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A MOTIVAÇÃO QUE
FAZ DIFERENÇA!

COM SUA ALEGRIA, A EDUCADORA FÍSICA ELLEN PRADO FAZ A
DIFERENÇA E MOTIVA SUAS TURMAS: ENGAJAMENTO TOTAL!
PÁG.
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10 14

POLÍTICA
CONFIRA ENTREVISTA COM O
VEREADOR DA SERRA IGOR ELSON

ESPORTE
ASSOCIAÇÃO FÃS DE KART JÁ
PLANEJA COPA DE VERÃO DE
KART AMADOR
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Por
Flavio Bolonha

Bateu aquela dúvida sobre
como ver a medida do pneu
do seu carro?
Todos os pneus de qualquer veículo sempre terão suas especificações:
são aqueles números
que ficam na lateral dos
pneus. Vamos entender o
que significam eles?
Vamos ao exemplo.
Um pneu de medida
185/65R14: o 185 significa
a largura do pneu em
mm (ou 18,5 cm); o que
vem logo após a barra, no
caso, o 65, significa que o
pneu tem de altura 65%
da sua largura, ou seja,
120 mm (ou 12 cm).
Já a letra R acaba con-

fundindo muita gente,
que pensa que é o Raio
do pneu, mas, no caso, a
letra R representa que
esse pneu é Radial, ou
seja, em sua estrutura,
ele tem uma malha de
aço, que permite suportar maiores velocidades.
E, por último e não
menos importante, o 14
significa o diâmetro da
roda. Neste exemplo,
Raio 14. Essas medidas
variam muito de acordo
com o modelo e marca de
cada veículo, mas todas
elas são padrões entre as

marcas dos pneus. Espero ter esclarecido! Até a
próxima! •

Flavio Bolonha é repórter do Agora ES e consultor automotivo.

COLUNA
CONECTADO
Por
Iuri Costa

Ao debatermos acerca
do tema tecnologia, consequentemente falamos
sobre o processamento
e armazenamento de
dados. O código-fonte,
criado por uma série de
operações lógicas, é o
que origina esses mecanismos computacionais.
Logo, para qualquer sistema ou programa entrar em funcionamento,
faz-se necessária a existência desse conjunto de
codificações.
Nesse contexto, pode-se destacar que há

linguagens que são
compiladas ou interpretadas: as compiladas, após ser agrupado
o código fonte, tornam-se softwares – programas executáveis – para
isso é necessário que os
critérios de execução
da linguagem escolhida estejam, juntamente
com as linhas de comandos, de acordo com
o padrão estabelecido.
Na atualidade, existe a
possibilidade de o código ser escrito de maneira
modular devido aos di-

Saiba o que é um
código-fonte em
desenvolvimento
de softwares
versos tipos de linguagens criados, fazendo
com que um único código-fonte possa ser usado
em diferentes programas
e linguagens.
No início, quando
surgiram os primeiros
programas, eles eram
transferidos para os
computadores em código binários por meio dos
interruptores no painel
do computador, assim, o
código-fonte e o código
da máquina eram iguais
na primeira geração.
Ademais, a estrutura

de uma aplicação de
software é composta por
front-end e back-end. O
front-end é o layout, que
irá interagir diretamente com o usuário. Já o
back-end é a estrutura
que fica na parte interna, onde são feitos os
processamentos de dados e as execuções dos
comandos, bem como
as operações para que
as aplicações (sistemas,
aplicativos, sites, etc)
possam operar.
Assim, quando instalamos um programa

de computador ou um
aplicativo no celular, por
exemplo, temos acesso
apenas aos componentes
do programa e do aplicativo, mas não ao código-fonte, sendo esse último
de propriedade do desenvolvedor do software.
Dessa forma, concluímos que o código-fonte
é essencial para operar,
atualizar e desenvolver,
seja da web ao desktop,
seja dos aplicativos de
smartphone aos complexos algoritmos de Inteligência Artificial. Espero

ter o ajudado a conhecer
mais sobre o mundo da
tecnologia. Até a próxima coluna! •
Iuri Costa é Bacharel em
Sistemas de Informação,
Especialista em Informática na Educação e Especialista em Engenharia
de Software, Analista
Desenvolvedor Web, CEO
das Empresas Opção Delivery, Col E-commerce
Tecnologia, Col Sistemas
Tecnologia e Fundador da
Comunidade Brasil Conexão Angola Network.
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OBSERVATÓRIO DA
POLÍTICA PÚBLICA

Por
César Albenes

N

este artigo, vamos continuar
nossa série de
textos explicando os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas
(ONU). O ODS 8 trata do
crescimento econômico,
do trabalho e do emprego.
Diz respeito à produção e
ao consumo sustentáveis
e traz a preocupação sobre o trabalho decente, o
desemprego entre jovens,
a carga excessiva das mulheres, o trabalho infantil, o trabalho forçado e o
tráfico de pessoas. Além
disso, propõe incentivo ao
turismo sustentável, que

gera empregos e promove a cultura e o respeito
aos direitos trabalhistas,
inclusive de migrantes.
Os governos locais devem ter como parte importante de sua agenda o
crescimento e a geração
de emprego mediante a
formulação de estratégias
de desenvolvimento econômico que aproveitem
as oportunidades, vocações e recursos exclusivos
de seus territórios.
Estão também em posição privilegiada para
identificar as pessoas
que se encontram em
risco em relação ao trabalho infantil, trabalho
escravo e tráfico de pes-
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Agenda 2030 da ONU – Os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável - ODS 8:
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e trabalho
decente para todos
soas. Com relação aos
pequenos negócios, responsáveis por cerca de
27% do Produto Interno
Bruto do País, cabe aos
governos municipais disponibilizar os serviços de
apoio ao pequeno e microempreendedor, como
concessão de Alvará de
Localização, de acordo
com as normas e Códigos
de Zoneamento Urbano e
de Posturas municipais,
e a consulta prévia; no
momento em que é informado ao empreendedor
se o local escolhido para
estabelecer a empresa,
está de acordo com as
normas municipais.
O município pode tam-

bém adotar algumas
medidas importantes
no sentido de apoiar a
formalização e a introdução desse público no
mercado de compras e
contratações locais. Já
em relação ao turismo,
é importante saber que,
mesmo que um município não possua uma clara
vocação para esse setor,
pode desempenhar um
papel de provedor ou fornecedor de mão de obra
ou de produtos destinados a atender ao turista.
Nesse sentido, o papel
do município é descobrir
como criar uma relação
com esse setor. A maioria
dos indicadores aponta-

dos pode ser consultado
na ferramenta do IBGE,
que disponibiliza dados
de todas as cidades a partir de várias fontes.
Com relação ao volume
de resíduos produzidos e
reciclados, informações
para alguns municípios
podem ser encontradas
na plataforma Cidades
Sustentáveis. Outra ferramenta importante, é
o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana
(ISLU), cuja metodologia
de cálculo possibilita
analisar os serviços de
limpeza urbana dos municípios brasileiros sob a
ótica da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Com relação ao trabalho escravo, há dados
regionalizados no Ministério do Trabalho e
Emprego e aos demais
indicadores sugeridos
relativos a emprego, a
base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do
Ministério do Trabalho
e Emprego.•
Dr. César Albenes de
Mendonça Cruz é Filósofo, Mestre em Educação,
Doutor em Serviço Social,
Pós-Doutor (PHD) em Política Pública, Professor
Universitário; Consultor
Político;esecretáriodeDesenvolvimento de Viana.

Solucao em reformas;
Gerenciamento e planejamento
de obras;

Greeng
E N G E N H A R I A E C O N S U LTO R I A

(27) 99893-8599 | (27) 99887-7666
consultoria@greengenharia.com.br
@greengofc
Rua Maria Rios de Queiroz, 11, Praia
das Gaivotas, Vila Velha/ES.
CEP: 29.102-593

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.
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BENEFÍCIO

Cartão ES Solidário: beneficiários
têm até dia 26 de outubro para
retirar seus cartões
Cerca de 14 mil capixabas que têm direito
ao Cartão ES Solidário
ainda não tiveram acesso ao benefício, pois não
retiraram seus cartões
nas agências do Banco
do Estado do Espírito
Santo (Banestes). Para
tentar alcançar esses beneficiários, a Secretaria
de Trabalho, Assistência
e Desenvolvimento Social (Setades) está promovendo uma busca
ativa a todas as pessoas
que ainda não retiraram
seus cartões.
Equipes foram mobilizadas para ligar diretamente aos beneficiários
e informá-los sobre o
direito. Mas não é preciso que o cidadão espere

a ligação para saber se
tem direito ao benefício
e onde pode buscá-lo.
Basta acessar a lista de
beneficiados, acessando
a matéria abaixo via QRCode. Com o número do
NIS em mãos, é possível
saber se seu nome está
na lista.
O Cartão ES Solidário
deve ser retirado nas
agências do Banestes. Os
moradores do interior do
Estado devem se dirigir
às agências centrais do
Banestes em seu município. Nos municípios de
Cariacica, Serra, Vila Velha
e Vitória, devido ao grande número de pessoas, os
locais de entrega dos cartões foram organizados
por ordem alfabética. •

Leia matéria completa

PROTEÇÃO

Senado aprova projeto que impede
posse ou porte de arma de fogo a
agressor de mulher, criança ou idoso
Agressores de mulheres,
idosos ou crianças serão
impedidos de manter a
posse ou adquirir arma
de fogo quando forem denunciados. A medida, que
endurece o Estatuto do
Desarmamento, está prevista no PL 1419, de 2019, da
senadora Rose de Freitas
(MDB-ES), aprovado por
unanimidade na quarta-feira (18) no Senado, na
forma de um substitutivo
apresentado pela relatora
da proposta, senadora Leila Barros (Cidadania-DF).
O PL da senadora capixaba veda a aquisição, porte
ou posse de arma de fogo
em caso de condenação
criminal transitada em
julgado. Além disso, o texto determina a imediata

comunicação aos órgãos
envolvidos no cadastro e
no registro de armas de
fogo, antes mesmo de o
crime chegar ao conhecimento do Poder Judiciário.
Na justificação da proposta, Rose ressalta que
os crimes de violência
doméstica “tendem a aumentar em frequência e
intensidade, de modo que
a proteção da vítima deve
sempre estar um passo à
frente do agressor. Exatamente por isso se faz
necessário impedir que
o indivíduo que cometa
qualquer forma de violência doméstica e familiar
adquira arma de fogo”. •
(Com informações da
assessoria da senadora
Rose de Freitas)
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Por
Érico Lopes
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Sou professor(a) contratado(a) pelo
município. Tenho direito a receber
férias remuneradas acrescidas
do terço constitucional e décimo
terceiro salário?

CAFÉ, DIREITO
E GESTÃO
PÚBLICA

rofessor(a) contratado(a) pelo
município é o famoso DT, ou seja,
aquele que é contratado
sem concurso público,
por tempo determinado, para atender alguma
necessidade temporária
de excepcional interesse
público.
Não vamos aqui discutir a legalidade e os motivos que levam o município a fazer este tipo
de contratação sem o
devido concurso público.
Mas já vou esclarecer que
você NÃO tem direito a
receber férias remuneradas acrescidas do terço
constitucional e décimo
terceiro salário se seu
contrato for temporário.

CIDADES

Como assim? Calma! A
regra é essa. Mas, como
dizem, toda regra tem
exceção. Então vamos
falar das exceções. Existem duas formas de você
ter esse direito.
A primeira é quando a
lei do seu município, ou o
contrato que você e o município assinaram, disser
que você tem esse direito.
Pronto! Resolvido?
Se esse não for o seu
caso, ainda existe uma
outra saída. Você receberá férias remuneradas acrescidas do terço
constitucional e décimo terceiro salário caso
comprove na justiça que
o município está renovando, prorrogando o
seu contrato, sucessivas

e reiteradas vezes.
Dessa forma, o município pode estar utilizando a contratação temporária para fraudar a
legislação trabalhista e
a Constituição Federal.
Vamos explicar melhor.
Imagine que você foi
contratado(a) pelo município como professor(a) temporário(a) e
seu contrato acabaria em
dezembro de 2017, mas
acabou sendo estendido
até 2019. Após, o contrato
foi novamente prorrogado para o final de 2020.
Ou, vamos supor que o
seu contrato inicial teria fim em dezembro de
2016 e foi prorrogado até
dezembro de 2018. Posteriormente, você foi no-

vamente contratado em
2019 por mais dois anos.
Fica claro que esse município desvirtua a sua
contratação temporária
com sucessivas prorrogações e isso garante a você,
contratado(a), o direto a
receber férias remuneradas, acrescidas do terço
constitucional, e o décimo terceiro salário.
Entendemos que o décimo terceiro salário é
um direito social, assim
como as férias anuais
remuneradas acrescidas
do terço constitucional.
Eles garantem aos trabalhadores melhores
condições para que obtenham uma vida digna,
devendo ser protegidos e
garantidos pelo municí-

pio, pelo prefeito, pelos
vereadores. •
Érico Lopes (ericolopes.
adv@gmail.com) é Mestrando em Direito Administrativo e Administração

Pública pela Universidad
de Buenos Aires, Membro
Titular da Cadeira n.º 15
da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo e Secretário de
Controle e Transparência

Harmonização Facial
Avançada
99827-3225
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A motivação que faz diferença!
O educador físico também tem a missão de incentivar e motivar os alunos quanto aos
cuidados com a saúde. É o caso da educadora física Ellen Prado, que, com sua alegria
contagiante, tem engajado suas turmas durante os treinos, gerando ótimos resultados

Geiza Ardiçon

A

cordar cedo, ir
para a academia, ou, ir para
o treino após o
dia inteiro de trabalho
e estar disposto para se
exercitar, com foco na
saúde e bem-estar. Essas
parecem tarefas diárias
fáceis de serem realizadas pelos alunos das academias, mas, por trás da
dedicação conquistada
pelo aluno está o empenho do professor de
Educação Física. A cada
série e aula lá está quem
motiva a galera e torna
essa tarefa ainda mais
prazerosa e divertida.

A
minha
maior missão é
ensinar meus alunos,
primeiramente,
que academia não é
somente estética,
mas, sim, saúde.
Ellen Prado,
educadora física

AGORAES.COM.BR • AGOSTO DE 2021
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Se hoje tenho uma
vida mais saudável,
é porque a Ellen não
desistiu de mim.
Ana Júlia, aluna
É o caso da educadora
física Ellen Prado, que, há
nove anos, tem essa missão em incentivar sua
turma para a prática da
atividade física. “A minha
maior missão é ensinar
meus alunos, primeiramente, que academia
não é somente estética,
mas, sim, saúde. Agradeço muito a Deus por me
conceder ter tanto amor
em meu coração pelo
meu próximo e poder
partilhar todo o conhecimento vivido até aqui”,
disse.
A profissional destaca
que, antes das aulas, é
preciso ter diálogo com
os alunos, conhecer suas
necessidades e orientar
sempre. “Eu sempre converso muito antes e a
entrevista é para conhecer um pouco do aluno.
Busco desenvolver várias
técnicas, quando necessário, por exemplo, incentivo meu aluno a procurar um especialista em
alimentação e a sempre
manter o foco nos treinos”, disse.
Cada aluno tem seus
objetivos, seja manter a
rotina de exercícios, seja
manter a saúde física ou
até mesmo a perder peso.
Com foco, determinação
e ajuda profissional, es-

ses objetivos podem ser
alcançados. A aluna Ana
Júlia é exemplo disso. Ela
destaca que saiu da vida
sedentária e perdeu 14
quilos por conta dessa
parceria junto à Ellen.
Há três anos, ela tomou
a decisão em cuidar de
sua saúde física e passou
a contar com o apoio da
Ellen durante as aulas.
“Há alguns anos estava
procurando algo para
mudar minha vida, minha rotina, sair da vida
sedentária. Foi aí que
Deus enviou esse anjo
(a educadora física) para
me ajudar e, então, seguindo suas orientações,
fui alcançando meus objetivos e, se hoje tenho
uma vida mais saudável,
é porque ela não desistiu
de mim”, afirmou.
Ellen destaca que, nesse processo de cuidados
com a saúde e busca pelos
resultados almejados pelos alunos, ela encontra
o maior desafio na profissão. “O maior desafio
é exatamente desafiar os
alunos para alcançarem a
superação. Desafio meus
alunos para chegarem
aos resultados satisfeitos, entendendo que uma
alimentação regrada é a
chave mestre de qualquer resultado”, falou. •

Ana Júlia, aluna

Ellen Prado, educadora física

Motivação

Sou
extremamente
apaixonada pela
área e sempre dei
o melhor de mim.
Sinto-me realizada!
Ellen Prado,
educadora física

Para se tornar referência
de engajamento entre os
alunos, a educadora física
também passou pelo processo de motivação dentro
da própria família. As conquistas do lutador de MMA
Emiliano Prado, que é seu
irmão, geraram inspiração
nela, que também passou a
praticar esportes.
“Meu irmão é a minha
maior inspiração. O esporte
foi a minha melhor escolha.
Sou faixa azul de jiu-jitsu
e, desde que entrei no esporte, eu me apaixonei pela
área”, destacou.

Levar motivação todos os
dias para os alunos durante
as aulas se tornou sua missão. E, para alcançar esse
engajamento da turma, é
preciso ter amor pelo que
faz.
“Alcancei o principal objetivo, que é me encontrar na
Educação Física. Sou extremamente apaixonada pela
área e sempre dei o melhor
de mim. Sinto-me realizada.
Os maiores resultados eu
sempre conto e posto em
minhas redes sociais. Além
de tudo, os meus alunos são
os meus amigos e a minha
vida”, concluiu.
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Dia D de vacinação contra a Covid-19
em todo o ES é neste sábado (21)

O

Espírito Santo terá, neste
sábado (21),
um Dia D de
vacinação para imunizar a população acima
de 18 anos contra a Covid-19. O mutirão será
realizado em todos os 78
municípios capixabas. A
afirmação foi feita pelo
governador Renato Casagrande que informou,
por meio das redes sociais, que mais de 200 mil
doses serão destinadas à
ação.
“Chegou a vez da juventude. Neste sábado (21),
disponibilizaremos 213
mil vacinas para 1° dose
do público acima de 18
anos em todos os municípios capixabas. Vamos
lá, turma. Chame seus
amigos e vamos juntos
fazer a nossa parte. Só

assim vamos vencer essa
luta e salvar vidas”, disse
Renato Casagrande.
Segundo o secretário de
Estado da Saúde, Nésio
Fernandes, a expectativa é que o Dia D contra
a Covid-19 seja um marco
de todas as campanhas
de vacinação já desenvolvidas no Espírito Santo.
“Teremos o grande dia
de mobilização capixaba contra a pandemia
da Covid-19 para poder,
em todos os municípios,
bater um grande recorde
de aplicação diária das
vacinas. Convidamos
toda a população que
faça a adesão ao início
do esquema vacinal. A
primeira oportunidade
de se vacinar. Vacine-se,
porque as vacinas são
as principais medidas
garantidoras da prote-

ção contra a doença e
da proteção à vida. E de
fato iremos avançar para
permitir que o Estado
seja um dos primeiros a
concluir a vacinação da
D1 na população adulta”,
informou o secretário.
Cada cidade receberá o
quantitativo de acordo
com a sua capacidade
operacional. O acesso à
vacinação será mediante
agendamento, que deverá ser feito pelo sistema
disponível, seja por site
próprio ou por meio da
plataforma Vacina e
Confia daqueles municípios que aderiram ao
sistema. E cada município fará a divulgação dos
pontos de vacinação em
seu território. Os locais
para a vacinação serão
divulgados por cada município. •

BUPHALLOS
FA L L / W I N T E R

COLLECTION 2021
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ENTREVISTA | IGOR ELSON, VEREADOR DA SERRA

"Sou um gestor
público voltado
para resultados
que proporcionam
o bem-estar da
sociedade"
Vinícius Nascimento

I

gor Elson Bromonschenkel de Almeida
(Podemos) é vereador
da cidade de Serra e
disputou sua primeira
eleição em 2020, quando
foi eleito com 2.151 votos,
sendo o 9º mais votado
da cidade, deixando para
trás nomes tradicionais
na Serra.
Casado, pai de duas filhas e graduando em Direito, tem os desafios da
Segurança Pública como
uma das principais bandeiras de defesa na Câmara de Vereadores.
Ele se define como um
"gestor público voltado
para resultados", segundo ele, fama adquirida
por conta de seu trabalho
desenvolvido à frente de
importantes pastas na
gestão do ex-prefeito da
cidade Audifax Barcelos.
Para falar um pouco
dos desafios da cidade e
projetos futuros, o vereador conversou com ex-

O trabalho da
nossa equipe na
Serra, na Segurança
Pública, gerou uma
redução de 67%
dos homicídios da
cidade.

clusividade com a equipe
do Agora ES. Confira a
entrevista.
Agora ES: Hoje o
senhor é vereador,
mas como iniciou sua
trajetória política?
Vereador Igor: Minha
vida política teve inicio
como assessor direto de
prefeito. Tive a oportunidade de trabalhar como
secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa
Social, onde o trabalho da
nossa equipe, juntamente
com a Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal,
Guarda Municipal, Departamento de Trânsito,
órgãos do judiciário e o
Ministério Público, gerou
uma redução de 67% dos
homicídios da cidade.
Também fui secretário
de Serviços e, nessa pasta,
pude coordenar o maior
plano de iluminação do
Espírito Santo, com a troca
de mais de 60 mil lâmpadas em toda a cidade. À
frente da secretaria de
Agricultura, realizamos
o maior plano de patrolamento em toda zona rural
da cidade, por exemplo.
Nesses primeiros oitos
meses de atuação
como vereador,
quais foram os
maiores desafios já
identificados pelo
senhor?
Nosso maior desafio é
fazer a gestão pública funcionar de forma eficiente. A Saúde e Educação
são as áreas que pedem
mais atenção. Algumas
dessas dificuldades vêm
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A violência doméstica é
uma pauta que está no
escopo da Segurança
Pública, mas temos um
olhar mais sensível e
atento para essas mulheres. Por isso, sou membro
da Frente Parlamentar
para Combate à Violência
Doméstica e Feminicídio.
Também luto pela inclusão social das pessoas
com autismo, síndrome
de down, surdos, mudos
e cegos.
Como é sua relação
com o prefeito Sérgio
Vidigal e com o exprefeito Audifax?
Nossa relação é de respeito! Tive uma reunião
com ele em dezembro
de 2020 e outra em janeiro deste ano, quando
ele reconheceu a minha
experiência como gestor
público e me parabenizou
como vereador. Na época, buscou o diálogo e a
integração. Agora, estamos indo para o mês de
setembro e, de lá pra cá,
não tivemos nenhuma
outra reunião. Estou à
disposição e aguardando
essa harmonia toda para
melhorar a vida das pessoas de Serra. Mas eu não
deixo que essa falta de
diálogo atrapalhe o meu
trabalho, que é gerar resultados para a sociedade.
Com relação ao Audifax,
tenho muita gratidão e orgulho em ter feito parte
do governo dele. Audifax
é um grande gestor e de
resultados, tanto que sua
gestão foi considerada a
mais transparente do Brasil.
Já planeja seu futuro
político?

por conta da pandemia
do coronavírus, mas entendemos que as coisas
precisam andar com mais
celeridade.
O gestor atual é um
político que já passou
pelo cargo em outras
ocasiões, então, esperávamos que o prefeito
desse mais velocidade
às ações da cidade, mas
isso não é o que vem
ocorrendo. Ele não tem
dialogado com a câmara
de vereadores... então,
sem diálogo e harmonia,
a cidade deixa de avançar o esperado pela população.
Por exemplo, na Segurança Pública, as

reuniões do Gabinete de
Gestão Integrada Municipal (GGIM), uma das
principais ferramentas
de combate à violência
na cidade, ficou esquecida.
Sua primeira reunião
de alinhamento com as
forças de Segurança Pública do Estado, Ministério Público, entre outros
órgãos, só foi realizada
no último mês. Isso não
pode acontecer.
Segurança
pública
precisa ser tratada com
seriedade. O prefeito
Sérgio Vidigal já está
indo para o nono mês
de trabalho, então, não
há mais desculpas.

O senhor é autor
do Projeto de Lei
indicativo para criação
de um teleférico na
Grande Serra-Sede. O
que prevê o projeto?
O projeto foi aprovado
e remetido ao prefeito
para que tenha um teleférico na Grande Serra-Sede, região que compreende 38 bairros e a
zona rural. O custo da
prefeitura será apenas
na elaboração do projeto e o investimento na
obra seria da iniciativa
privada.
Com isso, a cidade
potencializa o turismo, uma vez que,
nesse trecho, temos o

Mestre Álvaro e a cidade iria ganhar pela
concessão. É um projeto ousado e totalmente viável para que se
aconteça na Serra.
Outro Projeto de
Lei indicativo de
sua autoria é para a
criação do Complexo
de Defesa Social.
Como funcionaria esse
serviço?
O complexo visa concentrar os serviços e equipamentos de Segurança
Pública da cidade, como
a Guarda Municipal, o
videomonitoramento, os
agentes de trânsito, por
exemplo, em uma estrutu-

ra física ampla e moderna
para fortalecer e valorizar
o trabalho destes profissionais e, com isso, levar
um atendimento com
mais eficiência e agilidade
para a sociedade de Serra.
Além das questões
envolvendo a
Segurança Pública,
quais outras bandeiras
o senhor tem como
prioridade?
Tudo aquilo que for
melhor para o povo de
minha cidade será defendido em meu mandato.
Mas é claro que outras
questões entendo que
necessitam de um olhar
especial de minha parte.

Tenho sido cobrado nas
ruas para vir como candidato a deputado estadual
ou federal. Estou à disposição do meu partido e da
sociedade. Se, no período
eleitoral, o partido e a sociedade entenderem que
posso contribuir ainda
mais para melhorar a
vida das pessoas da minha cidade e do povo capixaba, vamos conversar.
Confio no meu presidente estadual, o secretário de Estado do Governo e ex-prefeito de Viana,
Gilson Daniel, e no grupo
Podemos. Estou sempre à
disposição para somar a
trabalhar para o desenvolimento capixaba. •
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Menos 20 mil
filiados a partidos
no Espírito Santo

O

número de
filiados a partidos políticos
caiu no Espírito Santo nos últimos
três anos, ao contrário
do panorama nacional.
São menos 20.782 membros em fileiras partidárias se comparado aos
dados de dezembro de
2018, pós-eleição presidencial, e maio de 2021,
última atualização no
site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). O percentual de queda é de 6%.
Em 2018, eram 343.725
capixabas filiados, os
quais passaram a ser
322.943. Entre os partidos
que perderam, mesmo
que pouco, estão: Avante, DEM, PT, PDT, PMN,
PP, PTB, MDB e PSL. Já
dentre os que consegui-

ram aumentar de tamanho: DC, Novo, Podemos,
Patriota, Cidadania, Psol,
PSDB, Republicanos,
PSB, PSD e PV.
Vale ressaltar que, entre esses, há partidos
da base aliada tanto do
governo estadual quanto do governo federal, o
que ratifica a máxima:
legendas necessitam de
vitórias nas urnas para
se manterem atraentes
ao eleitor a ponto de resultar em filiações.
Já em âmbito nacional,
neste mesmo período, o
aumento nos partidos
políticos foi de aproximadamente 5%. Eram
pouco mais de 16 milhões
de pessoas com fichas
em legendas políticas
em 2018 e, este ano, são
16,8 milhões.

Partidos tradicionais
– como o MDB, PDT, PP,
PSDB, PDB e PT – continuaram com a tendência
de crescimento. Quem
perdeu, em âmbito nacional, foi o DEM, Novo,
Patriota, PSD, Psol, entre
outros.
Além da discrepância
entre os dados estaduais
e nacionais, o que também chama atenção é
que, em 2020, ocorreram
eleições municipais em
todo o País, as quais, pela
amplitude de cadeiras
em disputa, costumam
trazer um saldo positivo de novos quadros aos
partidos.
O que os dados da Justiça eleitoral mostram,
contudo, é que essa expectativa falhou entre os
capixabas. •
Visita
O presidente da Câmara de Viana, vereador
Joilson Broedel, passou
alguns dias em Brasília
para o curso Improbidade Administrativa e Lei
Anticorrupção no Âmbito
Municipal. E, além de visitar membros da bancada
capixaba, passou também
no gabinete da presidente
nacional do seu partido, o
Podemos, a deputada federal por São Paulo Renata Abreu. Acompanhou o
parlamentar o diretor da
Câmara, Guto Grijó.

RAPIDINHAS
Estratégia segura
Ainda no aguardo de espaço na pauta do Senado, a possibilidade
ou não de coligação na próxima eleição têm feito os partidos apostarem em caminhos mais seguros. Querem levar às urnas políticos
já conhecidos do eleitor, mas sem correr grandes riscos e, para isso,
quem melhor que os vice-prefeitos.
Essa é uma das estratégias do PDT, que estuda reforçar a chapa para a
Assembleia Legislativa com nomes como Dra. Mariana, vice em Muniz
Freire; Dr. Rogério Resende, de Colatina; e Jaiminho, de Marataízes.
Falando nisso
E por falar em PDT, a formação e planejamento regional do partido
em Linhares será neste sábado (21), às 9 horas, no auditório da OAB,
que fica no bairro Três Barras. Quem preside o diretório linharense
é o deputado Luiz Durão.
De olho no palácio
O ex-deputado federal Carlos Manato (PSL) quer tentar mais uma vez
o Palácio Anchieta. A um ano da eleição, já contratou o marqueteiro
Fernando Carreiro, que tem a missão de reposicionar sua imagem e
atrair mais simpatia não só entre os eleitores da extrema direita do
Espírito Santo.
Aposta certeira
Em meio a uma campanha que visa atingir sua credibilidade, a Justiça
Eleitoral contra-ataca de forma certeira com nomes acadêmicos que
possuem boa aceitação com o público em geral, principalmente, nas
redes sociais. Optou pelo biólogo Átila Iamarino, famoso pelo canal
Nerdologia, para desmascarar Fake News, e, agora, chamou a filósofa
Djamila Ribeiro, autora do livro Pequeno Manual Antirracista, para
um comercial reforçando a segurança das urnas eletrônicas.
Memória
Em agosto de 2001, 20 anos atrás, os jornais noticiavam a morte do
escritor Jorge Amado. O que poucos sabem, porém, é que, além de
criar clássicos da literatura brasileira, ele foi deputado federal por
São Paulo pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) e autor da lei que
garante a liberdade de cultos religiosos no Brasil, o que também foi
acrescentado à Constituição de 1988.
Um pouco mais
Infelizmente, é necessário um pouco mais quando o assunto é liberdade religiosa no Brasil. A vereadora de Vitória pelo Psol, Camila
Valadão, recorreu a dados do Disque 100 do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos para um alerta em suas redes sociais:
aumentou em 56% as denúncias de violações da liberdade de culto
no País em um ano no Brasil, a maior parte contra religiões de matriz
africana. “Necessitamos urgente de políticas públicas de combate ao
racismo religioso”, ressaltou, no Dia Municipal de combate à Intolerância Religiosa, 13 de agosto.
Executiva
E por falar em Podemos, o partido tem crescido e se organizado por
todo o Estado. Na última semana, o presidente do Podemos capixaba,
Gilson Daniel, esteve em Cahoeiro de Itapemirim para a posse à nova
executiva da capital secreta do mundo. Assumiu como presidente o
vereador da cidade Allan Ferreira.

Tudo do

Agro aqui!

Em um só lugar!

(27)

2121-0800

(27)

2121-0811

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila
Capixaba - Cariacica - ES(27)
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Associação Fãs de Kart já
planeja Copa de Verão

De acordo com o organizador, a Copa Inverno de Kart Amador 2021 foi um verdadeiro
sucesso e já está sendo preparada a Copa de Verão e o Enduro de seis horas por equipe

N

Lívia Albernaz

o último fim
de semana, 14
e 15 de agosto,
a velocidade
tomou conta do Fãs de
Kart GP Indoor, em Jardim Camburi, Vitória,
com a Copa Inverno de
Kart Amador 2021, que
teve o apoio do Agora
ES: 72 pilotos entraram
na pista, aceleraram os
motores e participaram
da competição, que marcou a comemoração dos
10 anos da Associação
Fãs de Kart do Estado
do Espírito Santo.
Segundo o presidente
da Associação de Kart
Amador do ES, Renato
Pereira, a Copa Verão
vai ter o objetivo de dobrar o número de pilotos
em pista. “Para a nossa
Copa de Inverno, veio
gente de São Paulo, Minas Gerais... foi sucesso
total! O tempo ajudou e
só deu aquela chuvinha
para dar uma aliviada no
domingo. Agora, estamos
partindo para um outro
patamar: vamos fazer a
Copa Verão, onde o intuito é dobrar o número de
pilotos."
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CONFIRA OS CAMPEÕES

Ricardo Amigo competiu na Copa Inverno na
categoria pesado e foi o
campeão. “Posso garantir que a copa foi sucesso total! Parabéns ao Renato e Guido e toda sua
equipe pela organização
desse grande evento,
que nos proporcionou
agradáveis momentos
com nossos amigos e familiares. Impecável."
O campeão comentou
que os karts estavam
bem equalizados, com
os tempos de volta variando, no máximo, 0,3
décimos de segundo.
"Os 72 pilotos estavam
todos muito rápidos e

foram sempre leais nas
ultrapassagens, proporcionando corridas
emocionantes, com os
karts muito próximos
uns dos outros. As corridas que participei superaram minhas expectativas. Foi tudo muito
gratificante e, agora, é
aguardar pelos próximos eventos do Fãs de
Kart, que, com certeza,
estarei lá”, disse.
Renato falou sobre outras novidades: "vamos
realizar também o Enduro de seis horas, onde
os pilotos vão formar
equipe para competirem. Vamos também in-

vestir no social e aproximar o kart de crianças
e jovens mais carentes.
Em breve, anunciaremos mais novidades.”
A Copa Inverno de
Kart Amador 2021 teve
três categorias de peso,
com uso de lastro (peso
para equalizar): leve (de
60 até 80 quilos, com
lastro de 80 quilos); médio (de 80,1 quilos até 95
quilos, com lastro de 95
quilos); e pesado (acima
de 95,1 quilos, com lastro de 110 quilos). Todas
as corridas foram realizadas em frota própria
de karts de 6,5 Hp de
potência. •

FINAL LEVE
1º Pablo Bueno Stofel
2º Wagner Ferrari
3º Bode Briatorri

FINAL PESADO
1º Ricardo Amigo
2º José Pedro Zacché
3º Lorran Marcondes Monteiro

FINAL MÉDIO
1º Joanir Smarçaro
2º Júnior Casagrande
3º Pablo Bueno Stofel

FINAL GERAL
1º Wagner Ferrari
2º Júnior Casagrande
3º Joanir Smarçaro

Fãs de Kart GP Indoor
Fica situado na Rodovia Norte Sul, logo após a Grafitusa, em Jardim
Camburi, sentido quem vai em direção ao Shopping Mestre Álvaro.
Marcação de baterias: (27) 9 9949-5545
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Fundador do
Java Roots,
Anderson
Ventura anuncia
novidades em
carreira solo

V

Andressa Rocon
ocalista, compositor capixaba, fundador
da banda Java
Roots e dono do sucesso
Na Puxada de Rede, que
marcou o cenário musical do Espírito Santo,
Anderson Ventura, que,
atualmente, está em
carreira solo, contou em
entrevista exclusiva ao
Agora ES que está com
novidades em sua carreira. Uma delas é o lançamento de uma nova
música chamada Reação.
“Estou com uma canção nova chamada Reação, só aguardando o
momento para ser lançada. Além disso, tem
uma canção que lancei
recentemente chamada
Canção de Paz, em dezembro do ano passado,
e a canção Música que
Toca, lançada há mais ou
menos um mês, todas já
disponíveis no Spotify”,
revela.

Ele conta como começou sua história na música. “Minha história na
música começou muito cedo. Lembro que a
primeira vez que ouvi
reggae foi com meu pai
e, aos 10 anos, já cantava no coral da igreja. Foi
quando descobri a energia do canto. Aos 14 anos,
chegou a fase do Rock e,
na sequência, descobri
a paixão pela capoeira.
Com ela, surgiu a vontade de montar uma
banda. Foi quando, aos
20 anos, fundei o Java
Roots”, conta o artista.
O músico revela que
possui quatro álbuns.
“Só com o Java Roots
gravei três álbuns, dos
quais sou responsável
por 99% das canções.
Em seguida, lancei um
álbum solo intitulado
Realize, com canções
autorais. Entre os maiores sucessos estão: Brilho
de Gaia, Mil Metros por

Segundos, Os Anjos, Na
Jornada, Barraco de Zinco, Um Passo ao Céu, e o
meu maior sucesso autoral, Na Puxada de Rede,
em parceria com Amaro
Lima, que foi destaque
aqui no Espírito Santo e
em todo o Brasil.”
Anderson destacou
um dos momentos mais
marcantes no período
em que estava no Java
Roots. “Com certeza, foi
ter sido uma das bandas
fundadoras do festival
autoral chamado Dia
D, onde reuniu, em sua
terceira edição, na Praça
do Papa, cerca de 20 mil
pessoas. O Java Roots é
uma banda que pertence
a uma geração importante na cena cultural do Espírito Santo. É uma banda que é contemporânea
das bandas capixabas
Maninal, Casaca, Dead
Fish, Mukeka Di Rato,
Herança, Salvação, entre
outras. E, estar presente

naquele palco, com bandas capixabas e curtindo
canções do ES, feitas por
nós, foi muito gratificante”, lembra o artista.
“Ano passado, fiz mais
lives, inclusive, fizemos
uma junto com o Java
Roots, foi bem especial.
Esse ano ainda, não fizemos nenhuma oficial,
mas estamos planejando
em fazer para levar um
pouco de alegria para
nosso público." •

Anderson Ventura
nas redes
y Anderson Ventura
l @venturamusical
. Anderson Ventura

Vida feliz
Eternamente feliz...
Um jornalista inglês perguntou a Mahatma
Gandhi, a grande alma da Índia, quais são
os fatores que destroem o ser humano. Ele
respondeu assim:
“A Política sem princípios, o prazer sem
responsabilidade, a riqueza sem trabalho,
a sabedoria sem caráter, os negócios sem
moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. A vida tem me ensinado que as pessoas são amáveis, se eu sou
amável; que as pessoas estão tristes, se estou triste; que todos me querem bem, se eu
quero o bem deles; que todos são maus, se
eu os odeio; que há rostos sorridentes, se
eu sorrio para eles; que há rostos amargurados, se estou amargurado; que o mundo
é feliz, se eu sou feliz; que as pessoas tem
nojo, se eu sinto nojo; que as pessoas são
gratas, se eu tenho gratidão. A vida é como
um espelho: se sorrio, o espelho me devolve o sorriso. A atitude que tomo na vida,
é a mesma que a vida tomará com relação
a mim. Quem quiser ser amado, que ame
primeiro!”
Céu e inferno não são espaços geográficos
fora de nós, são estados mentais que nós
mesmos criamos. Estar no céu ou no inferno é uma escolha nossa. Se nos habituarmos a emanar amor e só enxergar o que
as pessoas têm de bom; se eliminarmos os
julgamentos da nossa vida e só nos dispusermos a aceitar as pessoas como elas são,
estaremos fazendo a opção pelo céu e viveremos bem com todo mundo.

Esse negócio de ficar apontando o dedo para
os erros das pessoas é um tremendo atraso
no nosso desenvolvimento espiritual e, certamente, uma escolha pelo inferno. Limitar
uma pessoa a um ponto de vista nosso, a um
mero conceito, é uma tremenda maldade.
Os julgamentos reduzem o ser humano e
empobrecem a existência. Nunca é demais
lembrar que cada um de nós está se esforçando para fazer o seu melhor, ninguém
erra por prazer, erra porque ainda não sabe
fazer diferente, ainda não tem recursos para
aumentar o seu nível de assertividade.
E tem outra coisa que merece uma reflexão: nós mesmos criamos expectativas demais sobre o comportamento das pessoas e
quando elas não conseguem atender a essas
expectativas, nos sentimos traídos, amargurados. Basta conhecer uma pessoa e logo
iniciamos uma fértil criação de imagens positivas – “é um ser de luz... nunca conheci
nada igual... era tudo que eu estava precisando... é um ser humano completo...”
O que aconteceu na verdade é que a pessoa
foi encarcerada num modelo de perfeição
que ela dificilmente poderá corresponder.
Com a convivência, a verdadeira pessoa vai
se revelando aos nossos olhos e é desta forma que surge as decepções e as mágoas: “
não era nada daquilo que eu esperava... ela
me enganou... não esperava isso dela... estou profundamente magoada...!

A coitada da pessoa não é culpada de nada,
ela foi na verdade vítima de uma enorme
expectativa criada em torno dela. Quando
a realidade se impôs e ela se mostrou quem
de fato é, causou o rebuliço todo. Nossas
carências afetivas é que são as responsáveis pelas imagens exageradas que criamos
a respeito das outras pessoas.
Portanto, se você quer o mundo sorrindo
para você, comece a sorrir; se você quer ser
amado, comece a amar. O seu mundo exterior é um reflexo do que está acontecendo
no seu mundo interior. Então, ao invés de
reclamar da escuridão do mundo, acenda a
sua luz interna e tudo lhe parecerá belo e
deslumbrante do lado de fora. Tudo começa e termina em você. Céu e inferno estão
dentro de você.
Ative a energia do amor em você, elimine os julgamentos, aceite as pessoas como
elas são, ame como gostaria de ser amado
e perdoe como gostaria de ser perdoado, e
assim você viverá eternamente feliz. •
Jane Mary é jornalista, consultora de
marketing, autora de oito livros de autoconhecimento. (site: janemary.com.br)

