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CONECTADO

Por 
Iuri Costa
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Recentemente, vemos 
muitas notícias sobre 
oportunidades de in-
gresso em carreiras pú-
blicas. Os editais para 
concursos públicos têm 
sido cada vez mais exi-

gentes, cobrando conhe-
cimentos em diversas 
áreas, inclusive sobre 
informática.

Seja para nível médio 
ou superior, as bancas 
examinadoras elaboram 

questões que avaliam 
se o candidato possui 
conhecimentos básicos 
sobre assuntos que en-
volvem informática e 
tecnologia.

Dentre esses assuntos, 
comumente encontra-
mos nos editais cobran-
ças a respeito de “disposi-
tivos de entrada e saída”, 
bem como “hardware e 
software”.

Esses dois temas mui-
to cobrados são assuntos 
fáceis de serem com-
preendidos e, ao serem 
dominados, garantem 
alguns pontos em sua 
prova. Por isso, elaborei 
uma breve explicação 
sobre cada um a fim de 
clarear o entendimento 
daqueles que irão come-
çar os estudos.

Os dispositivos de en-
trada permitem que as 
informações sejam in-
seridas em um compu-
tador através de uma 

fonte externa, como os 
clássicos exemplos: mou-
se, teclado, microfone, te-
las touch screen, câme-
ra fotográfica, scanner, 
webcam, leitor de código 
de barras, caneta óptica, 
entre outros.

Já os dispositivos de 
saída são os que permi-
tem que as informações 
do computador sejam 
comunicadas ao usuário. 
Como exemplo, temos: 
impressora, caixa de 
som, alto-falante, moni-
tores, entre outros.

Vale destacar que al-
guns dispositivos po-
dem ser classificados 
ao mesmo tempo como 
dispositivo de entrada e 
saída, a depender da fi-
nalidade em questão. É o 
que ocorre com o CD-RW, 
placa de rede, pen drive, 
tablet, modem, câmera, 
DVD, impressoras mul-
tifuncionais, disco rígido 
(HD), entre outros.

Em relação aos hardwa-
res e softwares, a defini-
ção é bem simples: har-
dware é a parte física do 
computador, enquanto o 
software consiste na par-
te lógica do computador.

Os hardwares formam 
a estrutura física, a má-
quina. Os softwares são 
responsáveis pela exe-
cução das atividades da 
máquina, podendo ser 
divididos em softwares 
de sistemas e softwa-
res de aplicativos. Estes 
últimos permitem que 
o usuário execute uma 
tarefa, enquanto os pri-
meiros são responsáveis 
pela interação entre usu-
ário e computador.

Dominar a informática 
básica é essencial para 
todos e não só para quem 
irá prestar vestibular 
ou concursos públicos. 
Portanto, se você deseja 
aumentar seu campo de 
oportunidades profissio-

nais, invista em conheci-
mento na área da tecno-
logia e acompanhe as 
inovações que ocorrem 
no mercado.

Com essa breve expli-
cação, espero trazer um 
pouco de clareza para 
quem deseja estudar 
e interagir mais com o 
mundo virtual. O estudo 
da informática básica é 
de fácil compreensão e 
te fará garantir uma boa 
pontuação nas provas. 
Até a próxima coluna! •

Iuri Costa é Bacharel em 
Sistemas de Informação, 
Especialista em Informá-
tica na Educação e Espe-
cialista em Engenharia 
de Software, Analista 
Desenvolvedor Web, CEO 
das Empresas Opção De-
livery, Col E-commerce 
Tecnologia, Col Sistemas 
Tecnologia e Fundador da 
Comunidade Brasil Cone-
xão Angola Network.
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Por
Flavio Bolonha

Dica para concursos: 
conheça dois 
assuntos muito 
cobrados na área de 
informática

O pneu, como qualquer 
outro componente no 
carro que é fabricado, 
existe características 
técnicas. Há tempos, tí-
nhamos a ideia de que 
quanto mais dura fosse a 
borracha do pneu, maior 
quilometragem ele roda-
ria, mas, não é a dureza 
da borracha do pneu que 
determina isso.

O que mede essa den-
sidade da borracha é o 
Treadwear. Essa medida 
tem a função de te infor-
mar qual a densidade 
da borracha e com que 

velocidade a mesma se 
desgastará. Ele varia ge-
ralmente de 60 até 620.

Quanto mais alto o 
treadwear, mais densa 
será a borracha, mas 
isso não significa que 
o pneu será mais duro. 
Exemplo disso são os 
pneus da Michelin, que 
tem borracha bastante 
macia e com treadwear 
significativo.

Então, na hora da com-
pra do pneu, não precisa 
apertá-lo pra saber se é 
mais duro ou macio. Pro-
cure essa informação no 

pneu, que geralmente 
fica na lateral dele.

Na próxima semana fa-
laremos de outras duas 
informações que cons-
tam junto ao treadwear, 

que são tração e tempe-
ratura. Até logo!! •

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

Você acha que quanto mais 
dura a borracha do pneu, 
maior quilometragem ele 
roda? Não é bem assim!
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Dos EUA para Alto Rio Novo: 
empresário traz tecnologia avançada 
para o setor automotivo capixaba
Apaixonado pe-

los negócios 
desde jovem, 
o empresário 

Aldo Soares de Oliveira 
Neto, de 33 anos, que atu-
almente vive nos Esta-
dos Unidos, está trazen-
do para o Espírito Santo 
o que tem de mais mo-
derno do ramo automo-
bilístico. Ele está abrin-
do uma auto center, no 
centro de Alto Rio Novo, 
cidade do Norte capixa-
ba, que será inaugurada 
no dia 25 de setembro e 
vai trazer diversas novi-
dades do mercado inter-
nacional.

“Vamos contar com ser-
viço de autopeças, usan-
do uma tecnologia de 
alinhamento em 3D, com 
uma rampa que atende 
tanto caminhonetes e 
carros pequenos. Aqui, 

nos Estados Unidos, 
busquei conhecer mais 
sobre essa tecnologia, 
fazendo um alinhamen-
to com muita precisão, 
que conta com câmeras 
de altíssima definição, 
balanceamento para 
veículo com tecnologia 
de ponta, suspensão e 
freios, troca de óleo e 
também sistema de pit 
stop (sistema de agili-
dade na resolução dos 
problemas de mecânica), 
onde vamos contar com 
profissionais certificados 
para atender os clientes 
com total segurança”, 
ressalta Aldo.

O empresário conta 
que a história da empre-
sa partiu de um sonho 
que ele sempre teve, de 
ser um empreendedor. 
“Venho de uma família 
de comerciantes de Alto 

Rio Novo e, desde novo, 
sempre me encantou ter 
contato com o público. 
Vim muito novo para os 
Estados Unidos, com 12 
anos, onde pude apren-
der muito aqui. Conclui 
o Ensino Médio e voltei 
para o Brasil para tentar 
fazer faculdade de Direi-
to, porém, não era o meu 
sonho. Até mesmo nas 
aulas do curso eu só pen-
sava em negócios”, conta.

Aldo afirma que foi ai 
que percebeu que seu 
maior sonho era abrir 
algo no ramo automo-
bilístico e se dedicar aos 
negócios. “Foi quando 
desisti da faculdade e 
fui trabalhar junto com 
amigos empresários no 
ramo de veículos, onde 
aprendi muito. Desde 
então, voltei para os Es-
tados Unidos em busca 

de conhecimento e de 
novidades para levar 
para o meu município 
de Alto Rio Novo.”

A loja vai se chamar 
Rota 95 Auto Center e 
carrega uma história 
curiosa em seu nome. “A 
ideia veio de um trajeto 

que faço todos os dias da 
minha casa para o traba-
lho. Sempre pedia muito 
a Deus para que me ilu-
minasse com um nome 
que daria destaque para 
minha empresa, quando 
eu montasse um negócio. 
Foi quando veio na cabe-

ça Rota 95, uma rota mui-
to famosa aqui por ser a 
mais longa interestadual 
norte e sul do país, com 
1920 milhas, que vai de 
Maine até a Flórida. Ela 
atravessa 15 estados, o 
máximo de qualquer in-
terestadual”, revela. •
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Por
César Albenes

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

Agenda 2030 da ONU – ODS 9: 
Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a inovação

Neste artigo, va-
mos continuar 
nossa série de 
textos expli-

cando os Objetivos do 
Desenvolvimento Sus-
tentável da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU). O ODS 9 consiste 
em garantir que todos os 
locais disponham das in-
fraestruturas necessárias 
para conectar-se ao resto 
do mundo. Aí são inclu-
ídos transportes, sanea-
mento, energia, telefonia, 
sistemas de informações 
e comunicação, bem 
como indústrias.

Essa questão tem co-
nexão com dois tipos de 
aplicação: os governos de 
grandes centros urbanos 

(áreas metropolitanas) e 
municípios menores. Os 
grandes centros urba-
nos, juntamente com os 
governos estaduais e a 
União, são importantes 
para o desenvolvimento e 
manutenção das infraes-
truturas necessárias para 
acessar e abastecer as zo-
nas urbanas e conectá-las 
com os demais territórios.

Já os municípios me-
nores integram-se às 
cadeias produtivas rela-
cionadas às diversas in-
fraestruturas por meio 
do fornecimento de 
serviços, mão de obra e 
produtos, o que pode ser 
realizado também via mi-
cro e pequenas empresas.

A industrialização in-

clusiva e sustentável refe-
re-se ao conceito de que a 
industrialização pode ser 
uma estratégia efetiva de 
redução da pobreza. Isso 
ocorre quando oportu-
nidades de emprego de-
centes estão disponíveis 
para todos os segmentos 
da força de trabalho.

No entanto, qualquer 
progresso na erradicação 
da pobreza é efêmero se 
não se alcança o cresci-
mento econômico ne-
cessário dentro de uma 
estrutura sustentável do 
ponto de vista ambiental.

É necessário enfatizar a 
importância de promover 
uma produção menos po-
luente, menos emissora 
de gases de efeito estufa e 
mais eficiente na utilização 
de recursos e desvincular 
o crescimento econômico 
da degradação ambiental.

O desenvolvimento tec-
nológico e a diversifica-
ção industrial têm tam-
bém papel central nesse 
objetivo, uma vez que 
possibilitam o ganho de 
eficiência na produção.

Surge aqui o conceito de 
infraestruturas resilien-
tes, que significa aquelas 
capazes de resistir a riscos 
naturais e desastres. Para 
isso, a tecnologia é utiliza-
da para minimizar riscos 
em relação aos desastres 
naturais e torná-los cal-
culáveis, bem como para 
melhorar a qualidade dos 
projetos, construções e 
manutenção.

Segundo o Estatuto 
da Cidade, a política ur-
bana tem por objetivo 
ordenar o pleno desen-
volvimento das funções 
sociais da cidade e da 
propriedade urbana.

Dentre as diretrizes ge-
rais, está o tratamento 
prioritário às obras e edi-
ficações de infraestrutu-
ra de energia, telecomuni-
cações, abastecimento de 
água e saneamento.

Para ampliações de 
perímetros urbanos, é 
obrigação legal do mu-
nicípio elaborar projeto 
específico que contenha 
definição de diretrizes es-
pecíficas e de áreas que 
serão utilizadas para in-
fraestrutura do sistema 
viário, equipamentos e 
instalações públicas, ur-
banas e sociais.

Os assuntos de que 
tratam esse ODS são 
também, em sua grande 
parte, segundo a Cons-
tituição Federal, atribui-
ções da União. É atribui-
ção da União explorar 
diretamente, por conces-

são ou por permissão os 
serviços de transporte 
ferroviário e aquaviário, 
entre portos, o transporte 
interestadual e interna-
cional, a navegação aérea, 
os serviços e instalações 
de energia elétrica e os 
serviços de radiodifusão.

Também são atribui-
ções da União a definição 
de políticas energética e 
de telecomunicações, de 
saneamento, de desen-
volvimento da indústria, 
do comércio e de serviços 
em âmbito nacional. •

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.

https://www.lotescbl.com.br/a-cbl/
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Transporte sustentável: 
empresa capixaba reduz 
a emissão de CO2 com 
caminhões menos poluidores
Por Vinícius Nascimento

A emissão de di-
óxido de carbo-
no (CO2) é uma 
das principais 

causas do efeito estufa: 
o composto químico é 
proveniente da queima 
de combustíveis fósseis 
(carvão mineral, petró-
leo, gás natural, diesel, 
entre outros). O siste-
ma rodoviário, com a 
queima de combustível, 
usado em caminhões de 
transporte, por exemplo, 
contribui significativa-
mente para a emissão 
desse gás para atmos-
fera. Com objetivo de 
diminuir a emissão de 

poluentes, contribuindo 
para a questão ambien-
tal, empresas capixabas 
do ramo da logística têm 
apostado no sistema de 
transporte sustentável.

Um exemplo é a em-
presa capixaba Dellmar 
Transportes. Os cami-
nhões da empresa, que 
transportam alimen-
tos, cosméticos, aços, 
produtos de higiene e 
saúde, papel e celulose, 
entre outros, foram um 
dos primeiros deste seg-
mento no Espírito Santo 
a se preocupar com essa 
questão. Eles possuem 
tecnologias previstas no 

Programa de Controle 
da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores 
(PROCONVE P7), que es-
tabelece limites de emis-
sões para carros pesados 
e movidos a diesel, capaz 
de reduzir em até 29% a 
emissão de dióxido de 
carbono no ar.

De acordo com o diretor 
comercial da empresa, 
Dellano Scarpe, anual-
mente, cerca de R$ 20 
milhões são investidos 
para renovação da frota 
de veículos utilizados no 
transporte rodoviário. 
"Nossos veículos cruzam 
o País e temos a preocu-

pação com a poluição 
gerada por esse tipo de 
veículo. Por isso, fomos 
ao mercado em busca 
do que há de mais mo-
derno e sustentável para 
causar o menor impacto 
ao meio ambiente e, por 
consequência, à saúde 
humana", revela o em-
presário.

Além da redução na 
emissão de dióxido de 
carbono, o sistema de 
transporte sustentável 
adotado pela empresa 
conta com sistemas de 
pós-tratamento dos ga-
ses de escapamento e 
modificações nos moto-

res e combustível com 
teor reduzido de enxofre.

Scarpe conta que a 
preocupação com o 
meio ambiente vai além 
de veículos modernos. 
Outras medidas foram 
adotadas pela empre-
sa a fim de preservar o 
meio ambiente.

Ele explica que a em-
presa realiza, periodi-
camente, capacitação 
de todos os motoristas 
para garantirem a sus-
tentabilidade e o respei-
to no trânsito. O empre-
sário destaca ainda que 
a empresa conta com 
um sistema de captação 

da água da chuva para 
a higienização dos veí-
culos e que há destina-
ção adequada de todos 
os materiais e resíduos 
oriundos da manuten-
ção dos veículos. Tudo 
é encaminhado para 
empresas certificadas a 
fazer o descarte.

"Somos uma empresa 
altamente sustentável. 
Até a escolha das cores 
que compõem os pai-
néis adesivos fixados 
em nossos caminhões 
foram definidas pen-
sando em uma menor 
poluição visual", acres-
centa.
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A Dellmar

Acompanhando o 
desenvolvimento da 
indústria brasileira, a 
Dellmar ampliou sua 
frota própria com a 

aquisição de carretas 
sider, atualmente com-
posta de 250 veículos, 
garantindo o atendi-
mento personalizado 
aos clientes. Hoje, a 
transportadora atende 

grande parte do terri-
tório nacional, com 
a matriz em Viana e 
filiais em São Paulo 
(Guarulhos e Piracica-
ba), Rio de Janeiro, Goi-
ânia, Bahia e Paraíba. •

Somos uma empresa 
altamente sustentável. 

Temos uma grande 
preocupação com a 
sustentabilidade e 

com o meio ambiente. 
Por isso, investimos 

muito nisso.

https://www.instagram.com/cancelieriesteticaesaude/?hl=pt


COLUNA

7  AGORAES.COM.BR •  AGOSTO DE 2021  CIDADES

Alta carga tribu-
tária no País, 
alto custo ope-
racional, alta 

concorrência, comple-
xidade da tributação, 
serviço com qualidade a 
ser ofertado aos clientes 
com preço justo e, ainda, 
ter lucro. Este é o cenário 
que desafia o empresá-
rio que atua no ramo de 
transporte.

Diversos são os tributos 
que afetam as empresas 
de transporte, dos quais 
destacamos a COFINS 
(Contribuição para o 
Financiamento da Se-
guridade Social), a CSLL 
(Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido), 
o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços) e o ISSQN 
(Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza).
Para diminuir o mon-

tante pago em tributos, 
evitar prejuízos com 
multas e com a criação 
de passivo fiscal, além de 
ver garantidos os direitos 
tributários, é importante 
a assessoria de um conta-
dor ou de um advogado 
especialista na área tri-
butária que entenda do 
seguimento de empresa 
de transportes.

O café de hoje é com o 
contador Alan Moreira, 
especialista em gestão 
fiscal e tributária, sócio 
administrador do escritó-
rio Moreira Contabilida-
de e Diretor da empresa 
Alfa Soluções Empresa-
riais.

Érico Lopes: As em-
presas possuem uma 

importante aliada na 
tentativa de minimizar 
o custo com tributos e 
maximizar o lucro, sem-
pre atuando de acordo 
com a legislação em vi-
gor. Estamos falando 
da CONTABILIDADE. 
Existe alguma diferen-
ça entre um escritório 
de contabilidade que 
atua no ramo de trans-
portes e contadores 
que atendem outros 
segmentos?

Alan Moreira: Indepen-
dente do setor que atue, 
é importante o profis-
sional da contabilidade 
estar sempre atento à 
legislação municipal, es-
tadual e federal para que 
detenha o conhecimen-
to necessário a traçar o 
melhor direcionamento 
para seus clientes.

Se tornar especialista 
no segmento de trans-
portes foi o diferencial 
para chegarmos onde 
estamos. Hoje podemos 
oferecer diversos benefí-
cios para nossos clientes 
neste seguimento, desde 
o COMPETE (Programa 
de Competitividade Sis-
têmica do Estado do Es-
pírito Santo), Presunção 
sobre Créditos, até abati-
mento sobre aquisições 
de combustíveis, lubrifi-
cantes, pneus e câmaras 
de ar. A legislação deste 
segmento é muito rica 
em detalhes e isso nos 
encanta.

Quais são os tipos de 
tributação possíveis à 
empresa de transpor-
te? Qual a importância 

da escolha e a influência 
na lucratividade da em-
presa?

Atualmente, no Brasil, 
temos os seguintes re-
gimes tributários: Sim-
ples Nacional e Regime 
Ordinário. Este pode 
ser Lucro Presumido 
ou Lucro Real. Para de-
finir o melhor regime à 
empresa de transporte é 
necessário avaliar a esti-
mativa de faturamento, 
se os principais clientes 
são dentro ou fora do Es-
tado, qual a quantidade 
de funcionários, dentre 
outros fatores.

Podemos dizer que as 
maiores transportadoras 
são tributadas no Regi-
me Ordinário, onde é 
possível o aproveitamen-
to de diversos benefícios 
fiscais.

As transportadoras não 
funcionam apenas em 
horário comercial, afi-
nal, a carga está sempre 
na rua.

Alguma atenção espe-
cial às regras trabalhis-

tas? E se o transporte 
for de cargas perigo-
sas, alguma obrigação 
diferente?

A primeira atenção 
sempre deve ser quanto 
ao registro em Carteira 
de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS). Esse 
ainda é o mais impor-
tante a se fazer. Pontos 
importantes e bem atu-
ais no seguimento de 
transportes é a atenção 
quanto os exames toxi-
cológicos e o controle da 
jornada de trabalho.

No caso de cargas pe-
rigosas/insalubres, os 
programas médicos rea-
lizados por profissionais 
da saúde merecem espe-
cial atenção, onde serão 
determinados os cursos 
de prevenção de aciden-
tes e equipamentos de 
proteção individual (EPI) 
necessários.

Infelizmente não po-
demos fechar os olhos 
para o problema do des-
vio ou roubo de carga 
na rotina das empresas 

de transportes. Como 
a contabilidade pode 
atuar nesses casos para 
evitar maiores danos fi-
nanceiros?

A contabilidade pode 
ser um grande aliado da 
empresa na obtenção de 
dedução, por exemplo, da 
CSLL, da COFINS, do 
ICMS. Essas perdas prove-
nientes de roubo de carga 
podem ser minimizadas 
com a dedução dos im-
postos, sendo necessário 
o registro do boletim de 
ocorrência ou a instaura-
ção do inquérito na forma 
prevista pela legislação 
trabalhista quando for co-
metida por empregado. •

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 Jurí-
dicas do Estado do Espí-
rito Santo e Secretário de 
Controle e Transparência  
de Viana.

CAFÉ, DIREITO 
E GESTÃO 
PÚBLICA

Por
Érico Lopes
@cafedireitoegestaopublica

Os impostos e 
as empresas de 
transportes: a 
contabilidade 
como parceira

Alan Moreira
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Há cada 
um minuto, 1.400 
mulheres sofrem 

algum tipo de violência 
sexual no País. E quem 
está no topo da cadeia 

na prática desses 
crimes são os 

homens.
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Escola de Homens: iniciativa trata 
diversos temas para resgatar 
famílias e reduzir índices de 
violência contra a mulher
Conduzida pelo pastor Emerson Mafessoni, a Escola de Homens é desenvolvida por meio 
de palestras e conferências, em diversos países

Uma verdadeira 
escola tem con-
duzido mais de 
40 mil homens, 

somente nos últimos 
dois anos, para apren-
der a assumir o verda-
deiro papel de proteção 
de suas famílias. A Escola 
de Homens, idealizada e 
conduzida pelo pastor 
Emerson Mafessoni, leva, 
desde 2016, temas como 
paternidade, hombrida-
de, violência doméstica 
e integridade sexual 
durante conferências 
para diferentes partes 
do mundo.

Pastor Emerson conduz 
essa abordagem median-
te um trabalho de cons-
cientização, visando a 
diminuição dos índices 
de violência contra a mu-
lher no Brasil. “Um dos 
temas que eu mais tenho 
abordado hoje é o papel 
sacrificial do homem, o 
papel de proteção da fa-
mília. Nunca se esqueça 
que quanto mais perver-
so for o homem, o indiví-
duo, mais em perigo esta-
rão meninas e mulheres. 
Tanto é que o Brasil é o 
quinto País com maior 
violência doméstica no 
mundo hoje”, afirmou.

Ele destaca que um dos 
assuntos abordados é a 
pornografia, a compul-
são e perversão sexual. 
"A cada duas horas, uma 
menina sofre algum tipo 
de abuso sexual no Bra-
sil. Há cada um minuto, 
1.400 mulheres sofrem 
algum tipo de violência 
sexual no País. E quem 
está no topo da cadeia na 
prática desses crimes são 
os homens."

A temática violência 
doméstica é um dos des-
taques dados pelo pastor 
em suas abordagens. “Os 
dados são alarmantes. 

Por Geiza Ardiçon

Toda e qualquer inicia-
tiva ou ação que não 
envolve o homem nesse 
processo de mudança 
serão apenas paliativas. 
O Brasil é o 5° País em 
feminicídio no mundo 
e 40% das mulheres que 
sofrem violência domés-
tica no Brasil declaram-
-se evangélicas. Afirmo 
que toda e qualquer ação 
de combate, proteção ou 
promoção da mulher 
sempre serão bem-vin-
das, todavia, sem uma 
reconstrução da visão, 
missão e responsabilida-
de do homem nesse pro-
cesso será como enxugar 
gelo”, destacou.

O pastor, que também é 
psicanalista, sexólogo, te-
rapeuta sexual e familiar, 
especialista em violência 
doméstica e mestrando 
em psicologia criminal, 
também aborda sobre 
paternidade durante as 
palestras. “O Brasil, hoje, 
é um País com 22 milhões 
de mães solteiras, mais 
de 37 milhões de órfãos, 
sete milhões de crianças 
que não tem na certidão 
de nascimento o nome 
do pai”, disse.

Desde que começou 
com esse trabalho, que 
também tem como base 
a abordagem bíblica, o 
pastor Emerson já mi-
nistrou palestras não 
somente no estado do 
Espírito Santo e em ou-
tros estados do País, mas, 
também, em diferentes 
partes do mundo, como 
na Europa em 2019, quan-
do passou por Amsterdã, 
França e Portugal, por 
exemplo. Para 2022, já 
está na agenda de even-
tos os Estados Unidos.

Pastor Emerson ressal-
ta, ainda, que iniciou esse 
trabalho por observar 
uma certa carência de 

iniciativas como essa, volta-
das para o público masculino. 
Público esse que apesenta 95% 
de envolvimento em crimes o 
mundo, sendo no Brasil 90% 
desse envolvimento. "De qua-
se 800 presos, apenas 5% são 
mulheres." •
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CONFIRA OS 
PRÓXIMOS 
EVENTOS

29/08 – Superando 
tempos de crise na 
família (Linhares)

04 e 05/09 – 
Divinópolis (MG); 
Salvador (BA) e 
Fortaleza (CE)

12 e 13/09 – 
Congresso de Homens 
(Cariacica)

01 e 02/11 – Congresso 
de Homens (Porto 
Seguro)

05 e 06/11 – 
Congresso de Homens 
(Linhares)

14 e 15/11 – Congresso 
de Homens (Rio de 
Janeiro)

“Homem não é proble-
ma. Homem é a solução! 
As leis, hoje, protegem as 
mulheres, os idosos, as 
crianças e os homoafe-
tivos. Nem lei de prote-
ção os homens tem hoje. 
Só hoje, no Brasil, 40 mil 
homens vão morrer de 
câncer de próstata. São 
60 mil mortes por ano 
por arma de fogo. Tudo 
tem a ver, na maioria 
das vezes, com a figu-
ra masculina. Então, o 
homem está entregue à 
própria sorte. Falta um 
modelo de hombridade 
para que os meninos 
possam olhar, se espe-
lhar, olhar como modelo 
e se tornar esse homem 
de verdade também.

Sabemos que nascer 

homem é um evento, 
tornar-se homem é um 
processo, que passar 
por mentoria, discipu-
lado, o que chamamos 
de modelagem. Então, 
nós precisamos nos 
voltar para os homens. 
Quando o homem da 
casa muda, a família é 
beneficiada.

O Instituto Barman 
(EUA) vai dizer o seguin-
te: ‘quando a criança ca-
minha para a igreja, 2% 
da família acompanha; 
quando a mulher, mãe 
ou esposa caminha para 
a igreja, 17% da família 
acompanha; quando o 
homem da casa cami-
nha para a igreja, em 
93% dos casos, a famí-
lia acompanha’. E há 

no Brasil 74 milhões de 
homens que não nasce-
ram de novo, que não 
servem a Jesus.

A igreja precisa acor-
dar e trazer o protago-
nista dessa história, o 
homem, para o centro 
do debate, resgatando 
o seu papel, sua mis-
são, responsabilidades 
e também o seu propó-
sito. O projeto Escola 
de Homens tem como 
tema: ‘Produzindo no-
vos homens para um 
novo tempo’. Que novo 
homem é esse? Nasci-
do, gerado, discipulado 
através da pessoa de 
Jesus Cristo. Quem está 
sem Jesus é o velho ho-
mem, quem está com 
Jesus é o novo homem.”

MENSAGEM DO PASTOR

CONHEÇA OS LIVROS

O segredo de Balão

Síndrome de Peter Pan

O drama das casadas e o pavor das 
solteiras tem uma linguagem simples e 
envolvente. Sua abordagem principal é 
sobre o homem hodierno, sua importância 
e, principalmente, suas responsabilidades. 
É voltado ao público masculino, mas as 
mulheres são as mais interessadas.

Homem não é problema 
é solução

Aborda o aspecto 
da missão, propósito 
e responsabilidade 
do homem à luz das 
escrituras (Bíblia).
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Aborda a importância da 
pureza e da integridade 
sexual do homem.
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ENTREVISTA | SABRINA LEONEL, VEREADORA DE VILA VELHA

"Sou uma mãezona de Vila Velha"

Eleita vereadora em 
Vila Velha concor-
rendo em sua pri-
meira eleição (no-

vembro de 2020), Sabrina 
Leonel é uma das caras 
novas que surgiu na po-
lítica da cidade canela 
verde. A vereadora tem 
34 anos, casada, mãe e, 
aos 34 anos, já é avó (filho 
do enteado).

Sempre atenta às ques-
tões sociais de sua cida-
de, ela conta que o des-
pertar para vida política 
surgiu de forma inespe-
rada, após identificar um 
buraco aberto por vários 
dias em uma importante 
via da cidade, que a pre-
feitura não resolvia.

“Neste momento eu en-
tendi que precisava aju-
dar de alguma maneira 
minha cidade”. A partir 
dai, formou liderança 
comunitária no bairro Jo-
ckey de Itaparica e, a con-
vite do então vereador na 
época e atual prefeito da 
cidade, Arnaldinho Bor-

go, se filiou ao Podemos, 
partido pelo qual foi elei-
ta vereadora.

Entres suas referências 
no meio político capixaba 
estão o prefeito Arnaldi-
nho Borgo e o secretário 
de Estado do Governo 
e ex-prefeito de Viana, 
Gilson Daniel. Para con-
tar um pouco mais sobre 
seus projetos para a cida-
de de Vila Velha e futu-
ro político, a vereadora 
conversou com exclusi-
vidade com a equipe do 
Agora ES. Confira.

Agora ES: Como 
surgiu o interesse em 
entrar para política?

Foi meio que por acaso. 
Em uma ocasião estava 
em um ponto de ônibus 
aqui em Vila Velha e notei 
um buraco aberto no meio 
da avenida. Meses depois, 
quando passei novamen-
te pelo local, para minha 
surpresa, o buraco estava 
no mesmo lugar e nada 
tinha sido feito pelo poder 

público. Me tornei lider 
comunitária do bairro e 
começamos a lutar por 
melhorias... Organizamos 
associação de moradores, 
fizemos o primeiro CNPJ 
da associação, atualiza-
mos o estatuto que estava 
desatualizado desde 1999... 
Com o trabalho à frente 
da associação que veio o 
convite para me filiar ao 
Podemos e a disputar a 
eleição municipal em 2020.

Em seu primeiro ano 
como vereadora, quem 
a senhora leva como 
referência no meio 
político?

Eu tenho Gilson Daniel 
como referência de pla-
nejamento, organização 
e politico comprometi-
do com o bem-estar da 
população. O que ele fez 
em Viana durante seus 
oito anos de mandato 
mostra o quanto ele foi 
e continua sendo com-
prometido com a cidade. 
Nunca me esqueço de 

Por Vinícius Nascimento

Fiquei 
impressionada com a 

força de vontade do atual 
secretário de Estado do 

Governo, Gilson Daniel, em 
reconstruir uma passarela 

que ligava Viana a Cariacica 
em 24 horas, enquanto era 

prefeito de Viana. Aquilo 
foi incrível.

Gilson Daniel falando sobre a reconstrução da passarela, em 24 horas
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uma situação, que até 
brinco com o Gilson, 
do "abuso" dele deter-
minar a construção de 
uma passarela ligando 
Viana a Cariacica em 24 
horas (A medida emer-
gencial adotado pelo 
então prefeito de Viana, 
Gilson Daniel, precisou 
ser tomada após as duas 
pontes que interligam 
as cidades terem sido 
destruídas pela água 
das chuvas, que elevou 
o nível do rio Formate, 
em novembro de 2019, e 
os moradores das duas 
cidades se arriscarem 
passando pela estrutu-
ra danificada). Duvidei 
que a passarela seria fei-
ta neste prazo por que 

nunca havia presencia-
do algo semelhante aqui 
no Estado. A partir des-
te momento eu comecei 
a pesquisar mais sobre o 
trabalho dele em Viana 
e fiquei admirada. Outra 
referência é o prefeito 
Arnaldinho Borgo. Ele 
está trabalhando com 
"sangue nos olhos". Ele 
quer fazer, quer entre-
gar... Ele quer correr 500 
anos em quatro anos... 
É muito bonito ver sua 
dedicação e empenho. 
Também tenho como 
referência o vereador e 
presidente da câmara, 
Bruno Lorenzutti e a 
deputada federal e pre-
sidente nacional do Po-
demos, Renata Abreu.

Quais as principais 
bandeiras que 
pautam o mandato da 
senhora?

Nunca pensei que es-
taria ocupando uma 
cadeira na Câmara de 
Vereadores. Terminei a 
eleição como primeira 
suplente do partido e 
assumi a vaga após o ve-
reador Anadelso Pereira 
ser convidado para a se-
cretaria de serviços urba-
nos. Eu sei que não estou 
neste lugar à toa. Eu sigo 
com muita responsabili-
dade neste cargo. Nosso 
mandato é de Deus e para 
servir à população. Por 
isso, os pilares do nosso 
mandato são norteados 
pelo bem coletivo. Tenho 

um olhar carinhoso para 
às questões educacionais. 
Inclusive faço parte da 
comissão de educação da 
Câmara de Vereadores. 
Sou fruto da educação 
pública e sei da importân-
cia da qualidade do ensi-
no. As pautas das mulhe-
res também estão entre 
nossas prioridades. Até 
protocolei recentemente 
um projeto que trata do 
atendimento humaniza-
do à mulher. A inclusão e 
a causa animal também 
faz parte das pautas do 
nosso mandato. Meu 
mandato é compartilha-
do com a sociedade e os 
anseios do cidadão de 
Vila Velha também são 
meus anseios.

Qual o maior desafio 
que a senhora 
enfrenta na Câmara 
de Vereadores?

O maior desafio é ser 
uma das duas mulheres 
dentro da Câmara de 
Vereadores com outros 
15 homens. A Câmara 
de Vila Velha tem 17 ca-
deiras e apenas duas mu-
lheres para representar 
a maioria do eleitorado. 
Um dos nossos desafios 
é provar, dentro deste 
universo machista que 
é a política, nossa capa-
cidade, determinação e 
qualificação.

O que a senhora 
atribui essa 
disparidade entre o 
número de vereadores 

homens e mulheres?
A política ainda é um 

universo predominan-
temente dominado pe-
los homens. Mas acre-
dito que a mulher vota 
em outra mulher, mas 
ela precisa achar uma 
mulher competente, 
uma mulher que ela se 
identifica em todos os 
aspectos para votar. Eu 
vejo isso na rua, quando 
eu entro em uma comu-
nidade... As mulheres se 
sentem representadas 
por mim, que sou de co-
munidade, que estudei 
em escola pública... Mas 
ainda existem questões 
estruturais, de uma cul-
tura patriarcal que nossa 
sociedade foi construída. 
Mas já estamos come-
çando a modificar essa 
estrutura, e eu estou 
aqui para mostrar que 
as mulheres podem ser 
representantes da socie-
dade seja onde for.

A senhora protocolou 
recentemente o 
projeto que pede 
a prorrogação do 
benefício "Bolsa 
Aluno". Como está 
o andamento desta 
questão junto à 
Prefeitura?

Pedimos a prorrogação 
desse benefício porque 
entendemos que muitas 
famílias ainda sofrem as 
consequências econômi-
cas da pandemia e preci-
sam deste benefício para 
alimentar dignamente 

seus filhos. Sei que é 
um desejo do prefeito 
Arnaldinho prorrogar o 
pagamento do benefício 
e estamos aguardando a 
avaliação da equipe eco-
nômica da prefeitura.

A senhora também é 
autora da indicação 
do projeto de lei 
que regulamenta 
o trabalho dos 
motoristas de 
aplicativo.

Sim. Recebemos essa 
demanda do presidente 
da categoria e entende-
mos que é um ponto im-
portante a ser debatido 
pois irá gerar benefícios 
tanto para o motorista 
quanto para Vila Velha. 
A cidade vai ganhar com 
a geração de Imposto So-
bre Serviços (ISS) e esse 
dinheiro poderá ser in-
vestido na infraestrutura 
da cidade, por exemplo.

Quais são os projetos 
e planos futuros para 
as próximas eleições?

É viciante demais ser-
vir à população. O pra-
zer da entrega é satis-
fatório demais. Tenho 
o desejo de fazer muito 
mais pela população ca-
pixaba. Mas vejo que pra 
isso será necessários al-
çar voos maiores. Estou 
à disposição da socie-
dade e do meu partido. 
No momento certo irei 
avaliar a possibilidade e 
decidir meus próximos 
passos. •

Arnaldinho Borgo em assinatura de ordem de serviço em Vila Velha

O prefeito 
Arnaldinho Borgo 
está trabalhando 

com sangue nos olhos. 
Ele quer fazer, quer 

entregar... Ele quer correr 
500 anos em quatro 

anos... É muito bonito 
ver sua dedicação e 

empenho.
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Confronto de interesses
O PDT estadual não vislumbra a possibilidade de deixar a 

base do governador Renato Casagrande (PSB), caso confirme 
sua candidatura à reeleição ao Palácio Anchieta. Isso, porém, 
vai de encontro à possibilidade do senador Fabiano Contarato 
(Rede) - que analisa se filiar aos pedetistas ou aos petistas - de 
concorrer à cadeira governamental.

Pauta da vez
Com a proximidade do dia 7 de setembro, Dia da Independência 

do Brasil, e a instigação para que militares se posicionem poli-
ticamente a favor do atual presidente, o assunto tem ganhado 
destaque em diversos espaços. Enquanto o ex-governador Paulo 
Hartung concedeu, nesta semana, entrevista ao podcast da Folha 
de São Paulo - em 2017, o Espírito Santos enfrentou uma para-
lisação dos policiais militares durante 22 dias -, parlamentares 
estaduais debatem, na Assembleia Legislativa, a necessidade de 
recomposição dos quadros da Polícia Militar capixaba. Em voga, 
o assunto deve entrar no debate eleitoral do próximo ano.

Mais que 
necessário

Falando na Assem-
bleia, o Legislativo 
aprovou, nesta quar-
ta-feira, proposta que 
institui a Lei Jaciara 
da Silva - atenção e 
proteção, que trata 
do atendimento psi-
cológico para crianças, 
adolescentes e jovens 
cujas mães foram vítimas de feminicídio no Espírito Santo. Au-
tora da proposição, a deputada Iriny Lopes (PT) aponta, em sua 
justificativa, que, segundo dados da Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social (Sesp), foram assassinadas 33 mulheres 
no Estado em 2019. No ano de 2020, o Espírito Santo registrou 26 
mortes. Nos três primeiros meses de 2021, sete. Agora, a proposta 
segue para análise e sanção do Executivo.

Maior arrecadação
A arrecadação dos municípios capixabas aumentou, conjunta-

mente, em 7% no acumulado até julho de 2021 (R$ 8,9 bilhões) em 
relação ao mesmo período de 2020 (8,3 bilhões). As informações 
são do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Dos 78 municípios 
capixabas, 64 estão abaixo do limite dos gastos com pessoal de-
finido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 54% 
da arrecadação. Doze deles estão no limite legal e dois acima: 
Brejetuba e Conceição do Barra. Este último, porém, segundo 
informação do órgão, incorreu em erro na disponibilização dos 
dados e deve corrigir ainda neste mês.

Reciclagem de vidro
Treze novos pontos para descarte de vidro serão instalados em 

Vila Velha próximos de bares e restaurantes. Os contentores cha-
mados de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estarão em Praia 
da Costa, Jockey, Praia de Gaivotas, Terra Vermelha, Santa Mônica 
e Coqueiral de Itaparica.

Cadeira garantida
Em evento que marcou a reeleição da presidente e do seu vi-

ce-presidente do Fórum Estadual de Controle Interno, Simone 
Cassini, que é  secretária de Controle de Conceição da Barra, e 
Cleuton Ladislau, que é secretário de Controle de Boa Esperança, 
respectivamente, o município de Viana, representado pelo seu 
secretário de Controle, Érico Lopes, passa a ter um assento na 
diretoria após ser eleito para ocupar o cargo de Coordenador da 
Região Metropolitana do fórum.

JK
COLUNA

Por trás das 
cartas de apoio ao 
ministro do STF

Dois documen-
tos de apoio ao 
ministro do Su-
premo Tribunal 

Federal (STF) Alexandre 
de Moraes - alvo de um 
pedido de impeachment 
feito pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(sem partido) - foram as-
sinados e divulgados por 
dez partidos políticos na 
última semana.

Neles, contudo, nota-se 
um detalhe importante 
que pode passar desper-
cebido a muitos: o agru-
pamento das legendas 
para um posicionamen-
to conjunto reflete cla-
ramente a aproximação 
política-eleitoral no atual 
tabuleiro político.

Uma das cartas foi assi-
nada por PDT, PSB, Cida-
dania, PCdoB, PV, Rede e 
PT, siglas historicamente 
entre a esquerda e o cen-

tro-esquerda. Já a outra, 
por DEM, MDB e PSDB. 
O primeiro tradicional 
na direita e os demais 
atuais centro-direita.

O que chama atenção, 
todavia, é que o DEM 
surgiu da antiga Arena, 
partido da Ditadura, o 
qual tinha o MDB como 
seu principal e único 
opositor formal durante 
as quase duas décadas de 
bipartidarismo. Ou seja, 
de adversários históricos 
a aliados. Mas, o que mu-
dou ideologicamente?

Para o professor da Uni-
versidade Federal do Es-
pírito Santo (Ufes) Pedro 
Ernesto Fagundes não 
há nada de muito novo. 
Afinal, as legendas se or-
ganizam e mudam sem-
pre atentas às possibili-
dades eleitorais, nunca 
propriamente primando 
por questões programá-

ticas, renegando-as a um 
segundo plano.

Fagundes explica que 
os posicionamentos 
são resultados da atual 
conjuntura eleitoral, na 
qual há uma tentativa 
por parte das siglas de 
apresentarem-se como 
opções para aquele elei-
torado que não busca 
a esquerda e não quer 
apoiar o atual governo.

“Todas essas cartas po-
dem indicar formação 
de blocos. Um mais a 
esquerda, que tende a 
fragmentar entre duas 
candidaturas, Lula e 
Ciro; e um bloco ao cen-
tro, que pode agregar o 
PSDB e o DEM. Já o MDB 
é muito grande, não tem 
como prever. Mas isso é 
conjuntural, com a apro-
ximação da eleição 2022, 
cada um vai buscar um 
espaço”, analisou. •

RAPIDINHAS

POLÍTICA   AGOSTO DE 2021 • AGORAES.COM.BR
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Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

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

(27) 2121-0811(27) 2121-0800
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Por Lívia Albernaz

Luiza Guisso Fiore-
se era uma garota 
que vivia tran-
quilamente junto 

a sua família em Ven-
da Nova do Imigrante. 
Amante dos esportes, 
começou a jogar han-
debol aos 10 e queria ser 
jogadora profissional da 
modalidade. Quando a 
carreira começou a des-
lanchar, em 2013, Luiza 
teve uma dor no joelho 
e, ao procurar um médi-
co, descobriu um triste 
diagnóstico: um câncer 
na perna.

Após a descoberta da 
doença, aos 15 anos, a jo-
vem teve de abandonar o 
handebol, realizar cinco 
cirurgias e colocar uma 
prótese no lugar de parte 

do fêmur, da articulação 
do joelho e de um pedaço 
da tíbia.

“Eu achei que era uma 
tendinite, dor do han-
debol mesmo. Digo que 
o esporte salvou minha 
vida em todos os aspec-
tos porque busquei o 
médico com muita ante-
cedência. Quando ele me 
deu o diagnóstico de um 
câncer ósseo, eu tratei 
com quimo e rádio e tive 
que retirar o osso e colo-
car uma endoprótese no 
lugar. Eu não imaginava 
que teria que parar de 
jogar handebol e isso foi 
muito brutal. Foi difícil 
aceitar", contou Luiza.

Ela ficou seis anos lon-
ge do esporte. Mudou 
para Belo Horizonte para 

estudar jornalismo para 
acompanhar o esporte 
por meio da profissão. 
Ela queria, de alguma 
forma, continuar em 
contato com o que mais 
ama.

Foi então que ela co-
nheceu o vôlei sentado, 
no fim de 2018, ao parti-
cipar de um programa 
de TV no qual também 
estava a líbero da seleção 
feminina Gizele Maria.

“Ela me disse que eu era 
nova e tinha altura. E foi 
assim que fui para essa 
nova modalidade. Eu 
sentia um vazio enorme 
e tentei encontrar o es-
porte de outras formas. 
Quando fui para o volei-
bol, sentei no chão e vi 
que aquilo era para mim. 

Paralimpíadas: 
capixaba 
supera câncer 
e representa o 
Brasil em Tóquio

Luiza Fiorese, de 23 anos, 
é capixaba (de Venda Nova 
do Imigrante), descendente 
de italianos, filha de 
produtores rurais e é a 
fera do voleibol sentado da 
seleção brasileira

Quero 
ser uma mulher 

que inspira outras 
mulheres para que 

elas entendam 
que não podemos 
sonhar pequeno. 
Nós não somos 

limitados.



15  AGORAES.COM.BR •  AGOSTO DE 2021  ESPORTE

Daniel Mendes (atletismo)

Natural de Nova Venécia, mas re-
sidindo atualmente em São Paulo, 
Daniel Mendes é deficiente visual 
e já conquistou três medalhas em 
Paralimpíadas: ouro (4x100m T11-13) 
e bronze (200m), no Rio, em 2016, e 
prata (200m), em Londres, 2012. Além 
disso, é recordista mundial na classe 
T11. Por todos estes feitos, o velocista 
foi homenageado com uma estrela 
na Calçada da Fama da Sesport, lo-
calizada no Centro de Treinamento 
Jayme Navarro de Carvalho.

Luiza Fiorese (vôlei sentado)

Nascida em Venda Nova do Imi-
grante, Luiza Fiorese atualmente 
joga pelo ADAP, de Goiânia, Goiás. 
Nos tempos em que morava no Es-
tado, Luiza Fiorese chegou a disputar 
os Jogos Escolares do Espírito Santo 
(JEES), mas praticando handebol, até 
que, aos 15 anos de idade, recebeu o 
diagnóstico de um osteossarcoma 
(tipo de câncer ósseo). Após abando-
nar o esporte, já que teve que substi-
tuir parte dos ossos da pena por uma 
endoprótese, ela acabou descobrin-
do o vôlei sentado, modalidade que 
pratica há pouco mais de dois anos 
apenas e já se tornou destaque.

Mariana Gesteira (natação)

Carioca e portadora da síndrome 
de Arnold-Chiari, uma malforma-
ção congênita que acomete o siste-
ma nervoso e provoca dificuldade 
de equilíbrio, Mariana Gesteira se 
mudou para o Espírito Santo, em se-
tembro do ano passado, para realizar 
seus treinamentos no Clube Álvares 
Cabral e na academia da Sesport, 
sob as orientações do personal Eri-
ch Chiabai e do professor Leonardo 
Miglinas. Tóquio será sua segunda 
Paralimpíada. No Rio, em 2016, Ma-
riana Gesteira foi finalista em qua-
tro provas. Além disso, a nadadora 
também conquistou oito medalhas 
em parapanamericanos e é a atual 
campeã e recordista brasileira nas 
provas de 50m livre, 100m livre, 100m 
costas e 200m medley, pela Classe S10.

Patrícia Pereira dos Santos (natação) 

Contemplada pelo programa Bolsa 
Atleta, Patrícia Pereira dos Santos 
conquistou a medalha de prata na 
Paralimpíada do Rio, em 2016, na 
prova dos 4x50m livre, integrando o 
grupo com duas lendas da natação 
paralímpica brasileira, Clodoaldo Sil-
va e Daniel Dias. Tetraplégica e mo-
radora de Cariacica, a nadadora fez 
quase todo o ciclo do Rio até Tóquio 
treinando pelo Clube Álvares Cabral, 
mas, recentemente, se transferiu para 
a equipe Naurú, de Indaiatuba, São 
Paulo, onde finalizou a preparação 
rumo ao Japão.

Nesse momento, fiz um 
propósito de viver para 
isso, com garra e vonta-
de! Quero ser uma mu-
lher que inspira outras 
mulheres para que elas 
entendam que não po-
demos sonhar pequeno. 
Nós não somos limita-
dos. Nossos limites são 
mais altos do que colo-
cam em você. O esporte 
faz isso: abre portas e 
caminhos.”

E tudo foi muito rápido: 
em um ano, ela já esta-
va na seleção brasileira 
quando foi convocada 
pelo técnico José Agtô-
nio Guedes para integrar 
a equipe medalhista de 
prata nos Jogos Para-
pan-Americanos de Lima 
(Peru) e classificada para 
Tóquio. Por conta da sele-
ção, a atleta arrumou as 
malas novamente, dessa 
vez para Goiânia, para se 
preparar para os jogos.

"Acredito que na minha 
primeira convocação, ele 
(José Agtônio Guedes) 
me chamou visando a 
Paralimpíada da Fran-
ça. Ele viu que sou nova 

e alta. Tenho 1,77 metro e 
estou entre as três mais 
altas da seleção. Eu já vi-
nha do esporte, mas do 
handebol e ainda tinha 
alguns vícios do hande-
bol. O técnico da seleção 
viu que eu tinha poten-
cial e disse que queria me 
treinar pessoalmente. 
Como ele é de Goiânia, 
me perguntou se eu gos-
taria de me mudar para 
lá. Disse que eu tinha 
uma chance real de ir 
para Tóquio, mas precisa-
va evoluir em muitos as-
pectos", lembrou Luiza.

A capixaba, que chegou 
na seleção em 2019, acre-
dita que o adiamento dos 
jogos por conta da pan-
demia deu mais tempo 
para se dedicar aos trei-
nos e garantir a vaga em 
Tóquio. “Minha mãe me 
ajudou a construir um 
Centro de Treinamento 
em casa, para eu conti-
nuar treinando, e isso me 
ajudou a evoluir e man-
ter ativa e a estar na lista 
das 12, com condições de 
ajudar a equipe”, contou.

Luiza frequenta o Cen-

tro de Referência Pa-
ralímpico de Goiás, do 
Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB), que amplia 
a promoção da prática do 
esporte da iniciação ao 
alto rendimento.

Sobre os Jogos, ela fala: 
“sempre foi meu sonho 
estar aqui. Vivendo isso 
tudo. Antes de me tonar 
uma pessoa com defici-
ência, sonhava em ser 
atleta e estar em uma 
olimpíada. Estou reali-
zando o sonho de garo-
tinha. Ser atleta profis-
sional significa muito e 
quero conquistar algo 
com meu time. Por isso 
as expectativas são as 
melhores. Acreditamos 
que dá para chegar à final 
e a meta é essa”, revelou.

Representando o Es-
pírito Santo nos Jogos, 
além da Luiza, tem tam-
bém Daniel Mendes, 
no atletismo; e Patrícia 
Pereira, na natação. Ma-
riana Gesteira, a carioca 
treinada pelo capixaba 
Leonardo Miglinas, tam-
bém faz parte da delega-
ção de natação. •

SAIBA MAIS SOBRE OS ATLETAS

Mais informações
www.cpb.org.br
(Comitê Paralímpico Brasileiro)

https://www.cpb.org.br
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A 16ª edição da Paralimpí-
ada, Tóquio 2020, começou 
na terça (24) e vai até o dia 
05 de agosto. O Brasil é uma 
potência paralímpica: desde 
Pequim 2008, o Brasil fica en-
tre os 10 primeiros no quadro 
de medalhas. A Rio 2016 foi o 
recorde: 72 medalhas no total.

De acordo com levantamen-
to do departamento de Ciên-
cias do Esporte do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB), os 
atletas que representaram o 
País já conquistaram 301 me-
dalhas na história. Ao todo, 
foram 87 de ouro, 112 de prata 
e 102 de bronze. A delegação 
brasileira tem 260 atletas do 
total: 164 são homens e 96 são 
mulheres.

Vôlei sentado
Surgiu em 1956 e chegou nos Jo-

gos Paralímpicos em 1980. O femi-
nino só foi incluído no programa 
esportivo nos Jogos Paralímpicos 
de 2004. No Brasil, começou a ser 
praticado apenas em 2002.

Em abril de 2003, a Confederação 
Brasileira de Voleibol para Deficien-
tes foi fundada e no mesmo ano 
a seleção brasileira foi formada, 
fazendo a estreia em campeona-

tos internacionais nos Jogos Para-
pan-Americanos de 2003, obtendo 
a medalha de prata. Na Rio 2016, o 
Brasil faturou o bronze.

A medalha de bronze alcançada 
pela seleção feminina na Paralim-
píada do Rio de Janeiro, em 2016, 
foi a primeira do voleibol sentado 
brasileiro. Nos Jogos de Tóquio, o 
País espera marcar presença nos dois 
pódios, entre homens e mulheres.

Jogos Paralímpicos

28/08
Brasil x China (masculino), às 
6h30

29/08
Brasil x Japão (feminino), às 8h30

30/08
Brasil x Irã (masculino), às 8h30

31/08
Brasil x Alemanha (masculino), 
às 2h

31/08
Brasil x Itália (feminino), às 22h
Horário de Brasília.

Fonte: Comitê Paralímpico 

Confira a tabela dos jogos do Brasil do vôlei adaptado:

Medalhas do 
Brasil

A Paralimpíada come-
çou na terça (24) e, até 
a sexta-feira (27), o Bra-
sil tem dado um show. 
Só na sexta, recorde de 
medalhas: foram nove, 
sendo cinco douradas, 
que fizeram o Brasil sair 
da décima para a sexta 
posição no quadro me-
dalhas. Até sexta, foram 
17 medalhas, 6 de ouro, 4 
pratas e 7 bronzes.

E a primeira capixaba 
já brilhou: foi a nada-
dora Patrícia dos San-
tos que na quinta (26), 
conquistou o bronze na 
prova do revezamento 
4x50m livre, ao lado de 
Daniel Dias, Joana Pei-
xinha e Talisson Glock.

E de longe mais um 
capixaba está atento. 
É o técnico Leonardo 
Miglinas, referência da 
natação paralímpica 
capixaba e um dos téc-
nicos mais renomados 
do Brasil.

Sua atleta Mariana 
Gesteira, radicada no 
ES, entra na piscina em 

busca de medalhas no 
dia 29 de agosto, pelos 
100m costas, às 19h15, 
no horário do Brasil, 
e os 100 livre, dia 30, 
às 22h36. “A Mariana 
se preparou. Está mo-
rando há mais de um 
ano aqui em Vitória e 
treinando comigo no 
Álvares. Ela chegou em 
Tóquio com a primeira 
marca do ranking.

Na seletiva que ela 
fez o índice, ela teve de 
fazer o índice da clas-
se S 10 para o 50 livre, 
porque a prova do 50 
da categoria não abriu 
para Tóquio. Isso é co-
mum acontecer por ser 
um programa muito ex-
tenso e em cada edição 
eles retiram uma prova 
e essa foi justamente a 
prova em que Mariana 
é a primeira do ranking 
mundial.

Mesmo assim ela fez o 
índice da classe de cima, 
a S 10, e nadou a primei-
ra prova em Tóquio, que 
foi o 50 m livre. Nessa 
primeira prova, ela ficou 
na quinta posição. Não 

ganhou medalha, mas 
agora vai nadar provas 
que tem muita chance.

"A gente vai brigar 
muito por isso, né? A 
marca para ela poder 
ganhar medalha é uma 
marca que ela já fez em 
algum momento da 
carreira dela e a gente 

vai lutar bastante por 
isso“, disse Miglinas, que 
está acompanhando do 
Brasil os treinos de sua 
atleta.

“Ela tem treinado à 
tarde, então, eu recebo 
o feedback dela do trei-
no anterior. Eu passo o 
treino, depois eu man-

do um áudio explicando 
item a item e o que que 
ela precisa fazer. Passo 
isso para técnico da se-
leção, que é técnico de 
outras atletas que estão 
lá. Mando informações 
daqui para eu poder ir 
montando os treinos e 
montando os aqueci-

mentos, as estratégias 
de prova. É bem traba-
lhoso, complicado de es-
tar distante. Não estou 
acompanhando ali de 
perto, mas tem funcio-
nado. Agora, Mariana vai 
tentar buscar uma me-
dalha principalmente na 
prova do 100 livre”, disse.
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Vitória recebe a I Copa de Projetos 
Sociais de Futebol de Areia
Copa vai reunir equipes do Sudeste (ES, RJ, MG e SP) e Nordeste (PB e BA) no Centro 
Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão)

É de muitos projetos 
sociais que talentos des-
pontam: exemplo disso 
foram nos Jogos Olím-
picos de Tóquio, onde 
dezenas de atletas que 
nasceram em projetos 
sociais se destacaram e 
ganharam projeção. E, 
para confirmar que essa 
fórmula dá certo, vai ser 
realizado nos dias 28 e 29 
de agosto, no Tancredão, 
em Vitória, a I Copa de 
Projetos Sociais de Fute-
bol de Areia.

A competição é de or-
ganização do Instituto 
de Talentos São Pedro 
(ITESP) e, inicialmente, 
serão nas categorias sub 
17 e sub 20, masculino, 
etapa Sudeste. As equi-
pes confirmadas desta 

etapa são: Só Show, de 
Rio das Pedras, Região 
dos Lagos/RJ; São Pedro 
Beach Soccer, Bairro São 
Pedro, Vitória/ES; Juven-
tude Beach Soccer, Bair-
ro da Penha, Vitória/ES; 
e Craques da Praia Beach 
Soccer, Praia do Suá, Vi-
tória/ES.

A função do torneio, 
nestes dois dias de com-
petição, é colocar os atle-
tas para jogar, fazendo 
intercâmbio com ou-
tras equipes e para que 
aprendam o valor de per-
der e ganhar, sempre res-
peitando os adversários.

“A função das pessoas 
ligadas a projetos sociais, 
principalmente voltados 
para inclusão social atra-
vés do esporte, é buscar 

alternativas para, juntos, 
divulgar o trabalho das 
escolinhas de futebol. 
A Copa de Projetos So-
ciais de Beach Soccer 
2021 - Etapa Sudeste vem 
auxiliar os projetos das 
comunidades a ter visibi-
lidade e também a estar 
competindo. É nítida a 
importância de projetos 
sociais em áreas ca-
rentes. Um exemplo 
claro foi a olimpía-
da de Tóquio, onde 
atletas oriun-
dos de projetos 
situados em 
comunidades 
conquistaram 
m e d a l h a s ” , 
disse Flávio 
Diogo, um dos 
idealizadores  

da competição. A próxi-
ma e última etapa será a 
Nordeste e data e lo-
cal ainda serão 
definidos. •
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www.moreiracontabil-es.com.br

Serviços Especializados em Contabilidade:

Dividindo conhecimento, multiplicando sucesso.

Departamento Societário
Departamento Pessoal
Departamento Fiscal
Departamento Contábil

Correspondente Contábil
Para empresas de outros estados.

Coworking
Eventual e Mensal

BPO Financeiro

Unidade I Unidade II

Rua Goiás, nº 09, 
Universal, Viana/ES.

Rod. do Sol, nº 2780, 
Edf. Itaparica Top Business, 

Sala 712, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES.



Sábado (28) é o último dia do mutirão

LOGÍSTICA

VACINAÇÃO

Viana: prefeitura e Ifes assinam 
Termo de Cooperação Técnica

Mapear toda a cadeia lo-
gística do município. Este 
é o objetivo do Termo de 
Cooperação Técnica assi-
nado entre a Prefeitura de 
Viana e o Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes). 
Além da assinatura do 
termo, o evento também 
comemorou o aniversário 
de seis anos de atuação 
do Ifes em Viana.

“Esse projeto vai fomen-
tar ainda mais o setor da 
logística no município. 
Já avançamos muito até 
aqui com investimentos 
diversos, agora, com a 
assinatura do termo, va-
mos poder compartilhar 

o conhecimento de qua-
lidade oferecido no Ifes 
e alavancar ainda mais o 
desenvolvimento da cida-
de”, enfatizou o prefeito 
Wanderson Bueno.

Para o secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico César Albenes, a 
assinatura significa uma 
revolução na logística da 
cidade. “O Ifes vai poder 
contribuir para o ma-
peamento de toda área 
logística do município, 
que é fundamental para 
o desenvolvimento da ci-
dade. A ideia é que esse 
mapeamento ajude a 
encaminhar a população 

para o mercado de traba-
lho e os próprios alunos 
do Ifes, tanto na parte de 
empregos formais como 
os prestadores de serviço, 
por meio dos microempre-
endedores que atuam no 
município.”

Já o reitor do Ifes, Jadir 
José Pela, destacou as 
dimensões da logística 
na cidade. “O município 
cresce de forma expres-
siva e acelerada, o que 
potencializa as áreas do 
empreendedorismo e co-
operativismo. O Ifes tem 
como missão gerar pro-
fissionais capacitados’’, 
afirmou o reitor. •

O Espírito Santo está 
realizando um mutirão 
para a aplicação da se-
gunda dose das vacinas 
contra a Covid-19. Ao 
todo, estão sendo dispo-
nibilizadas 360 mil doses 
para serem aplicadas até 
sábado (28).

Em pactuação da Secre-
taria da Saúde (Sesa) com 
os municípios capixabas, 
os esforços estão sendo 
voltados para a execução 
de estratégias que visam 
a garantir o acesso da po-
pulação que se encontra 

com esquema vacinal 
atrasado e dos que estão 
aptos à D2.

“Sexta-feira (27) e sába-
do (28) serão os dias da 
D2. Agora, nosso foco 
será a aplicação da 2ª 
dose. Faça sua parte! 
Vamos juntos salvar vi-
das. Agora é a sua vez”, 
convocou o governador 
do Estado, Renato Casa-
grande, em rede social, 
na quarta-feira (25).

Entre as estratégias re-
alizadas pela Secretaria 
da Saúde para a aplica-

ção da D2 está a anteci-
pação do esquema vaci-
nal da Pfizer de 12 para 10 
semanas. Além disso, foi 
acordada entre os muni-
cípios a intensificação de 
ações extramuros, como 
busca ativa dos cidadãos 
que estão com esquema 
em atraso.

Para este sábado (28), a 
Sesa tem se articulado 
para disponibilizar pon-
tos próprios de vacina-
ção à população, como 
ocorreu no último Dia D, 
que contou com o apoio 

do Centro de Referência 
de Especialidades Me-
tropolitano, em Cariaci-
ca; do Hospital Materno 
Infantil, na Serra; e do 
Centro de Reabilitação 
Física do Espírito Santo 
(Crefes), em Vila Velha.

Segundo o secretário de 
Estado da Saúde, Nésio 
Fernandes, entre a po-
pulação em atraso com o 
esquema vacinal e aque-
les já aptos a receberem 
a dose no prazo, somam 
também cerca de 360 mil. 
“Temos quase 150 mil ca-

César Albenes, secretário de Desenvolvimento Econômico de Viana
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Vida feliz
 

Tem muita gente estranhando a dinâmica da 
vida e se perguntando: será o fim do mundo? 
Tudo parece ter fugido do controle humano, a 
incerteza tomou conta de quase todas as men-
tes e o medo se espalhou como uma doença 
ruim.

Tudo no planeta está diferente, fugindo do 
previsível… é verão com cara de inverno… é 
inverno com jeito de primavera… pessoas se 
agredindo como feras selvagens...valores to-
talmente invertidos... definitivamente a coisa 
fugiu do padrão, não é mais a mesma.

E agora, para complicar ainda mais as coisas, 
surge o coronavírus e suas variantes, ameaçan-
do a vida de todo mundo. O medo está no ar, 
todos temem alguma coisa, que ninguém sabe 
especificamente o que é. A comunicação com 
o outro se tornou difícil, ninguém se entende 
mais... todos gritam e ninguém tem razão. A 
sensação que muitos experimentam é de ser-
mos inadequadas, desnecessários…inúteis... a 
tecnologia nos diz isso a cada nova invenção.

A tal felicidade que prometeram para nós, a 
partir das conquistas materiais, não aconte-
ceu. O trabalho, por mais brilhante que seja, 
não preenche mais as necessidades da alma, 
o vazio permanece inalterado dentro de nós. 
Nossos olhares continuam buscando soluções 
mágicas fora de nós...

Esse é o problema – nos ensinaram a buscar 
fora de nós o que só pode ser encontrado den-
tro de nós. Não há necessidade de nenhuma 
busca – esse é o segredo. A valentia de uma 
alma não está no IR, mas no FICAR. Quan-
do abandonamos as ilusões do mundo, quando 
paramos de buscar nos aeroportos as soluções 
para os nossos conflitos, e mergulhamos em 
nós mesmos, aí sim começamos a fazer o ca-
minho de volta ao coração, onde estão todas 

as respostas, onde reside toda a paz que bus-
camos.

O planeta está em trabalho de parto, mas não 
é o fim do mundo. Pelo contrário, uma nova 
consciência está nascendo, ninguém duvida 
mais disso. Do jeito que a coisa estava indo, 
não iríamos chegar a lugar algum.

As famílias estavam se desintegrando, gerando 
uma legião de dependentes químicos. Não es-
tou falando só da cocaína, mas principalmente 
das drogas lícitas, como o álcool e os ansiolíti-
cos. Nas ruas, o que se vê é o álcool e o crack 
em franca expansão; dentro de casa, é a farra 
do rivotril. Duas formas de fugir da realidade, 
igualmente tóxicas.

O Universo sabe exatamente o momento de in-
tervir. Se ele está consentindo com a onda de 
destruição que o coronavírus está promovendo 
é porque precisa ser assim. Nós escolhemos 
esse caminho quando nos recusamos a cultivar 
a nossa essência de luz.

Somos seres espirituais passando por uma bre-
ve experiência material, mas isso foi comple-
tamente esquecido, a maioria se entregou aos 
prazeres efêmeros do mundo material e se dis-
tanciou da Divindade que deveria conduzir to-
dos os nossos passos. Com as nossas próprias 
pernas, e seguindo os comandos do ego, cami-
nhamos na direção do abismo.

Estamos exatamente na beira do abismo, che-
gou a hora de decidir se andamos para frente, 
mergulhando na escuridão, ou se recuamos, 
dando início ao caminho de volta ao coração, 
na direção da luz. Pelo amor ou pela dor, o fato 
é que um novo tempo está nascendo, o planeta 
cansou da nossa indolência e está usando o co-
ronavírus para despertar a humanidade.

Comece a se preparar para os novos tempos, 
quando o coração será finalmente a linguagem 
universal e o amor a única religião, quando as 
pessoas serão reconhecidas não mais pelos tí-
tulos sociais, mas pela beleza de seus corações. 
Pratique o amor, não o reserve apenas para os 
seus parentes, vá além do núcleo familiar, não 
reduza aquilo que nasceu para ser grande e se 
expandir continuamente.

Faça silêncio… Quando você faz silêncio, 
quando o fluxo de pensamento em sua men-
te cessa, você entra em conexão imediata com 
a energia criadora do universo, se reintegra, 
acende em você a chama divina.  Neste mo-
mento, você começa a receber a energia cós-
mica que sustenta todas as formas de vida nes-
te e em outros planetas. 

Medite! Participe da grande obra de re-
construção do planeta. Faça a conexão com 
as energias superiores que estão trabalhan-
do neste momento para o nosso despertar, 
para nossa recondução à consciência su-
prema – a casa do Pai. •

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

Será o fim do mundo?
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