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Por
Flavio Bolonha

Sofri um acidente de 
trabalho e a empresa se 
recusou em emitir a CAT. 
Como exercer meu direito?

Vamos te apresentar o TWI. Mui-
tas pessoas têm dúvidas quando é a 
hora de trocar o pneu de seu carro. 
Alguns rodam até ficar quase liso 
e isso é muito perigoso para você e 
seus familiares. Todo pneu tem um 
indicador de desgaste, que informa 
quando é a hora segura de trocar 
os pneus. Ele se chama TWI (Tread 
Wear Indicator).

Quando a borracha do pneu que vai 
em contato com o asfalto se iguala 
ao TWI, é a hora segura de realizar 
a troca. Pode ser que você, ao olhar 

o pneu, ache que ele ainda possui 
borracha para gastar, mas, não se 
engane! Com a borracha já no TWI, 
o pneu pode não executar de forma 
segura suas funções, como, por exem-
plo, dissipar a água para evitar uma 
aquaplanagem em dias chuvosos.

Fique ligado! Na próxima semana 
vamos falar de como identificar a 
medida correta do pneu do seu car-
ro. Até breve! •

 
Flavio Bolonha é repórter do Ago-

ra ES e consultor automotivo. 

COLUNA

CAFÉ, DIREITO E GESTÃO PÚBLICA

Por
Érico Lopes

COLUNA

l @cafedireitoegestaopublica

“Com prevenção é que 
se faz, um acidente, infe-
lizmente, não volta atrás. 
Com prevenção é que se 
faz, acidente do trabalho 
nunca mais. Capacete 
na cabeça, não esqueça 
da luva, segurança no 
trabalho é assim que se 
faz”. Assim já alertava o 
cantor MV Bill na música 
Com Prevenção é Que Se 
Faz, gravada para a cam-
panha do Serviço Social 
da Industria (Sesi), em 
2011. Que bom seria se 
essa fosse a realidade e 
pudéssemos dizer: aci-
dente no trabalho nunca 
mais! Mas sabemos que a 
realidade, infelizmente, é 
bem diferente.

O Observatório de 
Segurança e Saúde no 
Trabalho, criado pelo 
Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e pela 
Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), 
indica que um trabalha-
dor morre por acidente 
de trabalho ou doença 
laboral a cada quinze 
(15) segundos no mundo.

Entre os países com 
compõem o G20 (prin-
cipais países industria-
lizados e emergentes do 
mundo), o Brasil só não 
tem mais mortes que o 
México, sendo a Argenti-
na o país da América do 
Sul que registra o menor 
número de mortalidade 
por acidente de trabalho.

Pois bem, ocorrendo 
um acidente de trabalho 
– aquele que decorre do 
exercício profissional e 
que causa lesão corporal 
ou perturbação funcio-
nal que provoca a perda 
ou redução, permanente 
ou temporária, da capa-

cidade para o trabalho, 
inclusive acidente de 
trajeto – a empresa é 
obrigada a emitir a CAT 
(Comunicação de Aci-
dente de Trabalho), em, 
no máximo, um (1) dia 
útil após o acidente do 
trabalho ou da ciência 
acerca da doença pro-
fissional. Exceto no caso 
de morte do trabalhador, 
onde a CAT deve ser emi-
tida de imediato.

Muitos empregadores, 
equivocadamente, dei-
xam de emitir a CAT 
quando não há necessi-
dade do empregado se 
afastar do trabalho por 
mais de quinze (15) dias. 
Mas vale lembrar que a 
emissão da CAT é obriga-
tória, independentemen-
te de haver afastamento 
ou não do empregado, 
sob pena, inclusive, de 
aplicação de multa.

Caso sua empresa não 
emita a CAT, você pode, 
por exemplo, pedir ao 
médico que o atendeu 
ou ao sindicato de sua 
categoria profissional 
fazer a Comunicação de 
Acidente de Trabalho. 
Ou, ainda, você mesmo 
pode fazer pessoalmen-

te no Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
a Comunicação de Aci-
dente de Trabalho. Isso 
não tirará da empresa 
a responsabilidade para 
o pagamento de eventu-
ais indenizações e nem a 
isentará da multa even-
tualmente aplicada.

Tome todos os cuidados 
possíveis e necessários 
para ir ao trabalho e vol-
tar à sua casa em segu-
rança após um dia de tra-
balho. Porém, caso sofra 
um acidente de trabalho, 
não deixe de tomar as 
providências necessárias 
para emitir a CAT, caso 
o seu empregador não 
faça, pois essa simples 
atitude pode assegurar 
seus direitos trabalhistas 
e previdenciários.•

Érico Lopes (ericolopes.
adv@gmail.com) é Mes-
trando em Direito Admi-
nistrativo e Administração 
Pública pela Universidad 
de Buenos Aires, Membro 
Titular da Cadeira n.º 15 
da Academia de Letras Ju-
rídicas do Estado do Espí-
rito Santo e Secretário de 
Controle e Transparência 
da Prefeitura de Viana.

Você sabe a hora 
segura de trocar os 
pneus do seu carro?
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O governador Renato Casagrande também já anunciou a pavimentação do segundo trecho 
da Rodovia, que vai do entroncamento da ES-060 na Barra do Jucu até Santa Paula II

Expansão da Rodovia ES-388 
muda a realidade de 
moradores em Vila Velha
Andressa Rocon

A expansão da 
Rodovia ES-
388, em Vila 
Velha,  tem 

mudado a realidade de 
muita gente, principal-
mente daqueles que vi-
vem e precisam utilizar 
a rodovia diariamente. 
Além disso, novas opor-
tunidades de empregos 
estão sendo criadas a 
partir das obras e, de 
acordo com o prefeito 
do município, Arnaldi-
nho Borgo, o diálogo 
com a gestão estadual 
já prevê também a ca-
pacitação de moradores 
por meio do programa 
Qualifica-ES.

“O objetivo é que a po-
pulação esteja prepara-
da com a instalação de 
novas empresas ao lon-
go da rodovia. São mais 
de 2 mil vagas de qualifi-
cação técnica para nos-
sa população. A Região 
5 é a menina dos olhos 
da nossa administração 
e o governador está tra-
zendo muito desenvol-
vimento para esse local. 
Com a ES-388, teremos 
mais empregos e, con-
sequentemente, mais 
renda. Vamos capacitar 
as pessoas dessa região 
para que as empresas 
que vierem a se instalar 
aqui possam contratar 

os moradores locais”, 
anunciou.

O prefeito ainda frisou 
que estão em andamen-
to na Região 5 mais de 
R$ 60 milhões em obras, 
com recursos da muni-
cipalidade. Um total de 
quase R$ 300 milhões 
em intervenções com 
recursos próprios em 
toda cidade. “Se juntar 
com os investimentos 
do Estado, são quase 
R$ 2 bilhões em obras 
no município. Vila Ve-
lha é o maior canteiro 
de obras do Estado”, 
afirmou Arnaldinho, 
ao agradecer a parceria 
com o governo estadual.

Segundo 
trecho

Além disso, o governa-
dor Renato Casagrande 
anunciou a publicação 
do edital do segundo 
trecho das obras de pa-
vimentação da Rodovia 
ES-388, em Vila Velha. 
Será contemplado o 
trecho que vai do en-
troncamento da ES-060 
na Barra do Jucu até o 
bairro Santa Paula II, 
com extensão total de 
5,2 quilômetros.

Já está em execução 
pelo governo do Estado, 
por meio do Departa-
mento de Edificações e 
de Rodovias (DER-ES), 
as obras de pavimenta-
ção na rodovia no trecho 
entre Xuri, em Vila Velha, 

e a BR-101 em Amarelos, 
em Guarapari. Estão 
sendo implantadas pista 
dupla e simples no tre-
cho de 17,5 quilômetros 
da via que liga duas im-
portantes zonas rurais 
da Grande Vitória, com 
destaque também para 
o turismo.

“Com a ES-388, uma 
nova Vila Velha vai surgir 
para essa região. A rodo-
via será importante ain-
da para os municípios de 
Viana e Guarapari, sendo 
uma ligação da Rodovia 
do Sol até a BR-101, onde 
teremos uma ferrovia 
que vai até o sul do Es-
tado. Quando melhora-
mos a infraestrutura de 
uma cidade e do Estado, 
melhoramos a qualidade 
de vida da população, ge-

rando emprego e renda 
para as famílias. Com 
essas ações reduzimos 
a desigualdade que hoje 
assola o nosso País. Da-
qui a alguns meses vol-
taremos para conferir de 
perto a mudança na re-
alidade dos moradores”, 
afirmou o governador 
Renato Casagrande.

O diretor-presidente 
do DER-ES, Luiz César 
Maretto Coura, explicou 
que as obras da ES-388 
estão sendo realizadas 
em duas partes. “O tre-
cho rural já está bem en-
caminhado e, agora, pu-
blicamos o edital para a 
pavimentação do trecho 
urbano, que vai garantir 
à população trafegar por 
uma via mais segura e 
confortável”, comentou.•

Com a ES-388, 
teremos mais 
empregos e, 

consequentemente, 
mais renda.
Arnaldinho Borgo,

prefeito de Vila Velha
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Câmara aprova volta das 
coligações na eleição proporcional

Governadores de ES e MG propõem 
repactuação na reparação do Rio Doce

REFORMA ELEITORAL

MARIANA

A Câmara dos Deputa-
dos concluiu nesta quin-
ta-feira (12) a votação, em 
primeiro turno, da refor-
ma eleitoral. Na próxima 
terça-feira (17), o Plenário 
votará a matéria em se-
gundo turno. Se for apro-
vada, será enviada para 
o Senado, onde precisará 
ser votada também em 
dois turnos pelo Plenário. 
O texto aprovado é um 
substitutivo da deputada 
Renata Abreu (Pode-SP) 
à Proposta de Emenda à 
Constituição 125/11.

O texto aprovado na co-
missão especial determi-
nava o uso do "distritão" 
nas eleições de 2022, mas 
o Plenário retirou esse 
trecho na quarta-feira 
(11). O "distritão" é um 
apelido para o sistema 

de eleição majoritário, 
segundo o qual apenas 
os mais votados são 
eleitos nos seus distri-
tos. O sistema majoritá-
rio é usado atualmente 
na escolha de cargos do 
Executivo (presidente da 
República, governador e 
prefeito) e também para 
senador, mas a proposta 
o estendia para deputa-
dos federais, estaduais e 
distritais (do DF).

Como parte do acordo 
para derrubar o "distri-
tão", o Plenário aprovou 
a volta das coligações 
partidárias para as elei-
ções proporcionais (de-
putados e vereadores) a 
partir de 2022. Para que 
isso ocorra, a PEC precisa 
ser aprovada no Senado 
e virar emenda constitu-

cional antes do começo 
de outubro (um ano an-
tes do pleito).

A proposta prevê ainda 
a contagem em dobro dos 
votos dados a candidatas 
e a negros para a Câmara 
dos Deputados, nas elei-
ções de 2022 a 2030, para 
fins de distribuição entre 
os partidos políticos dos 
recursos do Fundo Par-
tidário e do Fundo Espe-
cial de Financiamento 
de Campanhas (Fundo 
Eleitoral). Entretanto, 
essa contagem em do-
bro será aplicada apenas 
uma vez, ou seja, os vo-
tos para uma candidata 
negra, por exemplo, não 
poderão ser contados em 
dobro duas vezes. • 

(Fonte: Agência 
Câmara de Notícias)

Os governadores do 
Espírito Santo, Renato 
Casagrande, e de Minas 
Gerais, Romeu Zema, se 
reuniram nesta quinta-
-feira (12) no Palácio An-
chieta, em Vitória, para 
tratar da repactuação do 
acordo sobre a tragédia 
de Mariana. O encontro 
teve o objetivo de avaliar 
as mudanças necessárias 
que precisam ser feitas 
no acordo e no seu pro-
cesso de execução, cujos 
termos vigentes são al-
tamente burocráticos e 
com muitas instâncias 
de aprovação.

Os chefes dos Executi-
vos capixaba e mineiro 
desejam unir forças para 
conquistar um acordo 
mais justo para os Es-
tados, que passariam 
a receber os recursos 
diretamente. Pelo atual 
acordo, as indenizações 
são repassadas por in-

termédio da Fundação 
Renova. Desta forma, o 
modelo de governança 
a ser proposto tornaria 
as reparações com me-
nos burocracia e mais 
céleres.

“A tragédia de Maria-
na afetou mais de dez 
municípios no Espírito 
Santo e uma população 
enorme nos dois Esta-
dos. Queremos que o 
processo de compen-
sação e reparação seja 
menos burocrático. Nos 
preocupa que o processo 
de gestão e governança 
proposto à época da tra-
gédia seja lento. Estamos 
aqui unidos para fazer 
a defesa de uma nova 
repactuação para que 
se tenha mais agilidade 
para recuperar a Bacia 
do Rio Doce, indenizar as 
pessoas que sofreram e 
que possamos ter um le-
gado após esse desastre, 

em que perdemos vidas 
e sentimos os impactos 
na parte ambiental e 
econômica”, afirmou Ca-
sagrande.

“Nós, mineiros e capixa-
bas, estamos nos unindo 
para agilizar as compen-
sações aos atingidos pela 
tragédia de Mariana. 

Após seis anos do desas-
tre, Minas e Espírito San-
to ainda assistem, com 
muita lentidão, os resul-
tados esperados. Dessa 

forma, os dois estados 
unirão esforços para 
que haja mais agilidade”, 
completou Zema. • 

(Fonte: Governo do ES)

Leia matéria completa

Leia matéria completa

Deputada federal/SP Renata Abreu

Governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e do 
Espírito Santo, Renato Casagrande

https://agoraes.com.br/noticia/13233/camara-aprova-volta-das-coligacoes-na-eleicao-proporcional-e-rejeita-o-qdistritaoq-fonte-agencia-camara-de-noticias
https://agoraes.com.br/noticia/13203/governadores-de-es-e-mg-propoem-nova-governanca-e-repactuacao-do-acordo-na-reparacao-do-rio-doce
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Neste artigo, va-
mos continuar 
nossa série de 
textos expli-

cando os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentá-
vel da Organização das 
Nações Unidas (ONU). 
O ODS 7 trata do acesso 
às diferentes fontes de 
energia, principalmente 
às renováveis, eficientes 
e não poluentes. A pre-
ocupação mundial com 
a energia segura e com 
a preservação ambiental 
culminou, em 2002, com 
a criação da unidade de 
Energia da ONU, voltada 
para a temática.

Trata-se de um ODS 
que interliga diferentes 
níveis de poder: a ener-
gia é fundamental para 
a vida cotidiana e para 
a produção industrial 
global. Com isso, os in-
teressados no assunto 
são muitos e variados: 
vão desde as famílias 
que moram no campo, 
passando pelos municí-
pios urbanos, chegando 

a estados nacionais. A 
energia é um campo de 
disputa internacional, 
principalmente quanto 
ao uso de fontes reno-
váveis e não poluentes, 
que tem reflexo direto 
na economia.

A Constituição Federal 
de 1988 determina que 
compete à União legislar 
sobre o tema da energia. 
O Conselho Nacional 
de Política Energética, 
que assessora a Presi-
dência da República, é 
quem regula e autoriza o 
abastecimento nacional 
de combustíveis, fisca-
lizando diretamente ou 
por convênios com ou-
tros órgãos da União, de 
estados, do Distrito Fede-
ral ou de municípios.

Quanto ao aspecto da 
inclusão e do acesso à 
energia, os temas estão 
contemplados no Pro-
grama Nacional de Uni-
versalização do Acesso e 
Uso da Energia Elétrica 
– Luz para Todos, coor-
denado pelo Ministério 

de Minas e Energia. É 
voltado às populações do 
meio rural que não têm 
acesso a esse serviço pú-
blico. Esse programa é de 
grande relevância no que 
diz respeito à expansão 
da infraestrutura para o 
fornecimento de serviços 
de energia e para o aces-
so universal.

A Lei 12.212/2010 criou 
a Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica. Esse é um 
programa coordenado 
pelo Ministério do De-
senvolvimento Social e 
Agrário (MDSA) e con-
siste em desconto na 
conta de luz destinado 
às famílias inscritas no 
Cadastro Único que te-
nham renda de até meio 
salário mínimo per capi-
ta ou que tenham algum 
componente que receba 
o Benefício de Prestação 
Continuada da Assistên-
cia Social (BPC).

Famílias indígenas e 
quilombolas e famílias 
que tenham entre seus 
membros pessoas em 

tratamento de saúde 
que necessitem de uso 
contínuo de aparelhos 
com elevado consumo 
de energia também rece-
bem o desconto da tarifa 
social de energia elétrica.

De acordo com a Agên-
cia Internacional de 
Energia (AIE), a partici-
pação de renováveis na 
matriz energética mun-
dial é de 13%. No Brasil, 
a participação de reno-
váveis chega a 41%, uma 
das mais elevadas do 
mundo. De acordo com 
o Ministério de Minas e 
Energia, o governo brasi-
leiro elabora ação coor-
denada cujo objetivo é 
o aumento significativo 
de consumidores resi-
denciais de energia solar.

Entre as medidas estão: 
simplificação nas regras 
para a geração em casas 
e prédios comerciais, mu-
dança na tributação da 
energia produzida e fo-
mento ao investimento 
industrial no setor.

Como esse ODS apre-

senta temáticas que im-
pactam diversos setores 
da vida, sendo um tema 
transversal, diversos ór-
gãos, em diferentes esfe-
ras da federação, tratam 
desta questão.

Promover a melhor sin-
tonia entre eles parece ter 
sido o desafio proposto 
para a efetividade das 
políticas de geração de 
energia e de acessibilida-
de. No plano local, um pa-
pel importante da gestão 
municipal é a participação 
nos comitês existentes.

O programa Luz para 
Todos possui um Comitê 
Gestor Nacional de Uni-
versalização e Comitês 
Gestores Estaduais, os 
quais devem acompanhar 
a gestão compartilhada 
do programa. Os muni-
cípios também devem 
participar desse comitê.

No âmbito municipal, 
talvez a maior atribuição 
do município seja a de in-
formar e conscientizar a 
população sobre a neces-
sidade do uso racional 

do consumo da energia. 
Para isso, podem ser re-
alizadas campanhas em 
parceria com os órgãos 
da educação, da saúde e 
com a sociedade civil.

Além disso, nos mu-
nicípios que tenham 
populações nas áreas 
rurais, ainda sem aces-
so à energia elétrica, é 
fundamental informar 
sobre o programa Luz 
para Todos, disponibili-
zando as informações e 
as formas de acesso.

A forma que o governo 
local tem para se forta-
lecer e exigir que os ser-
viços prestados sejam 
bons e impor aspectos de 
qualidade é mobilizando 
a sociedade civil. •

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 7: assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia, para todos

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR

a g o r a e s . c o m . b r

jornalagoraes @AgoraES1 agora_es

O PORTAL DE NOTÍCIAS 
DO ESPÍRITO SANTO
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O anjo da guarda dos animais 
abandonados
Agniston abriu sua casa para abrigar os cachorrinhos abandonados, todos resgatados da rua
Andressa Rocon

Resgatar um ani-
mal abandonado 
é um ato de amor 
e solidariedade. 

Em Cariacica, o protetor 
Agniston da Silva Araujo 
se tornou um verdadeiro 
anjo da guarda para ani-
mais abandonados. Sem 
ajuda de órgãos públi-
cos, mas com um amor 
incondicional, ele con-
ta apenas com o apoio 
de amigos para seguir 
adiante na dura missão 
de salvar cães e gatos.

Com 73 cães e 11 gatos, 
todos resgatados da rua e 
em situação de fragilida-
de, ele revela que sempre 
gostou de animais, mas 
seu amor ficou ainda 
mais forte quando per-
deu sua cachorrinha 
Meleca.

“Essa foi uma das 
maiores perdas da mi-
nha vida: quando per-
di minha cachorrinha 
Meleca, voltando de um 
evento em um bairro 
aqui de Cariacica. Fiquei 
meses procurando por 
ela. Foi quando come-
cei a olhar, com outros 
olhos, os cachorrinhos 
abandonados... comecei 
a ver o sofrimento deles. 
Não é que antes eu não 
via, mas a gente começa 
a olhar de uma forma 
diferente. Hoje, quando 
vejo um, algo dispara em 
meu coração e não consi-
go passar por ele sem 
fazer nada. Essa 
história sem-
pre mexe 
muito co-
migo. Foi 

um dos maiores sofri-
mentos da minha vida”, 
contou Agniston, muito 
emocionado.

Ele acredita que isso teve 
um propósito em sua vida. 
“Era muito difícil pra mim 
entender aquela situação. 
Mas tenho a certeza que 
Deus agiu no meu cora-
ção, naquele momento, 
para que eu pudesse de-
senvolver o projeto que 
faço hoje, com os cachor-
ros abandonados. E, com 
isso, já são mais de 10 
anos realizando esse 
trabalho”, disse.

Para adotar algum 
animal, Agniston conta 
que existe alguns crité-
rios. “Quanto à adoção, 
depende muito, pois 
tem animais que estão 
comigo há muitos anos. 
Seria uma agressão para 
a vida daquele animal, 
depois de tudo que ele 
passou e de já estar ha-
bituado naquele lar, ir 



7  AGORAES.COM.BR •  AGOSTO DE 2021  CIDADES
para um ambiente di-
ferente. Mas, quando 
acontece realmente o 
interesse pela adoção, 
é feita uma entrevista 
pelas protetoras que me 
ajudam. Os animais não 
podem ir para algum lar 
para ficarem presos em 
correntes, por exemplo. 
A pessoa que vai adotar 
deve seguir uma série 
de responsabilidades e 
precisa assumir os com-
promissos com aquele 
animalzinho”, destaca.

Após a adoção, as pro-
tetoras realizam, perio-
dicamente, um controle 
dos animais que foram 
adotados, sendo neces-
sário o envio de fotos e 
informações sobre eles. 
Segundo Agniston, o 
abrigo recebe doações 
para manter os animais 
que vivem lá, mas não é 
o suficiente.

“No início, todo o tra-
balho era feito com meu 
dinheiro, não pedia ajuda 
a ninguém. Mas, aí veio 
a crise e as dificuldades 
na área dos eventos, na 
qual eu trabalho. Não teve 
jeito, tive de pedir ajuda 
aos meus amigos. Foi 
quando conheci a Mara 
e a Iara, que tiveram a 

ideia de criar um grupo 
de WhatsApp para me 
ajudar na ração. E, de lá 
pra cá, tenho recebido a 
ajuda de muitas pessoas 
com medicamentos, ração, 
roupas, tudo que possa 
ajudar na criação deles.”

Ele explica que, mes-
mo assim, a quantidade 
de ração arrecadada no 
grupo não é suficiente 
para os cachorrinhos 
e os gatos passarem o 
mês. “Para completar a 
quantidade, as prote-
toras até realizam rifas 
para ajudar, pois a conta 
nunca fecha. Precisa-
mos muito da ajuda das 
pessoas. Além da ração, 
hoje o meu maior gasto 
é com água e material 
de limpeza. Quem puder 
ajudar de alguma forma, 
será muito importante”, 
enfatiza.

Agniston possui o car-
tão de vacina de todos 
eles. “Estou com toda a 
vacinação deles em dia, 
além de estarem cas-
trados e vermifugados.” 
Pantera, Pandora, Prin-
cesa, Mãezinha, Paizi-
nho, Pingo, Nega Velha, 
Papinha... Cada animal-
zinho tem um nome 
dado com muito amor 

e carinho por ele. “Digo 
que aqui é a casa deles. 
Sei do temperamento 
e da personalidade de 
cada um. Somente pelo 
tom de voz eles já me 
escutam quando algum 
quer arrumar confusão”, 
brinca Agniston.

A autônoma Andreia 
Bernadé Gonçalves, de 
Jardim da Penha, conta 
que conheceu o abrigo 
por meio de uma rede 
social há 4 anos. “Um 
dia vi uma postagem do 
abrigo em uma página 
do Facebook e aquilo 
me comoveu muito, cho-
rei muito nesse dia. Não 
tinha como não ajudar. 
Foi ai que eu e mais três 
amigas conseguimos a 
doação de 500 kg de ra-
ção na época. Hoje, todo 
o mês a gente realiza 
nossa contribuição. Peço 
que, quem puder, ajude, 
pois os animais precisam 
muito.”

Clube de Ração
A advogada Iara de 

Sousa Dantas Martins 
e a arquiteta Rosimara 
Pimentel foram as cria-
doras do grupo no What-
sApp, chamado Clube 
de Ração, para ajudar a 

Como ajudar?
Podem ser doados ração, material de lim-

peza, medicamentos, roupas, entre outros 
itens. Para mais informações, é só entrar 
em contato:

w (27) 9 9979-7975

Conta para depósito
Caixa Econômica
Agência: 1539
Operação: 013
Conta: 00003340-0

@abrigonsratoniaraujo

 🐶 É importante que você te-
nha em mente que, ao resgatar 
um animal abandonado, pre-
cisa responsabilizar-se por ele 
do início até o fim. O resgate 
não se limita à remoção do 
animal, mas também implica 
em acomodação, alimentação 
e todos os cuidados até que ele 
seja definitivamente adotado. 
Portanto, quem retira um ani-
mal da rua torna-se responsá-
vel por ele.

 🐶 Se sua intenção não for 
adotar o pet resgatado, o pri-
meiro passo é oferecer água 
e alimentação. Depois disso, 
busque ajuda e promova a 
adoção. Seja sensato sempre 
quando o assunto for segu-
rança. Para que o animal tenha 
certa confiança neste momen-
to, é válido oferecer alimentos 
e ter paciência: alguns deles 
ficam horas desconfiados e 
não se aproximam do humano 
até se sentirem seguros. Não 
ofereça alimentos com tran-
quilizantes sem que um vete-
rinário esteja acompanhando 
a situação.

 🐶 Caso o animal esteja em um 
lugar que ofereça risco, como 
barrancos, rios ou árvores, ou 
que você não se sinta seguro 
em resgatá-lo, chame o Corpo 
de Bombeiros ou a Polícia Am-
biental. Eles possuem treina-
mento para atuar em situações 
adversas. Mas lembre-se: você 
ficará responsável por abrigar e 
cuidar do animal após o resgate.

 🐶O segundo passo é dirigir-
-se a um hospital ou clínica 
veterinária com o resgatado, 
para que sua condição física e 
neurológica seja avaliada. Ge-
ralmente, os animais de rua 
estão infestados de pulgas e/
ou carrapatos, e isso acarreta 
doenças transmissíveis a ou-
tros pets.

 🐶 É recomendado que o ani-
mal passe por um período de 
isolamento, para a observação 
de sintomas de doenças con-
tagiosas que ele possa apre-
sentar. Além disso, são co-
lhidos exames básicos como 
sangue, raspagem de pele 
e avaliado o quadro clínico 

geral. Se constatada alguma 
situação grave, ele pode ficar 
internado ou entrar em trata-
mento imediatamente.

 🐶 Caso o animal seja liberado 
após a consulta e não apresen-
te nenhum problema grave de 
saúde, é importante que seja 
encaminhado para vacinação 
completa e castração.

 🐶 Se o cão ou gato for deslo-
cado para um ambiente em 
que já existam outros pets, 
é interessante que ele fique 
isolado e que a apresentação 
seja feita com calma, para não 
gerar brigas.

(Fonte: Associação 
Piauiense de Proteção e 
Amor aos Animais – APIPA)

Saiba como ajudar animais abandonados

arrecadar dinheiro para 
a compra de ração para 
o abrigo.

Lá, os integrantes fa-
zem as doações para re-
alizar a compra da ração. 
“Hoje, o grupo consegue 

comprar 15 sacos por 
mês. O abrigo do Agnis-
ton precisa em torno de 
27 sacos e mais 40 kg de 
ração para os gatos. A 
conta não está fechan-
do e, por isso, fazemos 

esse apelo a quem puder 
ajudar, pois será muito 
importante. Mas desde 
já agradecemos a todos 
que já estão estendendo 
as mãos para os animais 
do abrigo”, disse Iara. •



Sou 
muita 

apaixonada por 
cada momento da 

minha história! Tenho 
tudo registrado em fotos 

e, cada vez que eu as 
vejo, elas me remetem a 
todos esses momentos 

maravilhosos.
Flavinha Mendonça
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A arte em eternizar 
momentos na palma da mão
O hábito de ter as fotos reveladas deu lugar aos registros digitais. Mas, o passado e o 
presente se misturam e há famílias, como a da cantora Flavia Mendonça, que preservam 
o costume em guardar os tradicionais álbuns de fotografias

DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA

Bastava uma festa 
de aniversário, 
um passeio em 
família, um ca-

samento ou até mesmo 
aquelas situações corri-
queiras, que lá estava ela: 
a câmera fotográfica. Es-
ses momentos mereciam 
ser eternizados e, ao to-
que de um botão, o flash 
anunciava que o registro 

já estava guardado, 
no filme, que logo 

seria levado para 
a "loja de revela-
ção". A expecta-
tiva era grande 

para horas depois, ou, até 
mesmo, no dia seguinte, 
o álbum estar nas mãos 
das pessoas, para que 
as famílias e os amigos 
pudessem se divertir, 
olhando "como ficaram 
nas fotos".

Parece uma época tão 
próxima, mas que já fi-
cou no passado. Com o 
digital, tudo se tornou 
mais rápido e, ter as fo-
tos no papel, já não é tão 
comum assim. E quem as 
têm (as fotos em papel) 
carrega verdadeiros te-
souros. É a história de 
vida ali, tão perto, ao 
alcance das mãos, sem 
precisar de qualquer 
aparelho.

Essa é a sensação que 
a cantora Flavia Men-
donça sempre tem ao 
olhar para as fotografias 
guardadas por sua mãe. 
São caixas e mais caixas 

repletas de fotos, com 
registros de momen-

tos vividos por 
ela e seus dois 

irmãos. Segundo Flavia, 
foi a paixão do pai pelo 
ato de fotografar que 
gerou esse hábito na fa-
mília: fotografar, revelar 
e guardar as fotos.

“Meu pai era apaixo-
nado por tirar fotos e 
a minha avó materna 
também. A gente guarda 
tudo, tudo, tudo!”, disse. A 
cantora lembra que todo 
e qualquer momento era 
registrado. “Tudo era um 
flash! As comemorações 
em família, os aniver-
sários, datas especiais, 
viagens... temos muitas 
fotos aleatórias no café da 

manhã, por exemplo... ele 
também gostava de regis-
trar. Então, isso foi se per-
petuando também entre 
nós, os três filhos, e minha 
mãe também. Todos nós 
somos apaixonados por 
registrar os momentos 
em fotos”, falou.

E, somados aos mo-
mentos da infância, vi-
vidos ao lado da família 
e amigos, Flavia destaca, 
também, os registros de 
sua carreira profissio-
nal. “Eu amo, sou muita 
apaixonada por cada 
momento da minha his-
tória, de tudo que a gente 
já viveu. Tanto juntos, em 
família, quanto em mo-
mentos profissionais. E 
foram muitos, graças a 
Deus! Eu tenho tudo re-
gistrado em fotos, então, 
cada vez que eu as vejo, 
elas me remetem a todos 
esses momentos.”

Geiza Ardiçon

l @flavinhamendonca

https://www.instagram.com/flavinhamendonca/
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Você sabia?
É no dia 19 de agosto 

que se celebra o Dia 
Mundial da Fotografia. 
A escolha do dia é uma 
homenagem à inven-
ção do daguerreótipo, o 
antecessor das câmeras 
fotográficas. Foi em 19 
de agosto de 1839 que 
a Academia Francesa 
de Ciências anunciava 
mundialmente a nova 
invenção. Este aparelho 
foi desenvolvido pelo 
francês Louis Daguerre 
(1787-1851), em 1837, gra-
ças aos estudos de Jo-
seph Niépce (1765-1833), 
que havia criado a hé-
liographie alguns anos 
antes. Em 1839 também 
foi inventado o calóti-
po, um outro sistema 
de captura de imagens, 
criado por William Fox 
Talbot (1800-1877). Por 
causa dessas invenções, 
1839 se consagrou como 
o Ano da Invenção da 
Fotografia.

(Fonte: Internet)

O tradicional 
fotógrafo nas 
redes sociais

Hoje, com seus dois fi-
lhos, Ian, de 4 anos, e Íca-
ro, de 2 anos, é ela quem 
quer registrar tudo. Mas, 
a tradicional câmera fo-
tográfica deu lugar ao 
celular. O aparelho tão 
cheio de funções acu-
mula mais uma, que é 
de registrar e guardar 
inúmeras fotos. Flavia 
comenta que mantém o 
hábito de fotografar, mas, 

ter as fotos impressas, 
deixou de fazer parte de 
sua rotina.

“Infelizmente, a gente 
acaba perdendo o hábi-
to, até porque, hoje, com 
a facilidade do digital, a 
gente acaba tirando mui-
tas fotos e não tem mais o 
hábito que a gente tinha, 
antigamente, em revelar. 
Mas, tenho a intenção de 
dar continuidade a esse 

hábito junto aos meus fi-
lhos, porque é o registro 
da nossa história, né? É 
algo palpável. O exces-
so do digital não tem a 
mesma poesia das fotos 
impressas. E também o 
sentar junto, para ver, re-
lembrar... porque não é só 
um papel, tem todo um 
contexto criado no entor-
no das fotos. É a nossa 
história!”, concluiu. •

Com mais de 90 anos de idade, 
Paulo Bonino, que nasceu em 
Santa Teresa, Espírito Santo, 
celebra 60 anos de carreira com 
um álbum no Instagram. O fa-
moso fotógrafo dos Beija-Flo-
res, com 40 medalhas interna-
cionais, está nas redes sociais. 
É o tradicional inserido no pre-
sente, usufruindo dos recursos 
digitais. O fotógrafo André Al-
ves é quem administra o perfil.

É uma verdadeira galeria 
on-line para promover uma 
retrospectiva de sua carreira. 
A ideia de André foi criar essa 
exposição digital tendo em vis-
ta que, por conta da pandemia, 
não seria possível realizar uma 

exposição presencial para cele-
brar os 93 anos de Bonino.

Quem visitar o espaço poderá 
conferir paisagens, retratos e os fa-
mosos beija-flores registrados em 
suas fotografias ao longo dos anos 
e em diversos locais do mundo, 
especialmente, em Santa Teresa, 
de onde Paulo Bonino é natural. 
Além disso, o fotógrafo também 
fala em seu IG de técnicas e equi-
pamentos utilizados por ele.

Em 1956, tornou-se membro 
do Foto Clube do Espírito San-
to. Ao longo da vida, participou 
de mais de 100 exposições, de 
diversos Salões de Fotografia e 
recebeu inúmeras premiações 
nacionais e internacionais.

l @paulo_bonino

https://www.instagram.com/paulo_bonino/
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"Queremos chegar em 2024 
com o dobro de atletas", 
diz secretário estadual 
sobre jogos de Paris

JK
COLUNA

O dobro de atletas ca-
pixabas nas Olim-
píadas de Paris, 
em 2024: essa é a 

expectativa do secretário de 
Estado de Esportes, Junior 
Abreu, que aposta alto. Se 
em Tóquio (Japão), há pouco 
mais de uma semana, nove 
atletas do Espírito Santo re-
presentaram o País, o gover-
no almeja ver 18 esportistas 
na próxima edição da maior 
competição do mundo.

Um dos planos para isso é 
a Lei de Incentivo ao Espor-
te, já aprovada e sanciona-
da, e que pretende isentar 
o ICMS de empresas que 
apoiarem projetos esporti-
vos aprovados em edital. "É 
apresentado o projeto com 
plano de trabalho à Sesport 
e a comissão analisa a parte 
técnica-administrativa. Nós 
emitimos o certificado para a 
instituição recolher o recurso 
na empresa privada. Ela to-
pando, faz o aporte e abate 
o valor no ICMS que deveria 
enviar para o governo", expli-
cou o secretário, ressaltando 
que o abatimento pode che-
gar a até 3%. A abertura para 
apresentação de propostas 
está prevista para setembro, 
para que sejam incluídas na 
peça orçamentária do próxi-
mo ano.

"No próprio governo fede-
ral, infelizmente, tivemos 
redução de quase metade 
(dos recursos) na área de 
Esportes nos últimos dois 
anos e acabou o Ministério. 

Aqui não, temos fortalecido", 
comparou, também citando 
o exemplo do estado ao nor-
te: "A Bahia deu exemplo. A 
maioria dos atletas baianos 
que ganharam medalhas vie-
ram de projetos sociais."

Inclusive, um dia depois da 
chama olímpica se apagar 
no Japão, o governo estadual 
divulgou o resultado dos be-
neficiados pelo Bolsa Atleta. 
Ao todo, 141 esportistas foram 
selecionados pelo programa 
nas categorias Olímpica (dois 
atletas), Internacional (18), Na-
cional (82) e na Estudantil (39). 
Entre eles, há nomes conheci-
dos, como Natália Gaudio, da 
ginástica rítmica, e Krystian 
Kymerson, do surf, e os me-

dalhistas olímpicos Alison, do 
Vôlei da Praia, e Patrícia Perei-
ra, da natação paralímpica. Os 
valores variam entre R$ 500 
e R$ 4 mil mensais, destina-
dos a treinamento, pagamen-
to de equipe e nutricionista, 
alimentação, inscrição em 
competições e viagens, entre 
outros.

Se o apoio financeiro existe, 
a questão passa a ser outra: 
com um ciclo olímpico mais 
curto, de apenas três anos, 
dará tempo para alcançar 
esse objetivo tão otimista? O 
secretário aponta que sim: "É 
um conjunto de programas 
para turbinar e dar resultado 
daqui a três anos, com capi-
xabas representando o País."

Recursos municipais

Além do governo do Estado, algumas prefeituras tam-
bém possuem programas semelhantes de incentivo aos 
Esportes e auxílio aos atletas. Em Vitória, 50 recebem 
Bolsa Atleta e, em Vila Velha, são cerca de 60 esportistas.

Enquanto isso...

Enquanto o senador Fabiano Contarato (Rede) não 
bate o martelo se irá migrar para o PT ou para PDT, já 
que sua legenda atual será extinta, os integrantes dos 
partidos tentam atrair o parlamentar para mais perto. 
Nesta quinta-feira (12), por exemplo, ele participou de 
um debate público na Assembleia Legislativa sobre o 
piso salarial e jornada de 30 horas semanais para a En-
fermagem, ao lado dos deputados petistas Iriny Lopes 
e Helder Salomão.

Leilão da BR-262

O leilão de concessão da BR-262, trecho Espírito Santo, 
já tem data para ocorrer: será em 25 de novembro. A 
informação foi confirmada diretamente pelo ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, nas redes 
sociais, após uma reunião com membros da bancada 
capixaba no Congresso. A intenção é que seja duplicada 
a rodovia.

No aquecimento?

Desde que assu-
miu a Secretaria de 
Estado do Turismo, 
Lenise Loureiro 
tem circulado com 
frequência entre 
os municípios da re-
gião serrana, entre 
eles: Santa Leopol-
dina, Santa Maria 
de Jetibá e Santa 
Teresa. A região, in-
clusive, ganhou o novo circuito turístico das Três Santas, 
o primeiro instituído por lei no Espírito Santo. Filiada 
ao Cidadania, ela tem sido lembrada para a disputa do 
próximo ano, já que foi testada nas urnas.

Esfriando

Falando na região serrana, em Santa Leopoldina, a 
relação entre o prefeito Romero Endringer (PTB) e o 
vice-prefeito Marcos Rauta (PSDB) parece ter esfriado. 
Seja no município ou em agendas do governo do Estado, é 
pouco comum ver os dois juntos. Vale pontuar que Rauta 
era cotado para ser secretário de Administração no início 
da gestão, mas ficou com a Secretaria de Agricultura.

Comissão da Verdade

Depois de oito anos, os membros da Comissão Estadual 
da Memória e Verdade “Orlando Bomfim” se emociona-
ram ao receber o exemplar do relatório, elaborado após 
análise de diversas documentações e coleta de entrevis-
tas, o que durou três anos e nove meses. A cerimônia 
ocorreu esta semana, no Palácio Anchieta. "Uma das 
maneiras de se combater as tiranias é resgatando as 
memórias", afirmou Perly Cipriano, que contribuiu com 
depoimentos.

A Comissão, criada em 2013, foi composta por sete 
membros, sendo eles: Agesandro da Costa Pereira (in 
memoriam), Eugênia Célia Raizer, Francisco Aurélio 
Ribeiro, Jeanne Bilich, João Baptista Herkenhoff, Júlio 
César Pompeu e Sebastião Pimentel Franco. •

RAPIDINHAS



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



Rebeca Andrade, ginástica artística

O capixaba Richarlison, futebol
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Tóquio 2020: recorde de 
medalhas brasileiras e 
esperança de um futuro melhor
Brasil supera a edição do Rio e conquista 21 medalhas no Japão, sendo sete de ouro

A chama da pira 
olímpica dos 
Jogos Olímpi-
cos mais pecu-

liar de todos os tempos 
se extinguiu. A Olimpía-
da, que demorou um ano 
para acontecer por conta 
da pandemia, foi realiza-
da com as arquibancadas 
vazias, mas com o cora-
ção cheio de esperança 
por um futuro melhor 
para a humanidade. E, 
em Tóquio, muitos so-
nhos foram realizados: 
recorde de medalhas 
para os brasileiros e a 
certeza de que, o Brasil, 
é o País da superação.

Em um ciclo olímpico 
mais longo e mesmo 
com menos investimen-
to financeiro, o Brasil 
bateu recorde: ganhou 
21 medalhas em Tóquio. 
O recorde anterior era 
de 19, conquistadas no 
Rio 2016. Desses atletas, 
muitos vieram de proje-
tos sociais, como a ginas-
ta Rebeca Andrade, que 
fez história e conquistou 
inéditas medalhas para a 
ginástica artística brasi-
leira: prata no individual 
geral e ouro no salto. Re-
beca é a prova do quanto 
o Brasil deve investir em 
projetos sociais e com-
prova que existem mui-
tos talentos escondidos 
Brasil afora.

QUADRO DAS MEDALHAS
Ouro

 🥇 Ítalo Ferreira (surfe)

 🥇 Rebeca Andrade (ginástica artística)

 🥇 Martine Grael/Kahena Kunze (vela classe 49er FX)

 🥇 Ana Marcela Cunha (maratona aquática)

 🥇 Isaquias Queiroz (canoagem de velocidade C1 1000)

 🥇 Hebert Conceição (boxe)

 🥇 Futebol masculino

Prata

 🥈 Kelvin Hoefler (skate street)

 🥈 Rebeca Andrade (ginástica individual geral)

 🥈 Rayssa Leal (skate street)

 🥈 Pedro Barros (skate park)

 🥈 Beatriz Ferreira (boxe peso leve)

 🥈 Voleibol

Bronze

 🥉 Alison dos Santos (atletismo, salto com barreiras)

 🥉 Thiago Braz (salto com vara)

 🥉 Abner Teixeira (boxe até 91kg)

 🥉 Mayra Aguiar (judô)

 🥉 Daniel Cargnin (judô)

 🥉 Bruno Fratus (natação 50m livre)

 🥉 Fernando Scheffer (natação 200m livre)

 🥉 Luisa Stefani e Laura Pigossi (tênis)

Lívia Albernaz
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Opinião
“O esporte brasileiro 

mudou de configuração 
nos jogos olímpicos de 
Tóquio em relação aos 
anos anteriores. Meda-
lhas dadas como certas 
não aconteceram, como 
o caso do vôlei de praia 
e de quadra, assim como 
judô e natação, que sem-
pre foram carro-chefe 
das nossas premiações. 
Ascenderam alguns es-
portes que até então 
nem eram olímpicos 
e outros que buscam 
a formação de novos 
atletas, como o caso da 
ginástica artística, por 
exemplo. As medalhas 
do skate e do surf falam 
por si. O grande objetivo 
do Comitê Olímpico In-
ternacional colocando 
essas duas modalidades 
foi de aproximar os jo-
vens dos jogos olímpi-
cos. E o que não falta no 
Brasil são jovens prati-
cando ou querendo pra-
ticar esportes. Bastava 
uma oportunidade para 
mostrarem seus valo-
res", disse o ex-árbitro 

da Fifa e ex-secretário 
de Esportes de Vitória, 
Wallace Valente.

Ele continua: "agora, 
cabe ao próprio Brasil 
enxergar esse enorme 
potencial e investir de 
verdade. Outra realida-
de foram as medalhas 
de atletas que começa-
ram com oportunida-
des em projetos sociais. 
São os casos da Rebeca, 
Abner Teixeira, Alison 
dos Santos, Thiago Braz, 
entre outros. Enquanto 
isso não for observado e 
levado a sério, teremos 
atletas fenômenos que 
vão durar um ou dois 
ciclos, no máximo, e de-
pois não haverá conti-
nuidade. No esporte, a 
qualidade sai da quan-
tidade. Investir na base 
e nos projetos sociais é a 
grande sacada para nos 
tornarmos uma potên-
cia esportiva”, finalizou.

Jogos das 
mulheres

As mulheres brasileiras 
dominaram no Japão. 
Elas subiram ao pódio 

em Tóquio nove vezes. 
Foram 3 ouros, 4 pratas 
e 2 bronzes. O maior 
número até agora tinha 
sido em Pequim 2008, 
quando faturaram sete 
medalhas para casa.

Medalhas 
brasileiras

Os brasileiros trouxe-
ram para casa 21 meda-
lhas olímpicas, número 
superior a edição ante-
rior realizada em casa, 
no Rio de Janeiro. Em 
2016, foram 7 ouros, 6 
pratas e 6 bronzes. No 
Japão foram 7 ouros, 6 
pratas e 8 bronzes. Nove 
capixabas participaram 
desta edição: Alexandra 
Nascimento (handebol), 
Alison Cerutti (vôlei de 
praia), Bruno Schmidt 
(vôlei de praia), Débo-
rah Medrado (ginástica 
rítmica), Geovanna San-
tos (ginástica rítmica), 
Nacif Elias (judô), Paulo 
André Camilo (atletis-
mo), Vinícius Teixeira 
(handebol) e Richarlison 
(futebol). Dos capixabas, 
apenas Richarlison con-

quistou medalha: ouro 
no futebol.

A 32ª edição dos Jogos 
recebeu cerca mais de 
11 mil atletas de, pelo 
menos, 204 países, que 
competiram em 33 dife-
rentes modalidades. Os 
próximos jogos aconte-
cerão em Paris, França, 
em 2024. O maior me-
dalhista foi os Estados 
Unidos que conquis-
taram 113 medalhas no 
total, sendo 39 de ouro.

Paralimpíada
Os Jogos da XVI Pa-

ralimpíada, também 
chamados de Jogos Pa-
ralímpicos, de 2020, even-
to multiesportivo para 
atletas com deficiência 
organizado pelo Comitê 
Paralímpico Internacio-
nal, também será sedia-
do em Tóquio, no Japão. 
Os jogos acontecem do 
dia 24 de agosto até 5 de 
setembro. •

OUÇA A 
QUALQUER

HORA!HORA!
QUALQUER

OUÇA A 
QUALQUER

HORA!HORA!
QUALQUER

www.radiotopfm.app.brwww.radiotopfm.app.br

Investir na base 
e nos projetos 

sociais é a grande 
sacada para nos 
tornarmos uma 

potência esportiva.
Wallace Valente, 
ex-árbitro da Fifa

https://radiotopfm.app.br
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Craques do Flamengo vêm a 
Vitória jantar com fãs
Ídolos que fizeram história no Flamengo, como Sávio, Ronaldo Angelim, Adílio, Mozer e 
Júlio Cesar Uri Geller, estarão reunidos no dia 19

ESPORTE   AGOSTO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

Um encon-
tro com o 
passado e a 
reunião de 

ídolos que fizeram 
história no Flamen-
go com seus fãs: essa 
é proposta do En-
contro com Ídolos, 
que será realizado na 
próxima quinta-feira 
(19), às 18h30, no Clube 
Ítalo Brasileiro. Com a 
presença de Sávio, Ro-
naldo Angelim, Adílio, 
Mozer e Júlio Cesar 
Uri Geller, o evento 
será um jantar e os in-
gressos estão à venda.

“Essa é a oitava vez 
que reunimos esses 
ídolos com o torcedor 
capixaba. E o torcedor 

do Espírito Santo é 
um apaixonado pelo 
Clube de Regatas do 
Flamengo. É incrível 
que, mesmo os mais 
jovens, que não vi-
ram a geração de 81 
jogar, respeitam e re-
verenciam os craques 
que fizeram história 
no Flamengo. E tem 
aqueles que recente-
mente viram Angelim 
conquistar o Brasilei-
ro de 2009 e o capi-
xaba Sávio fazendo 
o Maracanã levantar. 
É, sem dúvida, um 
encontro de gerações 
que possuem uma 
paixão em comum: o 
Flamengo”, disse Eli-
ton Perini, idealizador 

do evento.
O jantar vai ter ba-

te-papo e fotos com 
os ídolos e inclui be-
bidas e petiscos. Por 
conta da pandemia 
do coronavírus, os in-
gressos são limitados. 
A iniciativa faz parte 
das atividades do 
Zico Park, um museu 
interativo e itineran-
te, que está passando 
uma temporada no 
Shopping Vitória, e 
que conta a história 
do maior ídolo do Fla-
mengo: Arthur Antu-
nes Coimbra, o Zico. O 
Zico Park vai ficar até 
o dia 29 de agosto na 
praça central do sho-
pping. •

Zico Park
Local: Shopping Vitória
Data: Até 29 de agosto
Ingressos: www.onticket.
com.br ou lojas do 
Flamengo Nação Rubro 
Negra do Shopping Vitória, 
Vila Velha, Praia da Costa e Moxuara
Valor: R$ 40,00

8º Encontro com Ídolos
Local: Ítalo Brasileiro
Data: 19 de agosto (quinta-feira)
Horário: 18h30
Ingressos: WhatsApp (27) 
99687-0870 ou presencial 
no Zico Park
Valores: Mesa (4) R$ 500,00 
/ Individual R$ 150,00 / De 6 
a 16 anos R$ 75,00 / Menores 
até 6 anos não pagam

https://www.onticket.com.br/#/eventos/573
https://www.instagram.com/fapeventosesportivos/


 

Se você ainda não parou para pensar na força 
que um simples elogio tem, comece a pensar 
no assunto agora. É um recurso simples, mas 
de consequências positivas gigantescas. Às 
vezes acordamos desanimados, de nariz torci-
do com a vida, e de repente somos “ressus-
citados” por um simples elogio. A vida já me 
ensinou que palavras gentis produzem ecos 
eternos.
 
Por falar nisso, você se lembra de quantas pes-
soas elogiou ontem? A quantas pessoas você 
disse: você é muito importante na minha vida, 
eu te amo! Qual foi a última vez que declarou 
abertamente o seu amor para o seu filho, sua 
mãe, seu marido, sua mulher, seu vizinho? E 
para Deus, quantas vezes você declarou o seu 
amor gratuitamente sem pedir nenhuma bên-
ção? 
 
Se esse questionamento lhe trouxe algum des-
conforto, é sinal de que você está em débito 
com o elogio e economizando demais o seu 
amor. Isso não é bom, visto que o amor é uma 
fonte inesgotável – quanto mais amor ofere-
cemos às pessoas, mais amor brota dentro de 
nós. Da forma como amamos as pessoas, sere-
mos amados.

 
Se neste exato momento Deus lhe dissesse que 
você tem apenas um dia de vida, será que você 
gastaria esse tempo pensando nas coisas que 
têm ocupado a sua mente nos últimos dias? 
Será que pensaria em poder, dinheiro e fama? 
Será que se preocuparia tanto com o tal do fu-
turo? E as mágoas do passado, que espaço elas 
ocupariam no seu último dia de vida na Terra?
 
A possibilidade do fim sempre nos reposiciona 
com relação ao verdadeiro sentido da vida. É 
por isso que as doenças e a morte são neces-
sárias na jornada da evolução humana. Se não 
fossem elas, passaríamos o tempo todo na su-
perfície da vida, ocupados com festinhas, via-
gens, casamentos, formaturas, internet e etc... A 
eminência do fim nos aprofunda, eleva a cons-
ciência e faz de nós seres humanos mais pro-
fundos, com propósitos mais elevados.  
 
Mas por que esperar pela dor para crescer? Por 
que insistir na versão de que só o sofrimento 
nos transforma? Precisamos começar a nos 
identificar com a energia do amor, que é a força 
mais transformadora que existe. Crescer com 
felicidade... por que não? Crescer sem dor! 
Acredite: isso é possível!
 
Aproveite essa reflexão para colocar em dia o 
seu afeto. Declare o seu amor abertamente em 
alto e bom som para as pessoas à sua volta, e 
também para você. Lembre-se que é do amor 
próprio que nasce o amor altruísta e depois o 
amor universal. Primeiro a gente precisa apren-
der a se amar, a se elogiar sempre, para depois 
amar as pessoas e o mundo.

Se os abraços estão proibidos por enquan-
to, não tem problema, há infinitas formas de 
demonstrar amor... escreva, passe um e-mail, 
mande uma carta, uma mensagem de amor 
pelo zap, faça uma poesia para quem você ama, 
cante uma canção para ela, ou a sua comidinha 
preferida. Não importa a forma de expressão, 
importante é a intenção. Existe um poeta ador-
mecido dentro de cada um de nós, tá na hora 
de despertá-lo.
 
Quando a gente abre o coração e externa o 
amor na sua totalidade, é impressionante o efei-
to que esse simples gesto faz nas pessoas. Os 
olhos ganham um novo brilho imediatamente, 
o coração pulsa mais alegremente, a respiração 
fica mais profunda, algumas pessoas chegam a 
suspirar diante de um elogio, já reparou isso? 
A vida ganha um novo frescor e tudo fica mais 
fácil. Um coração aquecido redobra a sua força 
e irradia mais luz.
 
A vida fica infinitamente mais interessante 
depois que a gente se livra dos julgamentos e 
aprende a elogiar. É fazendo as pessoas feli-
zes que a gente é feliz. Nunca duvide disso: a 
felicidade está no amor ao outro, no bem que 
fazemos uns aos outros. 

Estabeleça a meta de elogiar pelo menos 3 
pessoas no dia de hoje e observe o resultado 
dessa ação na qualidade do seu dia. Você vai 
se surpreender com a leveza do seu dia, tudo 
vai ficar mais bonito, mais encantador... fazer 
o bem faz bem.
 
Jane Mary é jornalista, consultora de 
marketing, autora de oito livros de autoco-
nhecimento. (site: janemary.com.br)

Vida feliz
Fazer o bem faz bem
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