-
dentes de um segurado 
(normalmente trabalha-

dor) que morreu ou teve 
sua morte declarada pela 
justiça.

Além do filho de até 21 
anos de idade (se o filho 
for inválido ou possuir 
deficiência receberá du-
rante toda a sua vida), 
também tem direito à 
pensão por morte o ma-
rido ou mulher, o compa-
nheiro ou companheira 
em união estável e o 
cônjuge divorciado ou 
separado judicialmente, 
que recebia pensão ali-
mentícia.

Vale lembrar que caso 
o segurado (falecido) não 
possua filhos ou cônjuge, 
seus pais podem reque-
rer essa pensão, desde 
que comprovem a de-
pendência financeira.

Voltando à questão da 
coluna de hoje, caso o be-
neficiário da pensão por 
morte seja aposentado, é 
perfeitamente possível 
que continue recebendo 
sua aposentadoria junta-
mente com a pensão por 
morte que, infelizmente, 
passou a ter direito.

Porém, importante tra-
zermos ao conhecimento 

do nosso leitor algumas 
regras. O INSS irá veri-
ficar qual o benefício 
possui o maior valor (a 
aposentadoria ou a pen-
são por morte) e esse não 
será afetado, será pago 
integralmente.

Já o benefício de menor 
valor será pago respei-
tando a seguinte regra: 
(i) se for equivalente a 
um (1) salário mínimo, 
será pago 100%; (ii) se 
for entre um (1) e até o 
limite de dois (2) salários 
mínimos, será pago ape-
nas 60%; (iii) se for entre 
dois (2) e até o limite de 
três (3) salários mínimos, 

será pago apenas 40%; 
(iv) se for entre três (3) e 
até o limite de quatro (4) 
salários mínimos, será 
pago apenas 20%; (v) se 
for superior a quatro (4) 
salários mínimos, será 
pago apenas 10%.

Mas lembramos que 
não é possível acumular 
duas pensões por morte, 
ou seja, se uma mulher 
recebe uma pensão por 
morte do seu marido fa-
lecido e casa novamente 
com outro segurado do 
INSS, ela não perde sua 
pensão por morte. En-
tretanto, vindo o segun-
do marido também a 

falecer, essa mulher não 
irá receber duas pensões 
por mortes, apesar de 
poder optar pela qual for 
mais vantajosa financei-
ramente. •

Érico Lopes (ericolo-
pes.adv@gmail.com) é 
Mestrando em Direito 
Administrativo e Admi-
nistração Pública pela 
Universidad de Buenos 
Aires, Membro Titular 
da Cadeira n.º 15 da Aca-
demia de Letras Jurídi-
cas do Estado do Espíri-
to Santo e Secretário de 
Controle e Transparência 
da Prefeitura de Viana.

Sou aposentada(o) 
e meu marido 
(minha esposa) 
faleceu. Tenho 
direito de receber 
pensão por morte?
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Estudantes do Ensino 
Fundamental das redes 
municipais podem estudar em 
Tempo Integral a partir de 2022
A oferta será por meio de um programa do governo do Estado, que destinará apoio 
financeiro por aluno: um montante de R$ 270 milhões ao longo de cinco anos 

Geiza Ardiçon

Os alunos do 
Ensino Fun-
damental das 
redes munici-

pais de ensino poderão 
contar com R$ 3 mil ao 
ano, durante cinco anos, 
como apoio à Educação 
de Tempo Integral. A 
iniciativa é do governo 
do Estado, que lançou 
uma ação pioneira no 
País: o Programa Capi-
xaba de Fomento à Im-
plementação de Escolas 
Municipais de Ensino 
Fundamental em Tem-

po Integral (PROETI). O 
Projeto de Lei, que esta-
belece o repasse direto 
financeiro aos municí-
pios, foi encaminhado 
para a Assembleia Legis-
lativa do Espírito Santo 
(Ales). Devem ser ofer-
tadas cerca de 30 mil 
vagas/ano, com inves-
timento total de R$ 270 
milhões neste período.

O edital de apoio às 
redes municipais de 
ensino para a criação 
/ ampliação da oferta 
desta modalidade de 

ensino foi lançado pelo 
governador Renato Ca-
sagrande, durante ceri-
mônia no último dia 02 
de agosto e é uma ação 
que visa o cumprimen-
to da Meta 6 do Plano 
Nacional de Educação. 
O objetivo é oferecer 
Educação em Tempo 
Integral em, no mínimo, 
50% das escolas públi-
cas, de forma a atender, 
pelo menos, 25% dos 
alunos da Educação 
Básica.

Além do apoio finan-

ceiro, o governo do Es-
tado vai compartilhar 
com as secretarias mu-
nicipais conhecimentos 
e recursos técnico-pe-
dagógicos já consolida-
dos pela Secretaria da 
Educação (Sedu).

As expectativas já são 
positivas na rede muni-
cipal de Viana. O muni-
cípio conta com uma es-
cola de Tempo Integral, 
no Distrito de Araçati-
ba, e pretende aderir ao 
PROETI para ampliar a 
oferta no município.

Entendo que a oferta 
de Educação em Tempo 
Integral é uma política 

educacional que encerra 
resultados significativos, 

capazes de elevar a 
qualidade dos índices 

educacionais.
Luzian Belisario, 

secretária de Educação de Viana

Secretária de Educação de Viana, Luzian Belisario dos Santos, com alunos na EMEF Araçatiba, que já funciona em tempo integral desde 2018



Plano Nacional 
de Educação 
(PNE)

Conforme a Lei nº 
13.005/2014, está em vigor o 
Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), que contém dire-
trizes, metas e estratégias 
para a Educação no País no 
horizonte 2014-2024. Após o 
lançamento do PNE, esta-
dos e municípios tiveram 
o prazo de um ano para 
o lançamento de Planos 
de Educação locais. Desse 
modo, em 2015, entrou em 
vigor a Lei nº 10.382/2015 no 
Espírito Santo, que aprova 
o Plano Estadual de Educa-
ção (PEE) do Espírito Santo 
para o período 2015-2025.
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TEMPO INTEGRAL NOS 
MUNICÍPIOS

“O programa é uma ini-
ciativa importantíssima, 
que contribuirá para o 
cumprimento da oferta 
de, no mínimo, 25% do 
total das vagas ofertadas 
em Escolas de Tempo In-
tegral, conforme prevê o 
Plano Nacional de Edu-
cação”, disse a secretária 
de Educação de Viana, 
Luzian Belisario.

De acordo com Luzian, 
o Tempo Integral na es-
cola de Araçatiba foi im-
plantado em 2018. “Foi 
planejado não apenas 
para ampliar a jornada 
das atividades escolares. 
Foi muito mais do que 
isso: foi para proporcio-
nar a formação integral 
dos nossos alunos, con-

siderando e respeitando 
os saberes, diversidades e 
particularidades de cada 
indivíduo e do meio em 
que ele está inserido, 
ofertando equidade e 
qualidade de ensino”, 
concluiu.

“Quando chegamos, 
em 2019, tínhamos 32 
escolas em Tempo In-
tegral, e criamos mais 
quatro escolas que esta-
vam planejadas. Fizemos 
uma grande expansão, 
chegando a 67 escolas e, 
neste ano, totalizamos 
93 escolas. Nossa expec-
tativa é ampliar ainda 
mais no ano que vem. 
Quem sabe alcançando 
a totalidade dos muni-
cípios capixabas”, disse 

o secretário de Estado 
da Educação, Vitor de 
Angelo.

“Discutir a Educação é 
algo que me deixa muito 
entusiasmado e nós esta-
mos agindo. Quando es-
sas ações acontecem, em 
parceria com as prefeitu-
ras, temos um resultado 
ainda mais expressivo. 
Serão 30 mil alunos a 
mais do que já temos na 
Educação em Tempo In-
tegral, principalmente no 
Ensino Fundamental. É 
pioneiro, inovador e esse 
projeto vai dar certo”, 
afirmou o governador 
Renato Casagrande.

O presidente da Asso-
ciação dos Municípios 
do Espírito Santo (Amu-

nes), Victor Coelho, que é 
prefeito de Cachoeiro de 
Itapemirim, destacou que 
"escolas de Tempo Inte-
gral é priorizar o ensino 

dos alunos, é fazer com 
que os lados criativo e 
intelectual deles sejam 
aguçados". "O governo 
Casagrande tem agido 

para que os projetos 
saiam do papel. Nós, como 
prefeitos, temos que ca-
minhar juntos e abraçar 
essa ideia”, concluiu. • 

Em Cariacica, há três 
escolas em Tempo In-
tegral e está prevista 
para 2022 a inaugura-
ção de duas escolas Cí-
vico-Militares em tem-
po integral: a EMEF 
Professor Cerqueira 
Lima, em Jardim Amé-
rica, e a EMEF Itanguá. 
Já em Serra, a EMEF 
Professora Eulália Fal-
queto Gusmann ofer-
ta o ensino em Tempo 
Integral com séries do 
Ensino Fundamental I. 
A prefeitura informou, 
ainda, que já definirá 
nos próximos dias as 
escolas participantes 

do programa estadual.
Vila Velha possui, atu-

almente, quatro esco-
las de Tempo Integral, 
sendo três delas de 
Ensino Fundamental 
e uma de Educação 
Infantil. De acordo 
com a prefeitura, es-
tão sendo implantados 
projetos de ampliação 
da jornada de ensino. 
Vitória informou que 
já tem lei em vigor que 
regulamenta o Tempo 
Integral para unidades 
do Ensino Fundamen-
tal. Atualmente, há três 
escolas de tempo inte-
gral na rede de Vitória.

Govenador Renato Casagrande no evento de lançamento do programa, em Vitória
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Um Paizão: a missão dos 
cuidados diários com a filha 
em casa é dele!
Gabriel, de apenas 25 anos, é quem assume as tarefas e cuidados diários de Joana, de 1 ano e 
9 meses. Após vencer um câncer, hoje ele celebra a superação e a conquista da paternidade

Geiza Ardiçon

O dia a dia da fi-
lha Joana, de 1 
ano e 9 meses, 
é com ele! Ga-

briel Silva Brinco, de 25 
anos, é um pai jovem, 

cheio de gratidão 
pela vida e pela 
oportunidade de 
ver o desenvolvi-
mento da pequena. 
Durante o expe-
diente de trabalho 
da esposa, Natália 
Zozimo Brinco, é o 
pai quem assume 
as tarefas e cui-
dados da filha em 
casa. A história dele 
vem trazer, ainda 
mais, para esse Dia 
dos Pais, celebrado 
no domingo (08), o 

sentimento de he-
roísmo que essa 
figura tem en-
tre as famílias.

Após a supe-
ração de um 
câncer (linfoma 

de Hodgkin), em 
2015, ele e a espo-

sa descobriram 
a gravidez e, 

hoje, eles 
celebram 

essa conquista com ain-
da mais alegria, pois seu 
médico, um hematologis-
ta, avaliou que as chan-
ces dele se tornar estéril 
devido ao câncer eram 
grandes por conta do tra-
tamento. “Nesse Dia dos 
Pais eu comemoro a vida, 
a harmonia em meu lar, a 
esperança de dias melho-
res, a alegria e o prazer de 
ver de perto minha filha 
crescendo, e crescendo 
bem. É tempo de agrade-
cer e eu agradeço a Deus 
por ter me dado minha 
família”, disse.

No dia a dia, o olhar 
do pai está totalmente 
voltado para o desen-
volvimento da pequena 
Joana. “Eu tento desen-
volver com ela algumas 
atividades para aprimo-
rar e desenvolver algu-
mas habilidades, como 
o movimento de pinça 
(o que fazemos para es-
crever), ensinar as cores, 
palavras. Já passo alguns 
ensinamentos que den-
tro de casa ela precisa co-
operar com a arrumação, 
guardando seus brinque-
dos...”, completou.

Neste 
Dia dos Pais, 

comemoro a vida, 
a harmonia em meu 

lar, a esperança de dias 
melhores, a alegria e o 
prazer de ver de perto 
minha filha crescendo. 

É tempo de 
agradecer!”
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Ele enfatiza que a tare-
fa em ser o responsável 
direto no desenvolvi-
mento dela é um prazer 
e um desafio. “É muito 
prazeroso, são momen-
tos muito divertidos que 
passamos juntos. Estou 
sempre rindo e com de-
sejo de conduzi-la da me-
lhor forma. Sei também 
da responsabilidade por-
que sabemos que muito 
do que as pessoas são 
quando crescem é con-
sequência dos primeiros 
anos de vida”, afirmou.

Superação
Em junho de 2015, Ga-

briel descobriu um lin-
foma, e, como era militar 
da ativa da Marinha do 
Brasil, o tratamento se 
deu no Hospital Naval 

Marcílio Dias, no Rio de 
Janeiro. Foram nove me-
ses de tratamento, com 
idas e vindas do Rio para 
o Espírito Santo.

“Em minha primeira 
internação, eu fiquei 45 
dias direto no hospital. 
Após isso, eu ficava uma 
semana em casa e uma 
semana internado. Meu 
tratamento foi com oito 
ciclos de quimioterapia, 
17 doses. Minha mãe e 
minha irmã revezavam 
quem ia comigo”, lem-
brou.

Foi no Rio de Janeiro, 
após o tratamento, que 
ele e a esposa se conhece-
ram, durante um encon-
tro da igreja de pessoas 
que o visitavam o hospi-
tal durante o tratamento. 
“Eu fui a esse encontro 

para agradecer por todo 
o carinho que tiveram 
comigo, por esses nove 
meses (de tratamento) 
e foi quando conheci a 
Natália”, destacou.

Gabriel lembra que a 
superação continuou 
quando, no ano passa-
do, em uma consulta 
com seu hematologista, 
ele perguntou se o casal 
tinha filhos. “Com mi-
nha resposta positiva, e 
por ter sido após o cân-
cer, ele se espantou por-
que as chances de eu 
me tornar estéril eram 
grandes devido o tra-
tamento. Eu não sabia 
disso, então, foi algo que 
nos emocionou e nos 
fez agradecer a Deus 
por ter nos confiado a 
Joana”, concluiu. •

O que é Linfoma de Hodgkin?
Linfoma ou Doença de Hodgkin 

é um tipo de câncer que se origi-
na no sistema linfático, conjunto 
composto por órgãos (linfonodos 
ou gânglios) e tecidos que produ-
zem as células responsáveis pela 
imunidade e vasos que conduzem 
essas células através do corpo.

O linfoma de Hodgkin tem a 
característica de se espalhar de 
forma ordenada, de um grupo de 
linfonodos para outro grupo, por 
meio dos vasos linfáticos. A doença 
surge quando um linfócito (célula 
de defesa do corpo), mais frequente-

mente um do tipo B, se transforma 
em uma célula maligna, capaz de 
multiplicar-se descontroladamente 
e disseminar-se.

A doença pode ocorrer em qual-
quer faixa etária; porém é mais co-
mum entre adolescentes e adultos 
jovens (15 a 29 anos), adultos (30 a 
39 anos) e idosos (75 anos ou mais). 
Os homens têm maior propensão a 
desenvolver o linfoma de Hodgkin 
do que as mulheres.

(Fonte: Instituto Nacional do 
Câncer - INCA)



Nada é impossível: 
skatista sem braço e pernas 
dá exemplo de superação
O capixaba Kassy Jhones não possui pernas e um braço e faz do esporte sua maior vitória

O skate é uma das mais 
novas modalidades das 
Olimpíadas. E, em Tó-
quio 2021, os brasileiros 
vibraram não somente 
com as manobras, mas 
com as conquistas dos 
brasileiros no Japão. 
E, por aqui, no skate, 
quem faz a galera vibrar 
é o capixaba Kassy Jho-
nes Mendes Rocha, de 23 
anos, atleta multicam-
peão do skate downhill, 
que não possui as pernas 
e um dos braços. Ele fez 
do esporte sua grande 
paixão e, hoje, dá uma 
verdadeira lição de vida, 
mostrando que nada é 
impossível.

Kassy nasceu sem as 
duas pernas e sem um 
dos braços e, até os 16 
anos, ele conta que fica-

va trancado em casa e 
recluso perante à so-

ciedade. ”Eu tinha 
medo das pesso-
as na rua, tinha 
poucos amigos 
na escola e um 
imenso medo 
de qualquer 
pessoa. Hoje, 
vejo o mun-
do de outra 
forma. Ain-
da me sin-
to muito 
diferente 
e, às ve-

zes, sinto vergonha. Não 
nego: o olhar das pesso-
as nos desencoraja, nos 
dá medo... São olhares, 
muitas vezes, de sober-
ba, de superioridade... e, 
o pior de todos, de nojo, o 
que nos faz refletir sobre 
muita coisa. Mas, o Kas-
sy de hoje é alguém que 
quer levar o melhor para 
as pessoas, como uma 
história de superação e 
coragem”, disse o atleta.

O capixaba, que é mo-
rador de Nova Brasília, 
em Cariacica, ignorou 
qualquer limitação fí-
sica quando, há cinco 
anos, se encontrou no 
esporte e, mais precisa-
mente, na velocidade do 
skate. “Conheci o skate 
no final de 2016, quando, 
infelizmente, perdi meu 
pai de uma forma muito 
trágica. Tive contato com 
o skate através de um 
amigo, na saída da esco-
la. Foi paixão à primeira 
vista”, contou.

E foi um entrosamen-
to único: com poucos 
anos na modalidade, ele 
já é reconhecido mun-
dialmente e coleciona 
títulos, como o Campe-
onato Brasileiro de 2018, 
o bronze no Mundial de 
Skate PCD, nos Estados 
Unidos, e o título Sula-
mericano 2019.
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Lívia Albernaz

O skate traz 
uma sensação de 

liberdade para 
alguém que, até 

os 16 anos, esteve 
somente em uma 
cadeira de rodas.



Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila Capixaba - Cariacica - ES
       (27) 2121-0811     (27) 2121-0800

Kassy é competidor 
do downhill, que é des-
cida de ladeiras em alta 
velocidade, realizando 
manobras de derrapa-
gem. E, além do skate, 
apaixonado por futebol, 
ele também joga futsal 
adaptado: é o camisa 10 
do Roma NB.

E se engana quem acha 
que ele para por aí: além 
desses dois esportes 
(skate e futsal), Kassy 
é jogador de videoga-
me e gosta de mostrar 
que, com apenas uma 
mão, ele consegue mui-
to mais: pretende levar 
isso adiante e participar 
de competições.

Sobre o skate, ele é ca-
tegórico: “o skate é mui-
to mais do que só um 
esporte em minha vida, 
não é um hobby co-
mum. Ele traz a sensa-
ção de liberdade para al-
guém que, até os 16 anos, 
esteve somente em uma 
cadeira de rodas."

Ele continua: "me trou-
xe um novo rumo, uma 
esperança, algo para 
que eu pudesse lutar. 
Mesmo hoje, que estou 
sem patrocinador para 
futuras viagens, ainda 

me vejo mundo afora 
em campeonatos”, disse 
o atleta.

“O maior desafio no es-
porte, com toda certeza, 
é você se manter focado 
nele. A falta de incen-
tivos e apoio é o que 
mais faz a diferença. O 
meu maior sonho é ro-
dar o mundo levando a 
minha história, ter uma 
vida boa e tranquila.” •

MENSAGEM DO KASSY
Para quem é cadeirante ou possui alguma li-

mitação física, ele dá o recado: “a minha história 
de vida não é para você sentir vergonha de si. 
Com uma mão só eu faço mais coisas que mui-
ta gente fisicamente perfeita nem sonha em 
fazer. Isso é motivo de vergonha para vocês? 
Não! Muito pelo contrário! Isso nos mostra que, 
mesmo assim, sou capaz de coisas incríveis! En-
tão, vocês, obviamente, podem fazer o mesmo!”
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Kassy em descida entre dois amigos. Abaixo, ele em ação, usando capacete



Pai e filho se preparam 
para a competição da Copa 
Inverno de Kart Amador
Torneio vai reunir 72 pilotos de kart, no Fãs de Kart Indoor, nos dias 14 e 15 de agosto
Lívia Albernaz

Eles têm parentes na capital e 
descobriu o Fãs de Kart Indoor 
por meio do aplicativo Waze. 
“Descobri por acaso e gostei da 
pista. Meu filho correu, minha 
tia correu aí... Vi que tinha esse 
campeonato e me interessei”, diz 
Marcelo (pai), que já tem títulos 
no kart, como a Copa Laranjal, no 
Kartódromo Laranjal Paulista; a 
Copa Usual de Indoor; a Copa In-
terior; entre outras realizadas em 
São Paulo.

O empresário Ricardo Amigo 
Rogério, 59 anos, também vai 
disputar a competição. “Entrei 
para o kart em 2010, com 49 anos, 
quando fui em um shopping e 
experimentei o carrinho. De lá 
para cá, não deixei mais de cor-
rer. Participei de todos os cam-
peonatos, copas e desafios do Fãs 
de Kart. Nessa Copa de Inverno, 
tenho boas expectativas de pó-
dio, pois tenho um bom tempo 
de volta na minha categoria de 
peso (lastreado a 110 kg)”, contou.

Os amantes da 
velocidade e 
do kart po-
dem anotar 

na agenda: nos dias 14 
e 15 de agosto vai rolar 
a Copa Inverno de Kart 
Amador 2021, uma reali-
zação da Associação Fãs 
de Kart do Estado do 
Espírito Santo. E os 72 
pilotos já se preparam 
para a competição, que 
vai contar com três ca-
tegorias e reúne pilotos 
de todas as idades.

Marcelo Médici mora 
em Laranjal Paulista (SP) 
e começou a competir 
em 2017 por influência 
do irmão, que é piloto 
profissional, Eric Médici. 
Com isso, o filho de Mar-
celo - Marcelo Médici Jú-
nior, de 18 anos - também 
acabou se apaixonando 
pelo kart. E, o amor pelo 
kart é tanto que a dupla 
vem até Vitória partici-
par da corrida.

Ricardo, 59 anos

Marcelo 
Médici e 
seu filho
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Categorias
São três categorias de 

peso, com uso de lastro 
(peso para equalizar): leve 
(de 60 até 80 quilos, com 
lastro de 80 quilos); mé-
dio (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 categoria de peso 
vai contar com 24 compe-
tidores, totalizando 72 pi-
lotos. Todos eles realizam 
três corridas classificató-
rias dentro de sua cate-
goria, com pontuação em 
cada corrida”, explicou o 
presidente da Associação 
de Kart Amador do ES, 
Renato Pereira.

Haverá placar eletrô-
nico na pista, com as 
informações de posição, 
quantas voltas e tempo 
de corrida. E o presidente 
ainda anunciou novida-
des: “é a primeira vez que 
estaremos transmitindo 
ao vivo em nosso canal 
no YouTube e com cro-
nometragem na tela", 
revelou ele. 

Fãs de Kart
O Fãs de Kart surgiu 

no final do ano de 2011, 
quando um grupo de 
amigos decidiu se unir 
em prol de uma pai-
xão: a velocidade.

O intuito do grupo 
era inovar, fazendo 
com que pessoas co-
muns pudessem par-

ticipar de competições 
e se sentir como pilo-
tos profissionais, mas 
sem deixar de lado a 
integridade física dos 
participantes.

Com o grande cresci-
mento e aumento da 
procura, pessoas que-
rendo participar dos 

desafios e torneios, o 
grupo criou, em 2013, 
a Associação Fãs de 
Kart do ES, com mais 
organização e profis-
sionalismo ao realizar 
e organizar torneios de 
kart amador em todos 
os municípios do Espí-
rito Santo.

Copa Inverno 
Kart de Amador

SAIBA MAIS

14 e 15 de agosto

Jardim Camburi, Rodovia Norte 
Sul (ao lado do Mineirão Atacarejo)

www.fasdekart.com.br
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 A alegria é uma de nossas virtudes origi-
nais. Mesmo que você não a perceba nes-
te momento, ela está presente em sua vida 
desde que você nasceu. Talvez ela esteja 
apenas coberta de pó, esquecida em algum 
lugar do seu coração.

Olhe atentamente para um bebê e você per-
ceberá a presença da alegria nele. Passado 
o susto do nascimento, quando ele sai de 
um lugar quentinho e sossegado para entrar 
em contato com os barulhos do mundo ex-
terior, tudo nele é alegria e contentamento. 
Existir é motivo para muitas gargalhadas...

Quando nos damos conta de que nascemos 
alegres, passamos a ativar a alegria em 
todas as situações e assim nada mais no 
mundo pode nos abalar. A alegria nos per-
mite voar acima das situações complexas, 
passamos a vê-las do alto como se estivés-
semos num avião. Isso faz com que todas 
as situações se tornem triviais, sem nenhu-
ma grande importância.

A alegria nos permite enfrentar pessoas em 
estado negativo, não com brigas ou discus-
sões, mas com amor e compreensão, aju-
dando-as a se libertarem de suas próprias 
cargas. A alegria é transformadora. Talvez 
você esteja se perguntando: mas como pos-
so resgatar a minha alegria neste momento 
dramático de pandemia? 

Através da gratidão. Se ao acordar você se 
der conta de que é uma pessoa privilegiada 
pelo simples fato de estar viva, respiran-
do livremente, sem ajuda de aparelhos; se 
ao acordar você se der conta de que é uma 
pessoa milionária por falar, andar, enxergar, 
ouvir e sentir a vida, imediatamente a ale-
gria começará a brotar em seu coração.  

São muitas bênçãos que a gente recebe logo 
pela manhã, sem ter feito nada para mere-
cê-las... como não ser alegre durante todo 
o dia? Como não sorrir pra vida recebendo 
tanto? Gratidão e alegria andam juntas, uma 
não sabe viver sem a outra...

Agradeça por estar recebendo neste mo-
mento uma nova oportunidade de vida 
e então você passará o dia alegre e feliz, 
com o coração repleto de gratidão. Alegria 
é contagiante, puro poder. Esbanje alegria 
por onde passar e você se tornará uma pre-
sença esperada, disputada, completamente 
inesquecível, independente de toda e qual-
quer circunstância.

Obrigada Senhor por mais este fôlego de 
vida, por mais essa nova oportunidade de 
evoluir, de amar e ser amada. Entrego, con-
fio, aceito e agradeço.

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

Vida feliz
Alegre-se, você está vivo! 
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