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Segredos para manter o
óleo do seu carro em dia!
Não é novidade que
seu carro precisa de manutenção periódica. E,
claro, junto a isso vem
a famosa (e temida por
algumas pessoas) troca
de óleo. Mas, na verdade,
isso não é um bicho de
sete cabeças!
Existem diversas viscosidades de óleo no mercado, umas mais usadas
que outras. Vale a pena
consultar o manual do
veículo para saber a viscosidade informada pelo
fabricante e o período
de troca de óleo, caso
seu carro não esteja em
garantia ou realizando
manutenção em concessionárias.
Algumas dicas são
importantes, como, por

exemplo, não misturar
viscosidades diferentes.
Se seu carro esta utilizando o 5W30, não utilize
10W40 para completar o
nível! Não faça isso! Sempre realize a troca do filtro de óleo também.
Vale lembrar que quem
determina o período de
troca de óleo do seu carro
é o fabricante do carro. O
período de troca também
pode variar de acordo
com a utilização do veículo. Por exemplo, se seu
automóvel é usado em
grandes engarrafamentos, a orientação é que
a troca seja realizada a
cada 5 mil km.
Você não pode esquecer: estando o carro parado na garagem ou em

funcionamento, o óleo
está “trabalhando”.
Falaremos, na próxima
semana, sobre as viscosidades. Tenho certeza que
ficará fácil entender qual

A contribuição previdenciária é um pagamento destinado a arcar
com os gastos previdenciários, como a aposentadoria, o auxílio-doença, a pensão por morte,
dentre outros.
Para ter direito aos
benefícios previdenciários, o servidor público
realiza uma contribuição mensal, que é descontada do seu salário
automaticamente.
Imagine que você é
servidor público de determinado município
e a contribuição previdenciária foi fixada em
14%. Você possui um salário base de R$1.600,00.
Então, será descontado
o valor de R$224,00 a
título de contribuição
previdenciária e você

receberá um salário líquido de R$1.376,00.
Agora, vamos pensar
que você tem direito ao
adicional de periculosidade (30%). Nesse caso,
você terá direito ao salário base no valor de
R$1.600,00 e ao adicional
de periculosidade no valor de R$480,00, ou seja,
o seu salário bruto será
de R$2.080,00.
E quanto será descontado a título de contribuição previdenciária?
Qual será o salário líquido que você irá receber?
Nesse caso, seu salário
líquido será R$1.856,00.
Serão descontados os
mesmos R$224,00 do primeiro exemplo a título
de contribuição previdenciária, pois somente
o salário base pode com-

por a base de cálculo da
contribuição previdenciária nessa hipótese.
Ora, se não haverá benefício no momento da
aposentadoria, em regra, não deverá incidir a
contribuição previdenciária. Só deve compor a
base de cálculo da contribuição previdenciária
os ganhos habituais e os
que possuem reflexos
na aposentadoria.
Adicional de serviço extraordinário
(horas-extras), adicional
de periculosidade, adicional de insalubridade
e gratificação de produtividade são exemplos
de verbas que não podem compor a base de
cálculo da contribuição
previdenciária.
Caso você seja servidor

o tipo de óleo que seu
carro utiliza! Até breve! •
Flavio Bolonha é repórter do Agora ES e consultor automotivo.

COLUNA
CAFÉ, DIREITO
E GESTÃO
PÚBLICA
Por
Érico Lopes
@cafedireitoegestaopublica

Sou servidor público.
É direito descontar
contribuição
previdenciária sobre
meus adicionais
e gratificações
temporária?

público e estejam descontando do seu salário,
a título de contribuição
previdenciária, valores
indevidos, é seu direito
que esses descontos parem de acontecer. Bem
como é seu direito ser
restituído dos valores
descontados indevidamente nos últimos cinco anos. •
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 de Viana.
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OBSERVATÓRIO DA
POLÍTICA PÚBLICA
Por
César Albenes

Agenda 2030
da ONU – ODS
10: Reduzir a
desigualdade
dentro dos países
e entre eles
Neste artigo, vamos
continuar nossa série
de textos explicando os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações
Unidas (ONU). O ODS 10
trata as questões relacionadas às desigualdades,
não somente dentro do
país em que se vive, mas

também entre ele e os demais. Esse objetivo pretende reduzir a distância
que separa os mais ricos
dos mais pobres.
As desigualdades ocorrem por diversos ângulos: diferença de renda;
diferença de patrimônio;
diferença de tipos e qualidade de moradias; dife-

rença do acesso a serviços básicos, como saúde
e educação; diferença de
acesso à infraestrutura; à
justiça; a oportunidades
de trabalho; a esporte e
lazer; e a oportunidades
de participar nas decisões que afetam a todos.
Também se manifesta
por meio da discriminação, fazendo com que
grupos fiquem excluídos social, econômica e
politicamente, de acordo com idade (idosos e
crianças, por exemplo),
deficiência, raça, etnia,
origem, religião ou opção
sexual.
Um dado de fácil observação e que comprova
essa desigualdade gritante é o da proporção
de assentos de parlamentares ocupados por
cada gênero, em nosso
País, em todas as esferas,
o que está conectado ao
tema do ODS 5.
Apesar dos progressos
registrados nas últimas
décadas, deficiências significativas em relação a
todos esses aspectos
continuam a existir. Tais
disparidades agravam-se
nas periferias das grandes cidades, onde uma
crescente população está
vivendo em favelas, afe-

tando particularmente
os mais pobres, negros,
mulheres, crianças, imigrantes etc.
Reduzir as desigualdades é de grande interesse dos municípios à
medida em que pessoas
com melhor saúde vivem mais e precisam de
menos cuidados; uma
população com melhor
qualidade na educação
poderá acessar melhores
oportunidades de trabalho, ter melhores rendimentos e movimentar
mais a economia local,
contribuindo com mais
impostos.
Uma ocupação do território mais ordenada e
igualitária, esgotos tratados e lixo recolhido e armazenado corretamente
serão fatores importantes para preservar os recursos naturais hídricos
e ambientais.
Jovens com oportunidades de educação,
trabalho, esporte e lazer
terão vidas preservadas.
Uma menor desigualdade pode contribuir para a
redução da violência nos
municípios. Os governos
municipais podem exercer um importante papel
na redução das desigualdades, já que são provedo-
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res e gestores de diversos
serviços básicos e são os
responsáveis pelo ordenamento territorial.
Antes de mais nada, é
importante trabalhar na
identificação de todas
essas desigualdades, o
que se dá por meio da
análise dos indicadores
de todos os setores que
contribuem para elas, de
forma desagregada, ou
seja, focalizando os grupos mais desfavorecidos.
Por exemplo: posso saber sobre o nível geral
de exclusão de crianças
da escola no meu município. Mas, quantos são
meninos e quantos são
meninas? Em qual idade a exclusão está mais
acentuada? Qual o nível
de renda dos mais excluídos? Onde e como vivem?
A partir disso, o município deve priorizar a universalização dos serviços
de sua competência que
afetam a desigualdade,
como abastecimento
de água e saneamento,
projetos de habitação
de interesse social, coleta
de lixo, educação infantil e ensino fundamental, iluminação pública,
assistência social, entre
outras áreas mais vulneráveis.

É fato que a medida
em que os governos
locais podem assumir
suas responsabilidades,
depende das capacidades locais e do apoio dos
governos federal e estadual, e mais amplamente na articulação entre
os vários níveis.
Assim, por se tratar de
uma dimensão transversal e uma questão
de toda a sociedade,
os municípios deverão
trabalhar de forma articulada e com parcerias
com todos os atores e
instituições que possam
contribuir para a redução das desigualdades,
o que está conectado ao
ODS 17.
Medidas institucionais, como a eliminação
de leis discriminatórias
e a promoção de leis
adequadas, são instrumentos importantes
para o caminho da redução das desigualdades. •
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.
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Vitória completa 470 anos
com agenda recheada de
comemorações

N

a terça (08), a
capital do Estado comemora seu 470º aniversário. E, para celebrar
a data, a cidade preparou
uma agenda cheia de
atrações. Algumas delas
já estão sendo realizadas,
como o Festival Mariscada, da Ilha das Caieiras, e
o Mercado do Vinil 2021,
na Casa Porto das Artes
Plásticas, que seguem
até esse domingo (05).
Na quarta (08), o dia do
aniversário, às 09 horas,
começa no YouTube da
Prefeitura de Vitória a
Contação de Histórias,
do projeto Viagem pela
Literatura, realizado pela
Biblioteca Municipal.
Às 10 horas será a
abertura da exposição
fotográfica Vitória 470,
na Casa Porto das Artes
Plásticas, no Centro da
cidade. A mostra permanece no local até o
fim do mês. O horário
de funcionamento será
de 10 às 18h30 de segunda a sexta e aos sábados
de 10 às 14 horas.
O almoço de aniversário

é na Ilha das Caieiras e
será embalado pelo som
das bandas Brasil Pandeiro e Forrofiá a partir
do meio dia. Na parte da
tarde, das 15h30 às 17h30,
também na Ilha, na praça
ao lado do Museu Manoel
Passos Lyrio, o público
participa do workshop de
Hip Hop Dance e assiste
a apresentação dos alunos do Circuito Cultural
de Vitória.
As celebrações de 470
anos de Vitória encerram com programação
on-line. Um dos cenários
mais icônicos da cidade,
a Catedral de Vitória,
será palco da live de Ana
Paula Franchini & Banda, às 19 horas. O show
ao vivo será transmitido
pelo endereço www.catedraldevitoria.com.br.
Já às 21h30, Wanderson
Lopez transmite em seu
Instagram um pocket
show com o melhor do
MPB e, às 22h30, Raphael
Morais, também no seu
Instagram, fecha a programação ao som de
muito Pop Rock nacional
e internacional. •

CONFIRA AS
ATRAÇÕES 08/09
09 horas - Contação de Histórias
Onde: Youtube da Prefeitura de Vitória
10 horas - Abertura da Exposição
Fotográfica Vitoria 470
Onde: Casa Porto das Artes Plásticas Centro da cidade
Fica até quando: 30/09
12 horas - Apresentações musicais com as
bandas Brasil Pandeiro e Forrófiá
Onde: Ilha das Caieiras
15h30 - Workshop de Hip Hop Dance
Onde: Ilha das Caieiras - Praça ao lado do
Museu Histórico Manuel Passos Lyrio
19 horas - Live de Ana Paula Franchini &
Banda na Catedral de Vitória
Onde: www.catedraldevitoria.com.br/
festadavitoria
21h30 - Pocket Show Wanderson Lopez (MPB)
Onde: Youtube do artista
22h30 - Pocket Show Raphael Morais
Onde: Youtube do artista

Catedral de Vitória

História
A fundação do Espírito Santo e de Vitória começa 34 anos depois de o Brasil ter sido descoberto
em 1500. Explorando a região, os portugueses buscaram um local mais seguro para se guardarem
dos ataques dos índios e de outros estrangeiros,
principalmente de holandeses e franceses. Eles
seguiram, então, pela baía de Vitória e, contornando a ilha, aportaram em Santo Antônio. (Com
informações da Prefeitura de Vitória)
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Saldanha da Gama:
Casa do Turismo Capixaba
Não é só a Prefeitura
de Vitória que preparou
uma programação especial para o aniversário
da cidade. O governo do
Estado também preparou uma comemoração,
aliás, muito aguardada
pelos capixabas.
A Secretária de Turismo do Estado, Lenise
Loureiro, anunciou em
suas redes sociais a so-

lenidade de lançamento
do projeto Saldanha da
Gama: Casa do Turismo
Capixaba.
"Muito ansiosa para a
chegada do dia 08, data
que o cidadão capixaba
poderá visitar as obras
de manutenção do Saldanha da Gama. O resgate
desta linda arquitetura
fortalecerá ainda mais
o projeto da Cidade Ad-

ministrativa do governo,
contribuindo para nosso
Centro de Vitória mais
maravilhoso e turístico",
disse a secretária em seu
post.
"Nesse dia, daremos
também detalhes das
áreas que serão locadas
para restaurante panorâmico e cervejaria artesanal capixaba, dentre
outros", completa ela. •

Tudo do

Agro aqui!

Em um só lugar!
Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila Capixaba - Cariacica - ES
(27) 2121-0811
(27) 2121-0800
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Cães bombeiros: eles também
treinam para cumprir uma
verdadeira missão de resgate
Athos e Vida são cães do Corpo de Bombeiros. Eles se aposentaram recentemente,
mas, para iniciarem suas histórias junto à Corporação, eles precisaram passar por um
processo de treinamento, como também é feito com os bombeiros
Geiza Ardiçon

E

les demonstram
habilidades diversas a favor da vida.
Estão à frente de
ocorrências importantes
de resgate e dão suporte
necessário para resultados expressivos no
trabalho dos militares
do Corpo de Bombeiros
Militar do Espírito Santo
(CBMES). Junto ao trabalho desenvolvido pela
Corporação, lá estão eles,
os cães bombeiros, que,
assim como toda a equipe, também precisam
passar por um processo
de treinamento antes de
dar início às atividades
profissionais e a essa verdadeira missão.
O cão Athos e a cadela
Vida se aposentaram
depois de 10 e 09 anos,
respectivamente, de
serviços prestados

à sociedade capixaba e
até em outros estados
do País, como em Minas
Gerais, nos desastres de
Mariana e Brumadinho.
Eles foram um dos primeiros cães a atuarem junto à
Força Especial de Busca e
Resgate com cães (equipe
K9), institucionalizada no
CBMES em 2012.
Assim como
os demais
cães militares,
eles chegaram ao
CBMES
ainda
filhotes
e ficam

sob a guarda de um condutor e parceiro de trabalho,
que é um bombeiro e que
o acompanha ao longo de
toda a sua vida. Athos, por
exemplo, que é um cão da
raça Pastor Belga de Malinois, mora em Cachoeiro
de Itapemirim, na casa do
Sargento Meneguiti; já a
cadela Vida, que é da raça
Pastor Alemão, reside em
Vitória, junto à família de seu condutor,
o Coronel Merigueti.
No modelo de treinamento adotado
pelo CBMES, o cão
permanece toda a
sua vida na casa do
condutor, fato que
visa o bem-estar
do animal
e um

Nossa relação é a melhor possível.
Athos convive comigo, minha
esposa e meu filho. Ele é tranquilo
e muito amoroso.
Não conseguimos
enxergar a casa
sem ele. Com
certeza, ele é um
membro efetivo
da família.
Sargento Meneguiti

Capitão
Afonso
Amorim

AGORAES.COM.BR • SETEMBRO DE 2021
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Veja o Insta
do Corpo de
Bombeiros
capixaba

GRANDES MISSÕES

Athos e Vida atuaram em grandes ocorrências de
destaque dentro da Corporação. Veja algumas:
• Deslizamentos ocorridos em 2013 decorrentes
das fortes chuvas no Espírito Santo;
• Buscas pelas vítimas das barragens de

Coronel Merigueti

Vida, além de ter sido minha
parceira de trabalho nos resgates
em que atuamos conjuntamente,
integra meu lar como amiga ou pet.
Sua relação comigo e com toda minha
família sempre foi, e ainda é, de muito
carinho! Ela sempre está ao nosso
lado nas caminhadas de relaxamento
e gosta muito de brincar. Sua relação
com minha filha e minha esposa é tão
forte quanto a que tem comigo.
Coronel Merigueti
melhor rendimento. Dos
45 dias aos três meses de
idade, os cães passam por
um processo de seleção,
junto a uma Comissão
Técnica da Corporação,
que faz uma avaliação
desses pequenos valentes e identifica se estão
aptos para o trabalho e
para verificar se possuem
as características necessárias para se tornarem um
bom cão de salvamento.
Após selecionados, eles
começam o processo de
formação, que busca a
certificação para, depois,
atender às diversas ocorrências. Vale ressaltar
que o cão é do militar.
Depois de ser certificado
junto com seu condutor,
eles passam a prestar
serviços à sociedade ca-

pixaba e, em contrapartida, recebem ração, equipamentos e assistência
veterinária.
Coronel Merigueti, condutor da Vida desde seus
cinco meses, destaca que,
nesse processo de treinamento, em momento algum o cão é forçado a ter
um comportamento que
não é próprio da cada
raça. "Pelo contrário,
procuramos identificar
características naturais e
que são necessárias para
um cachorro ou uma
cadela de resgate, como
resistência, inteligência,
sociabilidade, boa saúde,
segurança, coragem, entre outras características,
as quais a cadela Vida se
destacou”, disse.
Com o passar dos me-

ses, suas habilidades
como cadela de resgate
e parceira de trabalho
foram sedimentadas e
logo puderam ser praticadas em ocorrências de
salvamento de vítimas
e resgate de pessoas em
óbito. Antes, porém, a
cadela precisou ser habilitada como um cão
de salvamento, através
de uma prova de certificação, onde adquiriu os
mais altos índices.
Athos está junto ao
seu condutor e parceiro,
o sargento Meneguiti,
desde quando ainda tinha 40 dias de vida. “Ele
começou a treinar e foi
para uma primeira ocorrência quando tinha um
ano e cinco meses, mais
ou menos, e se tornou

efetivamente operativo
na Corporação”, lembra
o sargento. Ele ainda
destaca que as características entre ele e seu
parceiro de trabalho são
semelhantes.
“Eu e o Athos temos características de trabalho
muito parecidas. Conseguimos trabalhar muito
bem juntos. Com certeza, a persistência dele se
destaca. Em inúmeras
ocorrências, que foram
longas, de muitos dias e
de muito acometimento
físico, estresse psicológico, ele não desistiu. Ele é
muito persistente e, em
muitas operações, era o
que chegava ao objetivo final mais rápido”, pontuou. •

Mariana e Bumadinho, em Minas Gerais;
• O resgate de um professor perdido por cinco
dias no Caparaó, próximo ao Pico da Bandeira;
• A localização da vítima do desabamento do
Condomínio Gran Parc, em Vitória.
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Aluguel e montagem de itens
para mesa posta vira negócio
Thaís Deluca transformou sua paixão pela arte da arrumação das mesas para as
refeições em um negócio próprio, com a primeira empresa especializada em aluguel e
montagem de mesa posta da Grande Vitória
Geiza Ardiçon

A

tradicional
mesa montada para o café
da manhã, almoço ou jantar ganhou
novos ares e um nome
que caiu no gosto de
muita gente! Mesa posta
é a mais queridinha do
momento e uma de suas
principais funções é deixar o ambiente agradável
e bonito para receber
familiares, amigos e demais convidados. Afinal
de contas, a mesa ainda
é o ponto de encontro de
muitas famílias em muitos lares. Mesmo na correria do dia a dia, esse é
o tempo maior dedicado
às conversas entre pais e
filhos, reforçando, assim,
os laços familiares, por
exemplo.
Mesmo simples, o importante é tornar esse
tempo, um tempo de
qualidade. E é isso que
a especialista em mesa
posta, Thaís Deluca, busca fazer. “Para mim mesa
posta é muito mais que
louças bonitas e uma
mesa para ser postada
nas redes sociais. É amor,

cuidado com o outro e
prazer em receber bem.
Têm muitas memórias
afetivas, restauração familiar, convívio saudável
e vivências incríveis. Já
tem estudos, inclusive,
que mostram o quão
poderoso é o poder desse
hábito, pois muitos casamentos são restaurados
através dessa prática,
assim como relatos de
crianças que se alimentavam mal e passaram
a ter uma alimentação
saudável por conta da
rotina à mesa”, disse.
Na casa dela, aliás, o
hábito foi incorporado
tão bem à rotina que
se tornou um negócio. Hoje, Thaís leva
todo seu empenho
e dedicação com a
mesa posta para
a sua empresa,
a Deluca Põe a
Mesa, que é a
primeira especializada
em aluguel e
montagem
de mesa
posta
n a

Grande Vitória. O lucro
está no diferencial, que
é ter especialidade para
melhor atender com o
aluguel das peças e, assim, compor a mesa do
cliente na casa dele ou
onde preferir.
E não tem
quantidade
mínima de
utensílios
e louças.
A proposta é que o
cliente tenha itens
para

uma experiência completa à mesa, com pratos, taças, talheres, jogos
americanos, sousplat,
guardanapos e porta
guardanapos, por exemplo. Quem não sabe
montar a mesa ainda pode contar
com o serviço
de montagem (à parte ) . “ E m
alguns
casos, o
cliente
não

consegue montar sozinho ou não tem tempo
disponível para se empenhar a montar. Isso
também acontece nos
eventos como, casamentos, por exemplo. O objetivo é deixar tudo pronto
junto com a decoração”,
destacou Thaís.
A empreendedora ainda enfatiza que, para
dinamizar o processo
de aluguel das peças, o
cliente conhece a variedade do que pode usar
em sua mesa posta por

meio dos kits que ela
apresenta para as mais
diversas ocasiões, como
reuniões familiares (almoço, jantar ou café),
aniversários, casamentos,
bodas, batizados, chá de
bebê ou chá revelação,
chá de panela ou lingerie,
ou, até mesmo, eventos
empresariais. “Costumo
montar kits como forma
do cliente visualizar melhor as opções que temos
disponíveis e a forma
como os itens podem ser
usados", afirmou. •

Para mim, mesa
posta é muito mais
que louças bonitas.
É amor, cuidado com
o outro e prazer em
receber bem.
Thaís Deluca
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Saiba como é feito o aluguel:

🍴

Atendimento On-line: O
atendimento é on-line, através
do Whatsapp. Por lá, a empresa
identifica a necessidade do cliente e faz opção de montagem das
composições que estejam dentro
da proposta para que o cliente
faça sua escolha;

🍴

Entregas: São feitas na
Grande Vitória (taxa de entrega e retirada), ou a retirada das
peças pode ser feita na empresa
com hora marcada. Entregas feitas um dia antes e retirada um
dia depois do evento;

🍴
🍴 Limpeza: Todos os

Montagem: Esse é
um serviço orçado à parte;
itens são entregues embalados, limpos e higienizados para uso imediato.
Na devolução, o cliente
não precisa entregar as
roupas de mesa (lugar
americano, guardanapo,
por exemplo) lavados,
apenas precisam ser lavadas louças, taças e talheres, por questões de
higiene.

Há vantagens em se alugar os
itens para mesa posta?

1

Custo benefício. Geralmente a locação de uma
composição fica em média quatro vezes mais
barato que a compra dos
mesmos.

2

Otimização de espaços.
Hoje, com os espaços cada
vez mais reduzidos, a locação é uma opção, uma vez
que a pessoa não precisa
disponibilizar espaços em
armários para armazenar
itens que venha a usar de
forma esporádica.

3

Variedade nas composições. Geralmente, quem
investe na compra desses itens, acaba não podendo variar muito em
suas composições, usando basicamente sempre
a mesma coisa para não
precisar comprar.

l @delucapoeamesa

4

Quantidade. Ao receber
um número maior de
convidados, muitas vezes
não se tem a quantidade
necessária para o número total de pessoas. Dessa
forma, pode-se alugar a
quantidade total ou somente a necessária.

5

Lavagem. Na devolução,
o cliente não precisa se
preocupar em entregar as
roupas de mesa lavadas.
Por questões de higiene,
o cliente entrega somente
as louças e taças lavadas.

6

Quando se pensa em
montar uma mesa, onde
a opção é comprar, tende-se a ter que ir a vários
lugares diferentes para
achar tudo que se precisa. Já com a locação,
encontra-se tudo em um
só lugar.

agoraes.com.br
O PORTAL DE NOTÍCIAS DO ESPÍRITO SANTO
jornalagoraes

@AgoraES1

agora_es

APONTE A CÂMERA

DO SEU CELULAR

9

10

POLÍTICA

SETEMBRO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

ENTREVISTA | FABIO LUIZ DIAS, VICE-PREFEITO DE VIANA

"Estamos trabalhando
muito para manter o
desenvolvimento de Viana"
Por Vinícius Nascimento

F

abio Luiz Dias (PSB)
é o atual vice-prefeito de Viana, onde
compõe a administração com o prefeito
Wanderson Bueno (Podemos). Figura conhecida na cidade por conta de
seus mandatos anteriores
como vereador e sua militância associada às pautas
sociais, comanda o município ao lado do prefeito
com muita tranquilidade,
segundo ele. “Recebemos
do ex-prefeito Gilson
Daniel uma cidade completamente preparada e
organizada. Isso facilita
nosso trabalho”, destacou
o vice-prefeito.
Fabio Dias tem 41 anos,
é casado, pai de dois filhos, e antes de assumir
um papel no Executivo
de Viana, comandou
o Poder Legisla-

tivo por dois biênios (2016
a 2020). Ele destaca o trabalho de valorização do
servidor público, transparência e austeridade
no gasto público como
as principais conquistas
no comando da Casa de
Leis da cidade. Nesta
entrevista exclusiva ao
Agora ES, o vice-prefeito de Viana conta um
pouco sobre sua vida e
revela seus planos políticos para o futuro.
Agora ES: Ter sido vereador e presidente da
Câmara, auxilia a relação da prefeitura com
os vereadores? Como é
sua relação com a atual
legislatura da Câmara
de Vereadores?
Fabio: Tenho uma ótima relação com todos
os vereadores da cidade.
O presidente da casa, o
vereador Joilson Broedel,
é do meu grupo político.
Tenho uma relação partidária com Gilmar
Mariano. Ademir
Pereira foi meu vice-presidente em
um dos biênios.
O Executivo e o
Legislativo de
Viana estão
unidos pela
cidade. Assim
como foi na
legislação
anterior, a
contribuição da
Câmara
é muito
grande.

O senhor é do mesmo
partido do governador
do Estado, Renato Casagrande, o PSB. Como
essa relação contribui
para o desenvolvimento de Viana?
Sou um admirador do
trabalho do nosso governador Renato Casagrande. Homem íntegro, que
sabe governar o Estado.
Nossos ideais políticos
e a relação partidária
têm contribuído para o
crescimento da cidade.
Renato sempre teve um
olhar atento às demandas de Viana desde seu
primeiro mandato como
governador, quando
eu ainda era vereador.
Hoje, com o ex-prefeito
de Viana Gilson Daniel
entre os secretários de
governo, nossa relação é
ainda mais próxima.
À frente da Câmara, o
senhor foi o responsável pela implantação de
diversas ferramentas
de transparência. Como
o senhor avalia sua passagem no Legislativo?
Minha vida sempre
foi pautada pelo compromisso social e pela
ética, então, não faria
diferente na presidência da Câmara. À frente
da Casa de Leis, procuramos desenvolver um
trabalho que pudesse
levar mais transparência aos atos legislativos.
A partir desse princípio,
criamos a TV Câmara
para transmissão on-line de todas as sessões.
Criamos também a Ouvidoria da Câmara de
Vereadores. Modernizamos e ampliamos a sede
da Câmara para receber
os moradores com mais
dignidade durante as
sessões presenciais.
Também realizamos,
depois de mais de 30
anos, o concurso público para diversos cargos.
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É de minha autoria o
Projeto de Lei que obriga
a identificação dos veículos oficiais da Câmara, o
que evita uso indevido
da frota... Enfim, colocamos em prática uma
série de ações que tirou
a Câmara de Viana da 76ª
posição para 2ª colocação
no ranking das Câmaras
mais transparentes do
Espírito Santo, segundo
o relatório do Tribunal
de Contas do Estado.
Sua gestão à frente do Legislativo da
cidade foi responsável pela devolução de
mais de R$ 5 milhões
para os cofres da prefeitura. Como isso foi
possível?
Responsabilidade com
dinheiro público e austeridade fiscal nortearam nossa gestão e isso
possibilitou a devolução
de recursos para os cofres públicos. E esses
recursos viraram investimentos, principalmente na área da Educação.

O senhor foi líder de
governo do ex-prefeito
de Viana, atual secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel, na
Câmara. Como foi essa
relação?
Gilson Daniel não foi só
o melhor prefeito da história de Viana, como foi
também o melhor prefeito do Espírito Santo. Político ousado, com visão
de futuro, foi o grande
responsável pela transformação de Viana. Tenho muita honra de ter
contribuído para seu trabalho e me orgulho em
dizer que somos amigos.
Também, os avanços que
conseguimos implantar
no Legislativo se deu
muito por conta do apoio
dele à época. Sua parceria e colaboração foram
fundamentais pra isso.
O senhor faz parte
de um governo de continuidade, com ampla
aprovação popular
(Gilson Daniel encerrou
o mandato com mais

de 91% de aprovação).
O que a população de
Viana pode esperar da
atual gestão, a qual o senhor está à frente junto
ao prefeito Wanderson
Bueno?
A população pode esperar muita força de
vontade e coragem para
manter o ritmo e o nível de desenvolvimento que Gilson Daniel
imprimiu em Viana. Eu
e Wanderson estamos
trabalhando muito para
manter a cidade nos
trilhos do crescimento,
como vem crescendo
nos últimos oito anos.
Wanderson é um ótimo
prefeito e está fazendo
um excelente trabalho.

POLÍTICA 11

Fabio Dias presidindo uma sessão da Câmara

E sobre futuro político?
Estou à disposição da
sociedade e do meu partido. Se o partido achar,
no tempo devido, que eu
tenho condições de ser
candidato a deputado
estadual e meu nome for
escolhido na convenção,
acetarei o desafio. •
Gilson Daniel e Fabio Dias

Quem é Fábio Dias?
O atual vice-prefeito de Viana
começou na vida política ainda
jovem, nos movimentos estudantis. Sempre em meio aos
debates sociais da cidade, alguns
anos mais tarde, desempenhou
um papel importante no bairro
Campo Verde, em Viana, como
uma das figuras à frente dos
movimentos comunitários do
bairro. Fábio também faz parte
da Federação de Movimentos
Sociais de Viana (Femopovi).
Em 2012, disputou sua primeira
eleição ao cargo de vereador, ficando como primeiro suplente.

Dois anos depois, assumiu uma
cadeira na Câmara da cidade,
após o vereador titular Laziomar
Furlani aceitar o convite do prefeito Gilson Daniel para comandar a Secretaria de Esportes.
Já em 2016, em sua segunda
eleição, Dias foi eleito, terminando a disputa entre os cinco
vereadores mais votados de Viana. Durante o mandato como vereador, Dias presidiu a Casa por
dois biênios (2016 a 2020).
Em 2020, Fabio aceitou o convite para compor a chapa como
vice-prefeito da cidade, junto a
Wanderson Bueno. Foram eleitos
com mais de 60% dos votos.

Wanderson Bueno e Fabio Dias

Fabio Dias com membros do Tribunal de Contas do ES
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Por uma Educação Inclusiva

RAPIDINHAS
"Estamos pregando essa
pacificação", diz governador
"Estamos enfrentando no Brasil um enfrentamento desnecessário que cria uma instabilidade permanente e afugenta
investidores externos. Estamos
pregando essa pacificação para
que tenhamos a garantia do poder de compra do trabalhador",
afirmou o governador Renato
Casagrande (PSB), antes de
embarcar para Brasília, nessa
quinta-feira (02). O socialista se
reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM),
em encontro com o Fórum de
Governadores.
Vale ressaltar que diversas entidades têm se posicionado na
busca por amenizar o embate
entre os Poderes causados por,
entre outros pontos, a convocação feita por membros e aliados
do Executivo Federal para manifestações no próximo dia 7.
Aboudib irá relatar contas
do governador
A Prestação de Contas Anual
(PCA) do governador do Estado,
Renato Casagrande, em relação
ao exercício de 2021, será relatada pelo conselheiro Sérgio
Aboudib. A indicação foi feita
pelo plenário do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito
Santo (TCE-ES) e confirmada
pelos demais conselheiros. Para
a escolha, são observados os critérios de rodízio e antiguidade
no cargo.
Proposta importante!

P

oucos dias após
o ministro da
Educação, Milton Ribeiro, declarar que "alunos com
deficiência atrapalham
o aprendizado de outras
crianças sem a mesma
condição e precisam de
turmas especializadas",
o governo do Estado
deu sinais claros que a
segue outra cartilha: a
inclusão.
“Nossa perceptiva da
Educação Especial é
inclusiva. Não estamos
polemizando com ninguém. São falas de outras
pessoas que estão na contramão do que a legisla-

ção preconiza”, afirmou
o secretário estadual de
Educação, Vitor de Ângelo, no mesmo dia em que
foi publicado um investimento de R$ 50 milhões
nas escolas do Estado.
O recurso será especificamente para o aperfeiçoamento, aparato e ferramentas pedagógicas, o
que inclui, obviamente, o
ensino especial.
Também presidente
do Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed), Ângelo
não se mostrou surpreso com a postura do ministro. “É coerente com
as falas dele e de outros

membros do ministério. Nós discordarmos”,
afirmou, ao ser questionado sobre o impacto
dentro da entidade.
O que não ficou bem,
porém, foi a repercussão política causada
pelo posicionamento do
ministro. No Senado, diversos parlamentares o
rebataram e, nas redes
sociais, viralizaram testemunhos e vídeos de
estudantes defendendo
a Educação inclusiva.
Nesta quarta-feira (01),
segundo Correio Branziliense, Ribeiro se desculpou em audiência com os
deputados federais. •

Enquanto a educação de alunos especiais entra na pauta
política de Brasília ao mesmo
tempo em que atletas paralímpicos brasileiros conquistam
uma variedade de medalhas
em Tóquio, a Câmara de Vitória aprovou um projeto de
lei importante. A proposição
determina que o servidor pai,
mãe ou responsável por Pessoa
com Deficiência (PCD) com idade inferior aos seis anos poderá
se ausentar de seu serviço por
duas horas diárias para prestar-lhe essenciais cuidados.
Já no caso de pessoas com deficiência intelectual, portadoras
de doenças crônico-degenerativas ou com deficiências físicas
sem possibilidade de exercer os
atos da vida de forma independente, não há limite de idade.
As missões de Quintino
Filiado ao PSL, o deputado
estadual Alexandre Quintino
esteve em Brasília nesta semana em diálogo com o presidente

nacional da legenda, Luciano
Bivar, e tem missões árduas:
ampliar a bancada na legenda
na Assembleia e os membros
da sigla entre as capixabas no
Congresso. Vale ressaltar que a
principal figura política da sigla
em 2018, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o
partido no final e 2019.
O parlamentar também tem
sido lembrado caso ocorra eleição municipal em Itapemirim,
município onde a Justiça Eleitoral determinou a cassação
do prefeito Thiago Peçanha e
do vice, Nilton Santos, ambos
Republicanos. "Fico feliz com
a lembrança, mas o grupo não
está debatendo este assunto",
afirmou.
Orçamento 2022
Ocupante da única cadeira
do Senado que será disputada
entre representantes capixabas
na próxima eleição, há possibilidade de Rose de Freitas tentar
a reeleição. Por se definir municipalista, Rose é conhecida
por atrair, em torno de suas
candidaturas, diversos aliados,
principalmente prefeitos.
Por hora, todavia, a senadora preside a Comissão Mista
de Orçamento, no Congresso.
Inclusive, ela se reuniu, esta
semana, com o ministro da
Fazenda, Paulo Guedes, para
discutir a Lei Orçamentária de
2022, a qual dispõe sobre os gastos e investimentos que darão
a tônica do último ano do atual
mandato presidencial.
Preconceito latente
Em depoimento na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado, o parlamentar capixaba
Fabiano Contarato (Rede) relembrou parte do processo de
adoção de seus filhos e toda a
dificuldade que encontrou devido ao que definiu como sendo um “preconceito latente”: a
homofobia.
“Um membro de Ministério
Público teve a ousadia de dizer
que no Brasil um filho só poderia ter a filiação um pai e uma
mãe... Ele foi preconceituoso e
homofóbico e me causou um
dano irreparável. Mas a juíza
determinou a dupla paternidade. Ele apelou e foi para o Tribunal de Justiça, que manteve
a sentença”, afirmou. O redista
é casado e pai de dois filhos.
O senador, inclusive, foi incluído no livro “50 LGBTQ+
Incríveis” da escritora Débora
Thomé. “Muito orgulho de fazer
parte dessa coletânea”, afirmou
nas redes sociais.
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Congresso voltado para
Mulheres será em outubro
O 3º Congresso Mulheres de Honra será realizado nos dias 17 e 18 de outubro e terá
como objetivo o Avivamento Espiritual

U

m congresso
voltado para o
público feminino e que tem
como objetivo o Avivamento Espiritual. Nos
dias 17 e 18 de outubro
será realizado o 3º Congresso Mulheres de Honra, com o tema Quando
ELE chega!. No dia 17, o
encontro será realizado
na igreja ADNV Morada
de Laranjeiras, na Serra,
às 9 e às 19 horas. Já o encerramento será realizado no dia 18, às 19 horas,
no espaço Patrick Ribeiro, anexo do novo Aeroporto de Vitória. Apesar

do congresso ser voltado
para as mulheres, também será aberto ao público. O congresso será
conduzido pela pastora
Elyzabeth Mafessoni.
O evento contará com
participações das palestrantes Verônica Martins, do Rio de Janeiro,
e Maria Cristina Maranhão, de São Paulo. “O
Congresso terá como objetivo o fortalecimento
espiritual, a comunhão, a
cura da alma, a salvação
de almas e o reconhecimento da dependência
de Deus”, disse a pastora
Elyzabeth.

Já o pastor Emerson
Mafessoni explica que
o Avivamento Espiritual, foco do congresso,
visa ampliar o conhecimento bíblico teológico e fortalecimento
das crenças. “É gerar
no coração o desejo de
ter mais intimidade e
mais comunhão com
Deus, de uma vida com
mais santidade, voltada
para os princípios bíblicos e, acima de tudo,
uma vida que nos leve a
um nível de intimidade
com Deus mais elevado
e mais profundo”, disse
o pastor. •
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Marcelo Kju: um gênio da
música capixaba
O músico é autor do sucesso Clima de Rodeio, composta em 2001, e que virou tema de
um dos participantes da segunda edição do programa Big Brother Brasil
Andressa Rocon

“A

lô
galera de
cowboy,
alô galera de peão, quem gosta
de rodeio bate forte com
a mão...” Quem aí não se
lembra da música Clima
de Rodeio, composta
em 2001 e que virou um
verdadeiro sucesso no
Brasil (e até fora dele)?
A canção foi composta
por esse cara aí, Marcelo
Kju, que é de tudo um
pouco: compositor, guitarrista, violonista, produtor, enfim... Um gênio
do mundo da música.
O ano era 2002 e a banda era a Dallas Company. Foi nesse cenário
que Marcelo viu seu
trabalho estourar nacionalmente, quando
a música Clima de
Rodeio virou
tema
do
cowboy
Rodrig o ,

participante da segunda edição do Big Brother
Brasil (BBB), da Rede
Globo. No mesmo ano,
a música levou o troféu
Arena de Ouro, o Oscar
do Rodeio, como melhor
canção de 2002.
“O momento mais marcante da minha carreira
foi quando estava quase
desistindo da música e
decidi entrar no Dallas.
E foi quando tudo acon-

teceu! Estava assistindo
o BBB e, do nada, tocou
minha música na TV!
Aquilo pra mim foi simplesmente mágico! Não
tem como esquecer”,
lembra o artista.
Marcelo tem diversas
outras composições,
como: Grande é o Senhor, Cada Canção, Quebra Neném, Solitário do
Sertão, Festa de Peão, Galera do Chapéu, Oração
do Cowboy, entre outras.
A banda Dallas Company surgiu em 1996,
em Colatina, e em 2003
tiveram de trocar de
nome por conta de desentendimentos com o
ex-empresário, que era
dono do antigo nome.
Daí surgiu o Dallas Country, com a mesma composição de músicos do
antigo Dallas. Hoje, o
Dallas Country não
atua mais.
“Trabalhar no
Dallas foi uma
grande felicidade, um
amadure c i m e n to.
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Uma verdadeira escola! A
banda terminou porque
precisávamos de outras
peças além do artista, do
músico, e não tínhamos
essas peças. Era preciso
que tivéssemos pessoas
que acreditassem em
nosso trabalho, um investidor... e alguns de
nós não tínhamos essa
experiência e amadurecimento que precisávamos
na época”, relembra.
Atualmente, Marcelo
Kju trabalha com produção musical e continua

se dedicando à composição. Uma novidade que o
artista adianta é que, em
outubro, estará disponível no Spotify a canção
Musa da Favela.
“Sinto-me muito feliz
em produzir artistas e
dividir meu conhecimento com eles. Hoje tenho
trabalhado com diversos
músicos e bandas, como
Thiago Teté (sertanejo,
axé e pagode), Rinnah
(pop e funk), Preta e
Branca (sertanejo, axé
e forró), Andréa Nery

(axé), Lord (pop e rock),
Arnaldo Melanina, Pedro
Costa (pop, axé e pagode),
Liliajane (forró e sertanejo), Arnaldo Júnior (pop,
sertanejo, axé e pagode),
que são artistas e amigos
maravilhosos. Também
faço jingles, formaturas,
casamentos e shows. Já
tenho réveillon e carnaval fechados, no Rio de
Janeiro”, destaca.
No Spotify, uma das
maiores plataformas
de música do mundo, o
Dallas, mesmo já tendo
encerrado suas atuações,
continua sendo o artista capixaba mais ouvido.
Casaca tem 8.658 ouvintes mensais. O Macucos,

34.031. O Dallas marca
91.331 ouvintes mensais
(consulta feita dia 02 de
setembro).

Trajetória
Vindo de Duque de
Caxias, Rio de Janeiro,
para Vitória em 1985,
Marcelo Luis de Matos,
o Marcelo Kju, mesmo
trabalhando, na época,
em uma empresa de telecomunicações, sempre
foi ligado à música.
Iniciou profissionalmente em 1995. Já tinha
tocado com grandes
artistas e bandas, entre elas: Carlos Bonna
(Vitória ES), João Viola
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(São Paulo SP), Força de
Expressão (Vitória ES),
Akauã (BA), Timbales do
Pelô (BA), InaÊ (Linhares
ES), Pakera (Vitória ES),
entre outras.
O compositor lançou o
álbum Dallas Country
Ao Vivo, com sucessos do
primeiro CD e as inéditas Festa de Peão (canção
mais tocada nos rodeios
de Barretos e Jaguariuna
em 2003) e Nada Vai Me
Derrubar, que foi regravada por Nathalia Country Star (vencedora do
Programa Country Star
na Band), músicas que
definitivamente lançaram o trabalho de compositor no Brasil.

A canção Clima de
Rodeio já teve 24 regravações, entre elas, a regravação da dupla Rio
Negro e Solimões, Também desenvolveu parcerias, como na música
Apaixonado, feita junto
com Cacá Moraes, essa
gravada por Matheus
e Luciano e umas das
mais executadas em Minas Gerais.
O artista já se apresentou em quase todo o Brasil e também no exterior,
como Suécia, Amsterdan,
Portugal e EUA, nas cidades de New Jersey, New
York, Atlanta, Boston, em
apresentações do Brasilian Day. •

MARCELO KJU NAS REDES

l/marcelokju

f/marcelokju

y/marcelokju

.Dallas Company
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Paralimpíadas:
recorde de medalhas
em uma edição histórica
O
Lívia Albernaz

s jogos Paralímpicos de
Tóquio terminam no domingo (05) e a edição é
histórica para o Brasil.
Até a sexta-feira (03), o
Brasil contabiliza o sétimo lugar no quadro
de medalhas: 21 de ouro,
14 de prata e 26 de bronze, com 61 no total. Já é
a maior campanha da
história.
Até agora, a campanha
brasileira em Tóquio está
empatada com Londres
2012 tanto nos ouros (21)
quanto nas pratas (14).
Porém, está à frente no
número de bronzes: 26
a 8.
O Brasil também fez
história em Tóquio ao
conquistar sua 100ª medalha de ouro em Paralimpíadas. O feito veio
com a vitória do atleta
Yeltsin Jacques na prova de 1500m da classe
T11 (cegos).
A natação brasileira é
outro destaque: a modalidade teve atuação
de gala e obteve a maior
campanha de todos os
jogos: 23 medalhas no
total sendo oito de ouro,
cinco de prata e 10 de
bronze, superando a Rio
2016, quando faturaram
19 medalhas.

Representantes
A nadadora Mariana
Gesteira conquistou o
bronze, na terça-feira (31),
na prova dos 100 metros
livre S9, com o tempo
de 1m03s39. Carioca de
nascimento, ela mora há
um ano em Vitória, onde
compete pela Associação
Capixaba de Pessoas com
Deficiência (ACPD)/Álvares Cabral.
Portadora da síndrome de Arnold-Chiari,
uma
má-formação
congênita que acomete o sistema nervoso

Patrícia dos Santos, capixaba, que mora em Cariacica, foi prata no Rio 2016 e bronze em Tóquio
e provoca dificuldade
de equilíbrio, Mariana
Gesteira está em sua
segunda Paralimpíada.
No Rio de Janeiro, em
2016, ela foi finalista em
quatro provas, mas não
conseguiu chegar ao pódio. Além disso, a nadadora também conquis-

tou oito medalhas em
parapanamericanos e é
atual campeã e recordista brasileira nas provas
de 50m livre, 100m livre,
100m costas e 200m medley, pela Classe S10.
Em setembro do ano
passado, Mariana Gesteira se mudou para o

Estado e iniciou a preparação rumo ao Japão,
sob as orientações do
personal Erich Chiabai,
do professor Leonardo
Miglinas e de uma equipe que contava com
fisiologista, médico, nutricionista e psicólogo.
Esta foi a segunda me-

dalha de uma representante do Espírito Santo
na Paralimpíada de
Tóquio. A primeira veio
com Patrícia Pereira,
que também faturou o
bronze na natação, mas
na prova do revezamento 4x50m livre (20 pontos), ao lado de Daniel

Dias, Joana Peixinha e
Talisson Glock.
Luiza Fioreze do voleibol sentado vai correr
atrás do bronze: a capixaba que está em sua
primeira olimpíada, vai
entrar em quadra no
sábado, às 4h30 (de Brasília). •

Vida feliz
Que normalidade é essa?
Todos nós queremos uma vida nova, mas
será por que poucos se atrevem a mudar?
A verdade é que o desconhecido assusta,
provoca insegurança, por isso preferimos
andar em círculo, fazendo sempre as mesmas coisas e vivendo as mesmas histórias.
E o que é pior: esperando resultados diferentes.
Esse é o nó da questão. Se a gente faz tudo
sempre igual, o resultado será sempre o
mesmo. Para que a vida possa ser nova é
preciso ter novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações. O mundo só muda
quando a gente muda.
Se você continua preso aos seus pontos de
vista, se insiste em ter razão sempre; se demonstra apego a coisas e pessoas; se resiste a passar pelos caminhos desconhecidos,
é claro que a vida não poderá ser nova para
você, tudo continuará do mesmo jeito.
Não há nada de errado com o mundo, assim como nós, ele também experimenta altos e baixos, vive em constante mutação.
Se você olha para o que está acontecendo
agora e só consegue enxergar o caos, é porque dentro de você há muita desordem. E
não pense que o seu estado de espírito está
desse jeito em função de fatores externos.
Você mesmo criou o inferno em que está
vivendo.
Há pessoas que, apesar da ameaça do coronavírus, estão vivendo dias de muita tranquilidade e paz... são pessoas espiritualizadas que já têm certeza da imortalidade
da alma, que sabem que tudo que acontece no plano maior da existência é para o
bem maior de todos. Essas pessoas não estão esperando ansiosamente pela volta da
tal normalidade que muitos reivindicam,
porque sabem que a evolução anda é para
frente, não há qualquer possibilidade de retrocesso.

Quando ouço alguém reivindicando a volta
da tal normalidade, eu fico me perguntando:
por que algo que estava em completa degeneração causa tanta saudade? O que estávamos vivendo antes dessa pandemia não era
normal...
Pessoas cada vez mais violentas... uma corrida louca atrás de dinheiro, poder e fama...
jovens completamente dependentes de drogas lícitas e ilícitas... fundamentalismo religioso em escala crescente, lotearam Deus
de uma forma absurda, cada um tem um
Deus particular. A violência doméstica em
alta... individualismo exacerbado... consumismo irracional... o odioso preconceito se
manifestando sem nenhum pudor à luz do
sol... seres humanos investindo uns contra
os outros como feras selvagens... Essa é a
normalidade que precisa voltar?
Deus nos livre disso, todo esse sofrimento
que o coronavírus está promovendo precisa
servir para alguma coisa... precisa nos fazer
enxergar que a nossa breve passagem pela
Terra tem que ser mais edificante. O ego,
que até aqui esteve no comando das ações
humanas, precisa morrer para dar lugar à
Divindade que está adormecida dentro de
cada um de nós.
O normal pós pandemia será, com certeza,
um tempo em que o ser humano honrará a
sua procedência divina e se comportará realmente como um ser racional. Quero viver
para ver a feliz convivência entre os filhos
de Deus... seres mais éticos e amorosos...
pessoas gentis e generosas, buscando juntas
a evolução pela via do amor.
A opção de evoluir pela dor foi do próprio
ser humano quando deu ouvidos ao ego. Os
que atenderam ao chamado do amor, e que
sempre foram olhados com desconfiança e
até escárnio pela sociedade tida como nor-

mal, não estão apavorados com nada que
está acontecendo agora. Essa é uma tragédia anunciada que não deveria causar tanto espanto. Há muito que os espiritualistas
estão falando sobre o tema... não foram
ouvidos porque a maioria estava ocupada
demais com os prazeres do mundo material, com a tecnologia e tudo aquilo que nos
distancia da nossa essência divina.
Do jeito como o planeta estava caminhando, era previsível que algo muito brusco
aconteceria para despertar as multidões
inconscientes. Há pessoas que despertam
com um leve toque no corpo... e há também
aqueles que nem com solavancos acordam,
não é verdade? Assim também acontece
com o planeta.
Nada tem a promessa de ser eterno na terra.
Tudo muda, tudo se renova, tudo se transforma, tudo nasce, morre e renasce… tudo
passa! Aceitar a impermanência da vida é
caminhar na direção da felicidade plena
que almejamos. Não se apegar a nada e não
resistir a nada é o segredo para a conquista
de uma vida harmoniosa e feliz.
O segredo é focar na luz, nunca na sombra;
sempre na solução, nunca no problema.
Saiba esperar pela nova normalidade que
vai surgir daqui a pouco, um mundo onde
o coração será a linguagem universal e o
amor o único mandamento.
Jane Mary é jornalista, consultora de
marketing, autora de oito livros de autoconhecimento. (site: janemary.com.br)
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