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CAFÉ, DIREITO 
E GESTÃO 
PÚBLICA

Por
Érico Lopes
@cafedireitoegestaopublica

Infelizmente, alguns 
“chefes” abusam da sua 
posição na relação em-
pregatícia. Imagine a 
situação em que o chefe 
faz convites inapropria-
dos ao empregado, que 
toque o funcionário de 
maneira indesejada, que 
faça comentários com 
teor sexual.

Consegue imaginar 
também aquele empre-
gador que cria situação 
de humilhação, de cons-
trangimento, que utiliza 
palavras que prejudicam 
a integridade mental do 
trabalhador?

Repugnante essas si-
tuações, não é? Porém 
inúmeros trabalhado-
res passam por isso dia-
riamente e não sabem 
como lidar.

Se você passa por isso, 
DEMITA SEU PATRÃO!!! 
A empresa será obrigada 

a arcar com todos os va-
lores e direitos, além de, 
muitas vezes, ter de repa-
rar o dano moral causado 
ao empregado com o pa-
gamento de indenização.

Essa “demissão do 
patrão” é denominada 
“rescisão indireta” pela 
legislação trabalhista e 
garante ao trabalhador 
o recebimento do salá-
rio dos dias trabalhados 
desde o último pagamen-
to, do aviso prévio, das 
férias acrescidas de 1/3 
do salário, do 13º salário 
proporcional ao tempo 
de serviço.

O trabalhador poderá, 
também, sacar o Fundo 
de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), acres-
cido dos 40% referente à 
indenização, e receber o 
seguro desemprego, ou 
seja, terá os mesmos di-
reitos daquele trabalha-

dor que teve seu contrato 
rescindido pelo empre-
gador sem justa causa.

Revistas íntimas na 
presença dos demais 
empregados e discri-
minações homofóbicas 
são outros exemplos de 
atitudes do empregador 
que permite ao trabalha-
dor demitir o chefe.

Importante saber que 
o assédio moral é toda e 
qualquer conduta abusi-
va que intencionalmente 
e frequentemente fere a 
dignidade e a integridade 
física ou psíquica de uma 
pessoa (gesto, palavra, es-
critos, comportamento, 
atitude, etc.), ameaçan-
do o emprego do traba-
lhador ou degradando o 
clima de trabalho.

E quando falamos o 
empregador, estamos 
falando do gerente, do 
supervisor, do diretor, 

do sócio, do presidente 
da empresa, etc.

Mas, lembre-se: quan-
do o empregado tem o 
seu direito violado pelo 
empregador e possui 
prova (testemunha, gra-
vação, etc.) deve fazer a 
denúncia do ato de for-
ma imediata à Justiça 
do Trabalho, sob pena 
de ser reconhecido o 
perdão por parte do em-
pregado.•

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

Assédio 
moral, 
assédio 
sexual. Posso 
“demitir” 
meu chefe?

Você não entende as 
especificações do óleo do seu 
veículo? Nós vamos te explicar!

Todo óleo possui uma 
especificação que indi-
ca sua viscosidade em 
temperatura fria, que, 
geralmente, termina com 
W, que significa inverno, 
(winter em inglês). Um 
outro número depois 
do W corresponde a sua 
viscosidade em tempera-
tura normal ou quente.

Usaremos como exem-
plo um óleo 10W40 em 
comparação a um 5W30. 
Sua viscosidade em tem-
peratura fria é 10W e o 
40 sua viscosidade em 
temperaturas normais 
ou quente.

Vale ressaltar que 
quanto menor a viscosi-
dade do óleo, menor será 
o atrito das partes inter-

nas do motor, gerando, 
assim, até uma discreta 
economia de combustí-
vel e melhor penetração 
entre os componentes, 
ocasionando menor des-
gaste das peças do motor.

Hoje em dia, a grande 
maioria dos veículos 
utilizam a viscosidade do 
óleo 5W30, o qual, geral-
mente, é sintético e com 
desempenho muito bom. 
Alguns veículo com mo-
torização turbo chegam a 
utilizar um óleo especial 
de classificação 0W20, ou 
seja, uma viscosidade 
bem leve, mas com de-
sempenho espetacular.

Não pense que quanto 
mais “fino” é o óleo, pior 
ele é para o motor do seu 

veículo. Geralmente, es-
ses produtos são de de-
senvolvimento sintético 
e com classificações bem 
superiores as de viscosi-
dade maior.

Nunca esqueça de con-
sultar o manual do seu 
veículo caso tenha dúvi-
da na hora de realizar a 

troca de óleo. Na próxi-
ma semana, falaremos 
sobre todos os filtros 
que seu veículo possui e 
os intervalos corretos de 
troca! Até logo! •

Flavio Bolonha é repór-
ter do Agora ES e consul-
tor automotivo. 
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Obras de mobilidade urbana 
vão melhorar o acesso à Capital
Portal do Príncipe: mesmo antes de ser entregue, o capixaba já observa melhoras na 
fluidez do trânsito na chegada a Vitória pela Segunda Ponte

É grande o volume 
de obras que o go-
verno do Estado 
realiza em todo o 

Espírito Santo. E, entre 
essas obras está a cons-
trução do Complexo Viá-
rio do Portal do Príncipe, 
em Vitória, que já ganha 
forma. O Agora ES su-
biu o drone e traz nesta 
edição imagens aéreas 
exclusivas da obra. De 
acordo com a Secretaria 
de Mobilidade e Infraes-
trutura (Semobi), a obra 
está na fase final e deve 
ser totalmente entregue 
ainda este ano.

Iniciada em agosto de 
2020, a obra vai ter um 
investimento total de 
R$ 42 milhões e vai con-
tribuir para diminuir os 

congestionamentos e ou-
tros gargalos no trânsito 
na chegada a Vitória de-
vido ao entroncamento 
de muitos acessos, como 
a Segunda Ponte e a Pon-
te Florentino Avidos.

Além da implantação e 
alargamento de vias, as 
obras contemplam tam-
bém uma reconfiguração 
urbanística do local, com 
uma nova iluminação, 
implantação de praças, 
quadras poliesportivas, 
parquinho, academia ao 
ar livre, pista de skate, no-
vas calçadas e ciclovias, 
bicicletário, pista de ca-
minhada, nova sinaliza-
ção de trânsito, nova ur-
banização, entre outros. 
Atualmente, as interven-
ções estão concentradas 

na praça, área esportiva e 
na ampliação da Avenida 
Alexandre Buaiz.

No dia em que Vitória 
comemorou 470 anos 
(08 de setembro), o go-
vernador Renato Casa-
grande visitou a obra. 
“O Portal do Príncipe é 
uma intervenção que 
qualifica a região, melho-
ra a mobilidade urbana 
e traz opções de lazer e 
entretenimento para a 
população. Além disso, 
vai contribuir com o de-
senvolvimento, já que o 
Porto de Vitória poderá 
funcionar 24 horas por 
dia. Em outubro, vamos 
entregar a segunda eta-
pa, que é a Praça das 
Crianças”, afirmou o go-
vernador. •
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Emiliano Prado 
leva experiência 
das lutas no MMA 
para cursos de 
defesa pessoal
O ex-atleta profissional capixaba aposta na instrução 
de autodefesa, especialmente para o público feminino, 
como forma de auxiliar na redução da violência contra 
as mulheres

Geiza Ardiçon

Ele fez história den-
tro dos octógonos 
como lutador de 
MMA. O capi-

xaba Emiliano Prado, 
faixa preta de Jiu-Jitsu, 
sempre se dedicou a se 
defender para sair vito-
rioso das competições. 
Hoje, a autodefesa ganha 
outro cenário e projeta 
o ex-atleta profissional 
para um novo mercado: 
o de Gestor de Segurança 
Pública e Privada, bem 
como Instrutor de De-
fesa Pessoal. “Trabalho 
com a objetividade da de-
fesa pessoal para quem 
pretende simplesmente 
saber como se defender”, 
disse ele.

Prado destaca que o 
foco desse trabalho é a 
autodefesa pessoal do 
público feminino. “Des-

de novo, acompanhan-
do meu professor de 
Jiu-Jitsu, Agnaldo Goes, 
em suas aulas de defesa 
pessoal e vi o quanto era 
importante que todo ci-
dadão de bem tivesse a 
oportunidade de apren-
der a se defender melhor. 
E decidi me especializar 
no público feminino, por-
que, há uns dois anos, fui 
convidado para dar uma 
aula para um grupo de 
mulheres que passaram 
por traumas de agressão. 
Me assustei com o quanto 
isso influenciava a vida 
delas. Entendi que, atra-
vés da psicologia e a de-
fesa pessoal, poderíamos 
dar uma nova perspectiva 
para elas. Após isso, come-
cei a estudar e me apro-
fundar cada vez mais no 
assunto”, explicou.
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Veja as dicas do Emiliano Prado

Harmonização Facial
Avançada

99827-322527

Shopping Moxuara Cariacica @cancelieriesteticaesaude

Quem tem interesse em 
aprender, a oportunida-
de junto ao instrutor é 
disponibilizada periodi-
camente durante os cur-
sos que realiza. Instrutor 
e sócio da F.E.A.R. Defen-
se, ele aplica cursos men-
salmente. 

“Também são promovi-
das aulas particulares. O 
aluno aprende de manei-
ra pautada e de acordo 
com seu desenvolvimen-
to”, pontuou.

Além do curso de auto-

cuidado, o profissional 
enfatiza que é interes-
sante que o aluno tam-
bém tenha uma base nas 
artes marciais. Então, ali-
nhar o curso aos treinos 
de alguma arte marcial 
em academia ajuda a 
somar no aprendizado.

Assim como os conhe-
cimentos em Jiu-Jitsu 
o ajudaram nesse novo 
ramo profissional, o ex-
-atleta profissional expli-
ca que o MMA é o con-
junto de tudo. “A defesa 

pessoal é exatamente a 
mesma ideia. A diferen-
ça é que no MMA, você 
se defende para vencer 
uma luta. Na defesa 
pessoal, precisa vencer 
para defender sua vida”, 
concluiu.

A executiva de softwa-
re Stéffany Braga Cruz 
Barreto fez o curso de 
autodefesa e destaca que 
procurou pelas orienta-
ções por conta de receio, 
medo e insegurança do 
dia a dia.

“Tenho visto um au-
mento no assédio femini-
no, abusos e violências e, 
querendo ou não, somos 
mais vulneráveis que 
um homem. Com isso, 
busquei auxilio na luta 
para ter mais um artifí-
cio na minha defesa. E foi 
a melhor decisão que to-
mei. Estou sempre alerta, 
atenta ao meu redor para 
não ser surpreendida 
e me adiantar caso eu 
veja que algo possa vir 
a acontecer”, destacou. •

Se passou por um trauma, busque ajuda psi-
cológica; Aprenda urgente uma arte marcial. 
Em especial, o boxe e o Jiu-Jitsu.

O celular é uma excelente ferramenta, mas 
pode te cegar e tirar sua atenção de um pos-
sível risco. A mulher é historicamente menos 
favorecida que o homem fisiologicamente. No 
momento de raiva, não aumente o problema. 
Procure ajuda.

SIGA NO INSTAGRAM

l@emilianopradoo l@feardefense

https://www.instagram.com/cancelieriesteticaesaude/?hl=pt
https://www.instagram.com/emilianopradoo/
https://www.instagram.com/feardefense/
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Por
César Albenes

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

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 11 propõe 
tornar as cidades e os as-
sentamentos humanos 
inclusivos, seguros, re-
silientes e sustentáveis.

A qualidade de vida dos 
habitantes de um muni-
cípio pode ser influen-
ciada pela qualidade do 
planejamento municipal. 
Esse objetivo trata não 
apenas do desenvolvi-
mento urbano, como 
também dos demais as-
sentamentos em áreas 
rurais.

Com o crescimento das 

cidades, muitas áreas 
passam a ser habitadas 
de maneira não plane-
jada e criam imensos 
bairros desfavorecidos 
e áreas de risco.

A principal norma que 
rege as políticas urbanas 
no Brasil é o Estatuto da 
Cidade (Lei 10.257/2001) 
e, no nível local, o Plano 
Diretor, obrigatório para 
os municípios com mais 
de 20 mil habitantes, que 
é o instrumento para di-
rigir o desenvolvimento 
do município em seus 
aspectos econômico, fí-
sico e social.

Dentre as funções so-
ciais da cidade, está pre-
ver o fornecimento às 
pessoas de moradia dig-
na, trabalho, serviços de 
Saúde, Educação, Cultu-

ra, Lazer, transporte, etc.
Os espaços da cidade 

devem ser divididos en-
tre os setores privado e o 
setor público de modo a 
equilibrar os interesses, 
impedindo que a especu-
lação imobiliária expulse 
os grupos mais vulnerá-
veis, distanciando-os de 
seus trabalhos e dos ser-
viços básicos necessários 
(Saúde, Educação, Segu-
rança, Assistência, etc).

É preciso proporcionar 
a todos os habitantes, in-
clusive aos mais pobres 
e portadores de deficiên-
cias, os serviços básicos 
necessários para uma 
vida segura. Isso inclui 
fornecimento de trans-
porte seguro, manejo e 
reciclagem do lixo, sem-
pre buscando tornar o 

município ambiental-
mente sustentável.

Trata também da pro-
teção do patrimônio pú-
blico, cultural e natural 
e da construção de am-
bientes agradáveis, ver-
des e sustentáveis para 
a população.

É de responsabilidade 
dos municípios formu-
lar políticas específicas 
de habitação, saneamen-
to, mobilidade urbana e 
proteção e defesa civil. 
Para tanto, devem pro-
ver suas instituições 
com estruturas e pes-
soal qualificado para 
lidar com os desafios e 
conflitos inerentes aos 
diversos interesses en-
volvidos.

Com relação à políti-
ca de proteção e defesa 

civil, compete ao muni-
cípio coordenar ações 
de prevenção, identifi-
car, mapear e fiscalizar 
a ocupação de áreas de 
risco, incorporar a ações 
de defesa civil no plane-
jamento municipal, aten-
der às pessoas afetadas 
por eventuais desastres 
ou incidentes.

Cabe também ao mu-
nicípio cuidar do seu 
patrimônio e promover 
serviços básicos que ga-
rantam a qualidade de 
vida de seus habitantes.

Para isso, é responsabi-
lidade municipal cuidar 
da Assistência Social, da 
proteção e garantia das 
pessoas portadoras de 
deficiência. Isso signi-
fica prover transporte 
público de qualidade e 

com acessibilidade para 
todos.

Por fim, o município 
deve proteger seu pa-
trimônio cultural e na-
tural. O meio ambiente 
pode ser preservado a 
partir de medidas que 
diminuam o impacto da 
vida urbana na natureza, 
como o combate à polui-
ção, o plantio de árvores, 
a reciclagem do lixo, en-
tre outras ações. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filó-
sofo, Mestre em Educa-
ção, Doutor em Serviço 
Social, Pós-Doutor (PHD) 
em Política Pública, Pro-
fessor Universitário; Con-
sultor Político;  e secretá-
rio de Desenvolvimento 
de Viana.

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR

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

jornalagoraes @AgoraES1 agora_es

O PORTAL DE NOTÍCIAS 
DO ESPÍRITO SANTO
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(27) 2121-0811(27) 2121-0800
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Consultora dá 
dicas de como 
combinar 
diferentes 
looks com 
uma só peça
Abusar da criatividade, buscar inspirações, 
combinar cores e misturar os estilos, 
como algo mais romântico com algo mais 
moderno, são algumas das ideias

Os tempos estão 
difíceis. Di-
nheiro curto, 
economias e 

contas a fazer. Mas mes-
mo assim, qual mulher 
não quer andar bem ar-
rumada e sentir-se bem? 
E, para driblar a crise, a 
consultora de imagem e 
estilo Amanda Albernaz 
traz ideias de combina-
ções com uma só peça, 
que podem se transfor-
mar em vários looks e 
geram economia para o 
bolso, sem perder o estilo.

Amanda conta que 
muitas pessoas a procu-
ram com o propósito de 
melhorar a sua imagem, 
muitas vezes, por esta-
rem passando por uma 
mudança profissional, 
ou por que desejam pas-
sar uma determinada 
imagem e não sabem 
como fazer sozinho. 
"São pessoas que que-
rem comprar de manei-
ra mais consciente, oti-
mizar o guarda-roupa e 
ousar mais na maneira 
em que se vestem", conta 
a consultora.

Para sentir-se bem 
com a imagem e gastan-
do pouco, a profissional 
dá as dicas. “Antes mes-
mo de fazer a compra, 
a pessoa deve sempre 
pensar se já possui ou-
tras peças que poderiam 
ser usadas com o item 
que está desejando. Ou-

tro fator importante é 
lembrar se ela não pos-
sui nada parecido no 
armário, pois temos a 
tendência de comprar 
coisas iguais", alerta.

"Para otimizar o que 
temos no armário, é 
importante separar um 
tempo e provar as peças 
que desejamos usar. Ten-
te fazer combinações de 
cores, misturar estilos, 
faça conexões de for-
mas e tecidos entre eles. 
Procure inspirações nas 
redes sociais. Você sem-
pre encontrará alguém 
usando algo similar que 

você possa encaixar com 
as peças que já possui.”

Amanda também fa-
lou sobre peças essen-
ciais para se ter em um 
armário. “Cada pessoa 
possui uma rotina e ne-
cessidades diferentes, 
mas algumas peças fun-
cionam muito bem para 
a maioria das mulheres. 
Tenha sempre uma boa 
calça jeans, uma camisa 
de tricoline, que pode ser 
usada na praia ou até no 
trabalho. Tenha um bla-
zer que consegue deixar 
qualquer roupa mais ele-
gante”, pontuou.

Comece buscando 
inspirações. Faça 
combinações de 

cores, misture estilos, 
como algo mais 

romântico com algo 
mais moderno. O 

importante é se tornar 
a melhor versão de 

você mesmo.
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O que é consultoria de 
imagem?

Consultoria de imagem e estilo é um 
trabalho que reúne ferramentas para pro-
mover o autoconhecimento, valorizando a 
imagem, adequando o estilo do cliente para 
atingir o objetivo desejado e externando as 
qualidades da pessoa através das roupas.

Cores
Os diferentes tons de 

pele e o universo de cores 
existentes podem tam-
bém fazer a diferença. A 
valorização não vem só 
no look, mas no tom que 
valoriza sua pele.

“Saber a sua cartela de 
cores é fundamental para 

conhecer quais valorizam 
mais sua pele. Assim, 
você utiliza as maquia-
gens corretas, disfarça 
manchas e marcas de 
expressão, deixa a pele 
mais bonita e saudável. 
Quando compramos as 
roupas nas cores da nossa 

cartela, fica muito mais 
fácil combiná-las entre 
si”, revelou a profissional.

E, para finalizar, Aman-
da ressalta a importância 
em manter o armário or-
ganizado. “Para se vestir 
com mais facilidade, é de 
extrema importância o 

armário estar organiza-
do e setorizado. Separe 
por tipos de peças. Exem-
plo: blusas, calças, saias 
e organize por cor. Deixe 
tudo de fácil acesso e à 
vista, pois só usamos o 
que está ao alcance do 
nosso olho", revelou. •

l @amandalbernaz

https://www.instagram.com/amandalbernaz/
https://www.lotescbl.com.br/a-cbl/
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ENTREVISTA | JOHNEI DEGEN, VEREADOR DE DOMINGOS MARTINS

Eleito vereador 
em sua primeira 
disputa em Do-
mingos Martins, 

cidade da região serrana 
do Espírito Santo, Johnei 
Claúdio Degen (PSDB), 
de 32 anos, acredita que o 
desejo da população por 
uma nova política tenha 
o levado à vitória nas 
urnas. Johnei está entre 
os seis novos vereadores 
desta legislatura (2021-
2024), de um total de 13 
vereadores da Câmara de 
Vereadores.

Degen garante que 
mantém suas raízes e se 
diz não "deslumbrado" 
pelo poder vinculado ao 
cargo público, tanto que 
segue desempenhando 
seu trabalho como téc-
nico de TV por assinatu-
ra, profissão que atua há 
mais de 7 anos, nos dias 
em que não tem sessão.

Na Câmara de Verea-
dores, ele é o presidente 
da Comissão de Meio 
Ambiente e Agricultura 
e membro das comis-
sões de Cultura e Tu-
rismo e da Comissão de 
Finanças.

Nascido e criado em 
Santa Isabel, distrito de 
Domingos Martins, o 
vereador tem o esporte 
e preservação do meio 
ambiente como as princi-
pais bandeiras de defesa.

Nesta entrevista ao 
jornal Agora ES, Degen 
faz um balanço dos seus 
primeiros oito meses de 
mandato, revela quem 
são suas inspirações no 
mundo político e fala 
sobre seu futuro.

Esse é o primeiro 
mandato do senhor 
como vereador. Como 
surgiu o desejo de 
disputar a eleição?

Eu sempre apoiei ou-
tros candidatos de San-
ta Isabel porque acredito 
que minha comunidade 
precisava ter um repre-
sentante na Câmara. 

Como nesta eleição o 
vereador de Santa Isa-
bel veio como candi-
dato a prefeito, senti 
necessidade de colocar 
meu nome à disposição 
da sociedade. Graças a 
Deus fui eleito e estou 
muito empenhado e com 
muita força de vontade 
para trabalhar pela mi-
nha cidade.

Na eleição de 
novembro de 2020, 
o senhor não apoiou 
o atual prefeito 
Wanzete Kruger 
(PP) e hoje, porém, o 
senhor está na base do 
governo na Câmara. 
Como é sua relação 
com o prefeito?

Nossa relação é muito 
boa e ele tem meu total 
apoio! Entendo que é 
preciso a união dos po-
deres para o bem-estar 
da população. Estou em 
constante diálogo com 
o prefeito e secretários, 
levando as demandas 
da população e, graças 
a Deus, a prefeitura tem 
feito tudo que é possível 
para melhor a vida dos 
moradores. Vejo, hoje, a 
Câmara e a prefeitura 
como um corpo só, ali-
nhados para entregar o 
melhor para sociedade. 
Contudo, o meu papel é 
fiscalizar o Executivo e, 
se for necessário cobrar, 
cobrarei sem proble-
mas.

O senhor é um dos 
seis novos vereadores 
eleitos na última 
eleição em Domingos 
Martins. A que o 
senhor atribui essa 
grande renovação 
feita pelo eleitor?

Atribuo ao desejo dos 
moradores de haver uma 
nova maneira de fazer 
política aqui na cidade. 
Novas propostas, novas 
figuras, novas ideias e, 
também, a insatisfação 
com os antigos gestores.

E o que o senhor tem 
de novo para oferecer 
à população?

Meu diferencial é traba-
lhar junto com a comuni-
dade para a comunidade. 
Não defendo interesses 
de um grupo, mas luto 
pelo bem-estar de todos. 
Também entendo que o 
Poder Público precisa 
funcionar de forma ple-
na para atender aos an-
seios da população. Por 
isso, não espero que as 
demandas cheguem até 
a mim, estou sempre em 
contato com as comuni-
dades, dialogando para 
saber de suas necessi-
dades e entender de que 
forma eu, como verea-
dor, posso auxiliá-los.

Também vejo meu 
trabalho no interior 
como um grande di-
ferencial. Como tam-
bém sou técnico de 
TV por assinatura, 
rodo muito pelo 
interior e vejo a 
situação de algu-
mas estradas e, 
conhecendo de 
perto todos os 
problemas, levo 
até ao prefeito e 
aos secretários 
para as provi-
dências neces-
sárias.

“Não faço a política 
do assistencialismo”
Vinícius Nascimento

Quero ser 
lembrado como um 

político que trabalha 
para o coletivo e não 

para defender interesses 
de um ou de outro. 
Não quero agregar 

ao meu currículo de 
vereador a política do 

assistencialismo.
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O fomento à prática 
esportiva e medidas 
de preservação 
ao meio ambiente 
foram alguns temas 
de indicações que o 
senhor fez ao Poder 
Executivo nesses oito 
meses de mandato. 
Essas são suas 
principais bandeiras 
de defesa na Câmara 
de Vereadores?

O que irá nortear sem-
pre o meu trabalho são 
os anseios da popula-
ção. Por exemplo, levei 
solicitações de constru-
ções de algumas pontes 
no interior, pedidos dos 

moradores, e todas fo-
ram atendidas. Contu-
do, por ser um amante 
dos esportes e conhecer 
seus benefícios para 
saúde, quero promover 
a prática esportiva no 
município. Já estou em 
conversa com a equipe 
da prefeitura para cons-
trução de novos espaços 
esportivos para que seja 
possível desenvolver 
atividades para os estu-
dantes no contraturno, 
uma vez que, hoje, todas 
as quadras estão vincu-
ladas às escolas.

Já na área do meio 
ambiente, como estou 

presidindo a Comis-
são de Meio Ambiente 
e Agricultura, fiz uma 
indicação à prefeitura 
para implantar algu-
mas medidas de preser-
vação do meio ambien-
te, como, por exemplo, a 
criação de mecanismo 
de reaproveitamento 
da água da chuva para 
limpeza dos espaços, a 
instalação de sistema 
de energia solar nos 
equipamentos públicos, 
entre outras medidas. 
Estamos avançando 
nessas pautas e man-
tendo o diálogo com os 
secretários.

O senhor assumiu seu 
primeiro mandato em 
um momento de crise 
mundial por conta da 
pandemia da Covid-19. 
Como o senhor avalia 
as medidas adotadas 
até hoje na cidade?

Eu vejo que a pande-
mia do coronavírus foi 
um grande desafio para 
todo o mundo. Algo que 
exigiu, e exige até hoje, a 
adoção de medidas para 
preservar vidas e prote-
ger a economia. No Esta-
do, entendo que algumas 
medidas foram necessá-
rias, sim, para evitar a 
disseminação do vírus, 

mas avalio que as me-
didas mais duras foram 
tomadas tarde demais.

Durante o período de 
quarentena por exem-
plo, muitos comercian-
tes nos procuraram, mas, 
enquanto vereador, infe-
lizmente, não pude fazer 
muita coisa. Entendia a 
indignação deles, mas o 
que valia era o decreto do 
governo do Estado.

Quem são suas 
inspirações políticas?

Tenho Gilson Daniel 
como uma grande re-
ferência política. Vi 
de perto o que ele fez 
por Viana em seus oito 
anos de mandato e te-
nho acompanhado seu 
trabalho no governo do 
Estado. Ele é uma das 
minhas inspirações. E o 
Wanzete também é um 
político que me espelho 
bastante, por tudo que 
ele representa para ci-
dade e por todo trabalho 
feito em Domingos Mar-
tins. Atualmente, Gilson 
e Wanzete são minhas 
maiores referências.

Politicamente falando, 
quais são seus planos 
futuros?

Eu sou muito pé no 
chão. Acho que nada é 
por acaso e tudo tem 
seu propósito. Eu hoje 
não penso em disputar 
nenhum outro cargo aci-
ma de vereador porque 
eu tenho muito a apren-
der ainda. Houve até um 
início de conversa com a 

equipe do meu partido 
para uma possível candi-
datura ao cargo de depu-
tado estadual, mas não 
penso nisso agora. Quero 
continuar fazendo meu 
melhor como vereador, 
aprender muito neste 
tempo e nas próximas 
eleições municipais.

O que o morador de 
Domingos Martins 
pode esperar do 
vereador Johnei 
Degen?

A população de Do-
mingos Martins, Santa 
Isabel, pode contar co-
migo. Fui eleito para ser 
representante do povo 
e quero levar os pedidos 
do povo para prefeitura. 
Meu mandado está à 
disposição de todos de 
Domingos Martins.

Como o senhor quer 
ser lembrado? E o que 
tem feito pra isso?

Quero  ser lembrado 
como um político que tra-
balha para o coletivo e não 
para defender interesses 
de um ou de outro. Não 
quero agregar para meu 
currículo de vereador a po-
lítica do assistencialismo. 
Infelizmente, nas cidades 
do interior essa prática se 
fez muito presente duran-
te muitos anos. Eu entrei 
para política com outra 
mentalidade... se algum 
serviço público não esti-
ver funcionando bem, é 
minha obrigação e dos de-
mais vereadores fiscalizar 
e cobrar da prefeitura. •

Em evento da prefeitura: Maria Cristina, gerente de Educação; Wanzete Krüger, prefeito; Gilmar Borlot, vereador; Abel Kiefer, vereador; Jarbas Rocha, gerente de 
Esporte; Lorraine Pimenta, vereadora; Johnei Degen, vereador; Fábio Trarbach, vice-prefeito; e Michel Miertschink, secretário de Obras e Serviços Urbanos



Direita perde força 
em solo capixaba?
Em um dos dias 

mais marcantes 
da política nacio-
nal dos últimos 

tempos, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), convocou 
apoiadores para um ato 
em 7 de setembro. Uma 
quantidade significativa 
de pessoas reuniu-se em 
pontos estratégicos das 
capitais dos estados. Me-
nos do que esperado, mas 
até que suficiente para a 
foto — uma das princi-
pais preocupações dos ar-
ticulares governistas. No 
Espírito Santo, o cenário e 
a aglomeração foram na 
Terceira Ponte, sentido 
Vila Velha-Vitória.

Pouca surpresa nesse 
quesito, já que o local tem 
sido usado desde 2013 
e virou quase que sinô-
nimo de manifestações 
políticas em 2018, muitas 
das quais convocadas 
pela extrema direita. Fa-
lando nisso, nas últimas 
eleições, mesmo elegendo 
um governador do cam-
po da esquerda, mais da 

metade do Espírito San-
to demonstrou nas urnas 
apoio ao projeto presi-
dencial direitista. Foram 
quase 55% dos votos fa-
voráveis a Bolsonaro no 
primeiro turno, os quais 
subiram para 63% no 
segundo, concentrados 
principalmente nos mu-
nicípios das regiões Sul, 
Serrana e Metropolitana. 
O norte do Estado, fazen-
do coro ao Nordeste – e 
aqui vale destacar que a 
região faz parte da Sude-
ne – preferiu a proposta 
do candidato petista.

Não foi algo específico 
daquele pleito. Em 2020, 
para três das quatro 
principais cidades da 
Grande Vitória foram 
eleitos nomes com vieses 
mais atrelados à direita: 
Lorenzo Pazolini (Repu-
blicanos), para Vitória; e 
Euclério Sampaio (DEM), 
Cariacica. Se retroceder-
mos um pouco mais, nas 
eleições presidenciais de 
2014 e 2010, os capixabas 
optaram por projetos 
dos partidos de oposição 

— na época encabeçados 
pelo PSDB com José Ser-
ra e Aécio Neves, respecti-
vamente — em detrimen-
to do projeto apresentado 
por Dilma Rousseff (PT).

Ou seja, por todo esse 
histórico, era esperada 
uma quantidade consi-
derável de apoiadores 
do presidente nas mani-
festações em solo capixa-
ba. O que se concretizou, 
sem grandes surpresas. 
Foi menos que em 2018? 
Sim, mas atingiu certo 
êxito. Porém, se nos pre-
parativos a apreensão 
sobre o que viria tomou 
conta do mercado políti-
co, as notícias nacionais 
e o posicionamento dos 
demais poderes cons-
tituídos fez com que a 
mobilização não ecoas-
se localmente como em 
outros tempos. O que se 
valeu também do feriado 
no dia seguinte, 08 de se-
tembro, quando as redes 
sociais já estavam sendo 
tomadas de fotos em co-
memoração ao aniversá-
rio de Vitória. •

RAPIDINHAS

Pelas redes
Tanto o atual governador, Re-

nato Casagrande (PSB), quanto 
seu antecessor, Paulo Hartung 
(MDB), se manifestaram no úl-
timo dia 7. O socialista usou as 
redes sociais para pontuar: "Nos-
sa bandeira sempre estará has-
teada por uma sociedade unida, 
mais fraterna, que cultive a paz, 
respeite as diferenças, proteja o 
meio ambiente e busque sempre 
oportunidade para todos." Já 
Hartung, que atualmente não 
ocupa mandato político, foi mais 
incisivo: "A democracia está sob 
ataque! A mentira é a principal 
arma de estratégia para fulminar 
pilares e valores da democracia..."

No #tbt
Ainda sobre redes sociais, o 

presidente da Assembleia Erick 
Musso (Republicanos) aderiu à 
moda do #tbt de quinta-feira e 
postou foto discursando em um 
dos salões do Palácio Anchieta. 
O registro não passou desperce-
bido, já que o parlamentar aspira 
concorrer ao Executivo estadual 
no próximo ano e vem angarian-
do apoio. Natural de Aracruz, ele 
fez questão, nesta semana, de 
comparecer à cerimônia de ani-
versário de Vitória e discursar ao 
lado do prefeito Lorenzo Pazoli-
ni, seu correligionário.

Pêsames
A deputada estadual Iriny Lo-

pes (PT) lamentou publicamente 
a morte do ator Sérgio Mamberti, 
famoso por atuações em diver-
sas novelas, peças e programas, 
como o infantil Castelo Ra Tim 
Bum. "Ele esteve conosco desde 
antes da fundação do PT, na dé-
cada de 1980, e seguiu fiel na sua 
amizade leve e cheia de graça... 
vou sentir imensa falta de ter por 
perto", pontuou.

Casagrande e 
Quintino

Mesmo estando em partidos 
opostos, o governador Renato Ca-
sagrande (PSB) e o deputado es-
tadual Alexandre Quintino (PSL) 
mantêm uma relação amigável. O 
parlamentar se lançou candida-
to à Presidência da Assembleia 
Legislativa, com certo aceno 
favorável do Palácio Anchieta, 
movimentando a Casa de Leis; e, 
mesmo assumindo o comando da 
sua sigla localmente, não se afas-
tou de agendas do Executivo no 
seu reduto. Sobre o contato com o 
socialista, afirma que baseia-se na 
afinidade pessoal e na confiança 
da palavra, não necessariamente 
em questões partidárias.

Tribunal de Contas
Após mais de 18 anos, o con-

selheiro substituto do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito 
Santo (TCE-ES) João Luiz Cotta 
Lovatti se aposentou da Corte. 
“É difícil fazer um agradecimen-
to frente a pessoas tão generosas 
comigo, neste tempo que atuei no 
Tribunal de Contas. Então, resu-
mo tudo em uma palavra, que é 
obrigado", afirmou, em seu último 
pronunciamento no cargo.

Patrimônio imaterial
Iguaria criada em 1960 em Li-

nhares, Norte do Estado, a Tripi-
nha foi considerada patrimônio 
cultural imaterial do Estado. A lei, 
proposta pelo deputado estadual 
Luiz Durão (PDT), foi sancionada 
nesta semana. O petisco surgiu 
por acaso. Em um casamento, no 
qual não havia mais recheio para 
os salgados, a cozinheira Anita 
Paiva decidiu fritar a massa, após 
cortá-la em tiras. A invenção fez 
sucesso e passou a ser vendida na 
região, sendo uma forma de renda 
para diversas famílias.
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O talento em 
traços e cores
A artista impressiona com o uso de arte 
realista em seus quadros
Andressa Rocon

Dona de um tra-
çado delicado e 
bem planejado, 
desde pequena, 

a artista plástica Kassia 
Gonçalves, que hoje tem 
30 anos, já possuía um 
dom especial para a arte. 
Uma paixão particular 
sempre foi a pintura a 
mão livre, uma técnica, 
com pincel e tinta, e a 
artista impressiona com 
sua arte realista em seus 
quadros.

“Quando criança, mi-
nha família não tinha 
recursos financeiros 
para me colocar em um 
curso de pintura. Então, 
um certo dia, meu pai 
trouxe uma sacolinha 
com algumas tintas. 

Foi o melhor presente 
da minha vida! Desde 
então, nunca mais parei 
de pintar, faz parte da 
minha vida e da minha 
história. Meu mundo é 
mais colorido do que ele 
realmente deve ser, pois 
vejo arte em tudo.”

Kassia conta de onde 
vem tanta inspiração 
para a produção de suas 
peças. “Sou aprendiz da 
vida. A vida me inspira, 
os animais, a natureza e 
tudo o que Deus criou. 
Sou autodidata. Sempre 
que alguém me pede 
algo, crio a minha arte”, 
explica.

Mas, durante um perí-
odo, a artista já pensou 
em desistir. “Teve um 

tempo que não conse-
gui sobreviver da arte. 
Infelizmente, as pessoas 
não dão o devido valor e 
importância que a arte 
realmente merece. E, por 
ser desvalorizada, acabei 
desanimando e buscan-
do fazer outra coisa da 
vida para sobreviver. 
Na época, meu esposo 
e minha família foram 
fundamentais, pois 
me apoiaram mui-
to para que eu não 
desistisse e retor-
nasse para a arte. 
E não teve jeito! 
Peguei meu pin-
cel novamente 
onde havia 
deixado e re-
comecei.”
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A artista lembra que 
não foi fácil, mas lutou 
pelo seu sonho. “Lutei pe-
los meus ideais, pelo meu 
espaço e pelo meu sonho, 
que era fazer esse traba-
lho que sempre amei. 
Hoje levo não somente a 
arte até as pessoas, mas 
meu coração, minhas 
emoções, minhas vibra-
ções e minha vida! Não 
pinto apenas imagens, 
mas sentimentos, e isso 
não tem preço”, afirma.

Kassia trabalha por en-
comendas e o orçamento 
das peças é baseado em 
tamanho, tipo de arte, 
entre outros aspectos. 
“Toda arte é diferente da 
outra. Então, cada pedi-
do é bem personalizado, 
pois depende muito do 
tipo de trabalho que o 
cliente vai quer. Tenho 
artes que variam de R$ 
150,00 a R$ 2 mil, por 
exemplo”, explica.

Hoje, a artista se sente 
realizada com seu tra-
balho e conta que ainda 
possui um propósito. 
“Hoje posso dizer que 
sou realizada e que con-
segui chegar onde eu 
queria chegar. Mas sei 
que a jornada é grande 
e que ainda tenho muito a 
fazer aqui na terra. Ainda 
tenho um propósito, que 
é ajudar crianças, que, as-
sim como eu, não tiveram 
oportunidade para en-
contrar o caminho da arte 
e mostrar ao mundo que 
é possível sim, e que cada 
um de nós temos muito 
para revelar através de 
um pincel”, garante.

A artista também tra-
balha com a técnica que 
transforma paredes em 
arte. “Geralmente é utili-
zada para a transforma-
ção dos espaços, dando 
mais vida e alegria aos 
ambientes. Digo que esse 
é o trabalho que mais te-
nho feito ultimamente, 
como em pousadas, casas 
de praia e para clientes 
que estão interessados 
em divulgar o seu pró-
prio espaço. Isso tem 
dado um retorno muito 
bacana para esses esta-
belecimentos”, explica. •
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Legado paralímpico: o que 
Tóquio deixa para o Brasil
O Brasil fez a melhor campanha de todos os tempos e sai de Tóquio com recorde de 
ouros e feitos inéditos: o País igualou o número de medalhas no Rio 2016 e superou a 
quantidade de ouros em Londres 2012, quando conquistou 21 medalhas douradas

O Brasil encer-
rou sua par-
ticipação nos 
Jogos Para-

límpicos de Tóquio 2020, 
ficando na 7ª posição 
do quadro de medalhas, 
com 72 medalhas no to-
tal. Foram 22 medalhas 
de ouro, 20 de prata e 
30 de bronze. Tóquio 
foi a melhor campanha 
dos atletas brasileiros 
na história dos jogos. A 
próxima edição dos jogos 
será em Paris, daqui há 
três anos, em 2024.

Segundo o Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB), 
tais recordes foram pu-
xados pela natação, que 
obteve o seu melhor 

desempenho em toda a 
história dos jogos, com 23 
medalhas (oito de ouro, 
cinco de prata e 10 de 
bronze). O atletismo foi a 
modalidade que mais ga-
rantiu medalhas ao Bra-
sil: 28 (oito de ouro, nove 
de prata e 11 de bronze) 
e também na soma de 
todas as participações 
brasileiras nas edições 
anteriores do megaeven-
to (170 no total).

O Brasil também con-
quistou resultados ex-
pressivos na canoagem, 
esporte que está apenas 
em sua segunda partici-
pação no programa dos 
Jogos Paralímpicos: a es-
treia foi no Rio 2016.

Lívia Albernaz

Dos quatro 
atletas do Estado 

que foram ao Japão, três 
conquistaram medalhas 
de bronze. Uma delas, a 

nadadora Patrícia Pereira, 
medalhista no revezamento 

4x50 livre, é contemplada 
pelo programa Bolsa Atleta 

da Sesport.
Júnior Abreu
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Projetos 
Paralímpicos 
no ES: onde 
praticar?

No Espírito Santo, leis 
de incentivo e projetos 
sociais de paradesporto 
revelam atletas e recu-
peram vidas. É o caso da 

medalhista Patrícia Pe-
reira, que começou em 
um projeto social pela 
Associação Capixaba de 
Pessoas com Deficiência 
(ACPD) / Álvares Cabral.

A Prefeitura de Vila 
Velha oferece para os 
alunos o Projeto Espor-
tivo Paralímpico nas 
modalidades de natação 

e atletismo (provas de 
campo e pista). O proje-
to é focado na formação 
de atletas paralímpicos 
da base (escolar) ao alto 
rendimento. Podem se 
inscrever os alunos de 11 
a 17 anos da rede munici-
pal e também de outras 
escolas.

O governo do Estado 

oferece também treinos 
de basquete e de rugby 
em cadeira de rodas no 
Centro de Treinamento 
Jayme Navarro de Car-
valho, em uma parceria 
com o Instituto Reabi-
litacional e Esportivo 
para Deficientes Físicos 
do Espírito Santo (Irefes). 
As inscrições são feitas 

por meio do Irefes: con-
tato@irefes.org.br ou (27) 
9 9995 2589. A Bolsa Atle-
ta do governo oferece in-
centivos de de R$500,00 a 
R$2.000,00 mensais para 
atletas e paratletas.

Na capital, o núcleo de 
atletismo encontra-se 
fechado por conta da 
pandemia. Atualmente, 

oito paratletas de Vitó-
ria são beneficiados pelo 
programa Bolsa Atleta 
Municipal. Um deles é 
a nadadora paralímpi-
ca Mariana Gesteira. A 
Bolsa Atleta de Vitória 
oferece incentivos de 
R$500,00 a R$1.500,00 
mensais para atletas e 
paratletas.

Júnior Abreu, secretá-
rio de Estado de Esportes 
e Lazer (Sesport), exaltou 
a participação dos capi-
xabas. "Os representan-
tes do Espírito Santo 
estão de parabéns pelo 
desempenho na Para-
limpíada de Tóquio. Dos 
quatro atletas do Estado 
que foram ao Japão, três 
conquistaram medalhas 
de bronze. Uma delas, a 
nadadora Patrícia Perei-
ra, medalhista no reveza-
mento 4x50 livre, é con-
templada pelo programa 
Bolsa Atleta da Sesport. 
Além disso, a também 
nadadora Mariana Ges-
teira, bronze na prova 
dos 100 metros livre, 
utilizou nossa academia 
de alto rendimento para 
realizar sua preparação 
rumo aos jogos. A Luiza 
Fiorese, bronze com a se-
leção brasileira de Vôlei 
sentado, começou a pra-
ticar esportes nos Jogos 
Escolares, mas jogando 
handebol. E o Daniel 
Mendes, que também 
esteve no Japão, é um 
dos nossos homenagea-
dos na Calçada da Fama 
da secretaria. São exem-
plos que mostram que 
nossos esportistas estão 
crescendo cada vez mais 
em nível de performan-
ce e que poderão contar 
sempre com o apoio do 
governo do Estado."

“O Brasil definitiva-
mente tem um enorme 
potencial no parades-
porto. Isso ficou provado 
nos jogos paralímpicos 
de Tóquio. Aliás, uma 
população perto de 20 
milhões de pessoas com 
deficiência tem uma 
inquestionável força 
esportiva a ser muito 
mais explorada. Dessa 
vez, me esforcei para não 
me envolver emocional-
mente com os atletas, o 
que é quase impossível, 
mas observar a capacida-
de atlética de cada um. 

O Brasil viu a natação 
crescer e aparecer com 
medalhas aos montes, 
fora o atletismo e ou-
tras tantas modalidades. 
Tratá-los como atletas e 
não como coitados é o 
melhor caminho para 
novas conquistas. Inves-
tir nisso transformará o 
Brasil na nova potência 
mundial paraesportiva 
em uma demonstração 
que só o esporte pode 
nos oferecer. A supera-
ção de obstáculos”, disse 
o ex-árbitro de futebol e 
ex-secretário de Espor-
tes de Vitória, Wallace 
Valente.

Para Duda Brasil, ex-jo-
gador de futebol de areia 
hexacampeã mundial e 
que já trabalhou com o 
paradesporto, os proje-
tos são essenciais para 
o desenvolvimento e 
descoberta de atletas. 
“Nos últimos anos, vivi 
momentos marcantes, 
principalmente quando 
o assunto está relacio-
nado às Paralimpíadas. 
Participei de três Pa-
ralimpíadas Escolares, 
onde estive como Coor-
denador do Paradespor-
to Escolar na minha pri-
meira (2017) e nas outras 
duas (2018-2019) como 
Chefe de Delegação. Vi a 
importância desses jogos 
na formação dos nossos 
paratletas. Acredito que 
quanto mais treinado-
res capacitados, mais 
fomento através dos 
Jogos Escolares, maior a 
possibilidade de termos 
mais representantes. Em 
Tóquio, tivemos quatro 
atletas, Patrícia, Maria-
na, Luiza Fiorese e Da-
niel, além de pessoas no 
corpo técnico da Delega-
ção. Conquistamos três 
medalhas. Que novos 
programas do Despor-
to Paralímpico sejam 
implantados em nosso 
município, Estado e País”, 
finalizou. •

Especialistas

Acredito 
que quanto 

mais treinadores 
capacitados, mais 

fomento através dos 
Jogos Escolares, maior a 
possibilidade de termos 

mais representantes.
Duda Brasil

Tratá-los como 
atletas e não como 
coitados é o melhor 
caminho para novas 
conquistas. Investir 
nisso transformará 

o Brasil na nova 
potência mundial 
paraesportiva em 

uma demonstração 
que só o esporte 

pode nos oferecer.
Wallace Valente
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Atleta faz rifa para poder 
competir em campeonato
Fledis de Oliveira Gonçalves do jiu-jitsu está fazendo rifa para poder representar o ES no 
campeonato brasileiro no fim do mês. Ele tem títulos estaduais, nacionais e mundiais
Lívia Albernaz

Fazer esporte no 
Brasil não é fácil. 
Muitos atletas en-
frentam barreiras 

e dificuldades para par-
ticiparem de competi-
ções. E esse é o caso do 
multicampeão de jiu-jit-
su Fidelis Oliveira, que 
está vendendo rifa para 
poder competir no cam-
peonato brasileiro no 
Rio de Janeiro no fim de 
setembro, e o Pan-Ame-
ricano, em São Paulo, em 
outubro.

“Estou vendendo car-
telas a R$ 20 cada e o 
prêmio é o valor de R$ 
600 e um presente sur-
presa. Assim que com-
pletar as vendas, farei o 
sorteio ao vivo no meu 
Instagram. Peço que 
ajudem o esporte. Sozi-

nho é muito difícil, mas, 
juntos, podemos mais! 
Devido à falta de incen-
tivo ao esporte, preci-
samos tentar o que for 
preciso para conseguir-
mos competir. Quero 
lutar o Brasileiro no Rio 
de Janeiro e o Pan em 
São Paulo”, disse.

As rifas podem ser ad-
quiridas diretamente 
com o lutador ou através 
do Instagram @oliveiraj-
joficial. Ou, quem quiser 
ajudar, o atleta dispo-
nibiliza o Pix. Para ele, 
toda ajuda é bem-vinda. 
Fledis tem 35 anos, é da 
categoria pesado (94 kg) e 
é natural de Pancas, onde 
teve o primeiro contato 
com o jiu-jitsu no fim de 
2000 e, desde então, vem 
colecionando títulos. •

l@oliveirajjoficial

PIX DO FLEDIS
27997345450

https://radiotopfm.app.br


Ex-craque do Flamengo e da 
seleção brasileira vem ao ES para 
participar de jogos beneficentes
Vinícius Nascimento

O eterno craque 
do Flamengo 
e da seleção 
brasileira de 

futebol, o zagueiro Jú-
nior Baiano, virá ao Es-
pírito Santo no mês de 
outubro para participar 
de dois jogos beneficen-
tes, em projetos sociais, 
desenvolvidos no Estado. 
Uma das partidas será 
realizada em Viana, no 
dia 30 (sábado), em um 
projeto do bairro Sote-
co. O outro jogo será na 
cidade de Castelo, no dia 
31 (domingo).

A presença do craque 
faz parte de uma ação 
social de uma empresa 
de transportes, localiza-
da em Viana, a Dellmar 
Transporte Sustentável, 
que auxilia os trabalhos 
desses projetos. "Somos 
comprometidos com o 

social porque acredita-
mos que, por meio des-
sas iniciativas, podemos 
transformar vidas. Por 
isso, vamos continuar 
apoiando o desenvol-
vimento de projetos e 
ações sociais", afirma 
o empresário Dellano 
Scarpe.

O ex-jogador disse que 
está ansioso para visitar 
o Espírito Santo e par-
ticipar dessas partidas. 
Segundo Júnior Baiano, 
os projetos sociais são 
importantes ferramen-
tas de desenvolvimento 
de vínculos e fortaleci-
mento esportivo. “É mui-
to importante que gran-
des empresas estejam 
envolvidas em causas 
que fortaleçam a prática 
esportiva entre crianças 
e adolescentes”, afirmou 
ele. •

Revelado nas 
categorias de base 
do Clube Regatas 
do Flamengo, no 
início da década 
de 1990, o craque 
Júnior Baiano, 
deixou o futebol 
em 2009, quando 
atuou pelo Miami 
FC. Como jogador, 
o ex-zagueiro 
se destacou no 
Flamengo, onde 
atuou nove anos. 
No Brasil, o ex-
-atleta também 
passou por clubes 
como São Paulo, 
Vasco e Palmeiras, 
onde foi campeão 
da Libertadores 
em 1999.

Pela seleção 
brasileira, Baiano 
atuou em 25 jogos 
e marcou dois 
gols. Foi campeão 
da Copa das Con-
federações de 1997 
e titular na cam-
panha do vice-

-campeonato da 
Copa do Mundo 
de 1998, na França.

Após penduras 
as chuteiras, Jú-
nior decidiu virar 
treinador. O pri-
meiro estágio foi 
com Vanderlei 
Luxemburgo, em 
2012, no Flamen-
go. Depois, ele 
dirigiu o Santa 
Helena, na dis-
puta da segunda 
divisão do Cam-
peonato Goiano. 
Também fez es-
tágio no Santos, 
com Oswaldo de 
Oliveira, em 2014, 
e treinou o Itum-
bia, também de 
Goiás, em 2019. 
Em 2021, esteve à 
frente de um clu-
be da série D de 
Pernambuco, mas 
acabou deixando 
o time por atraso 
no pagamento de 
salário.

Júnior Baiano

Júnior Baiano no ES

Sábado (30/10)
Soteco - Viana

A partir das 09 horas

Domingo (31/10)
Castelo - Interior do Estado

A partir das 09 horas
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Vida feliz
 

Meditação é acima de tudo um processo 
de auto apreciação, uma oportunidade de 
se conhecer melhor. O mundo nos convida 
tanto a olhar para fora, tanto a valorizar o 
superficial, que a gente acaba se perdendo 
no caminho do autoconhecimento e achan-
do que não consegue meditar.

Ao silenciar a mente, criamos condições 
para ouvir a alma e apreciar o que realmen-
te somos: seres de luz que nasceram como 
sementes e que precisam germinar para 
que então possam florescer. O silêncio é o 
adubo para esse florescimento.

Quanto mais silêncio você fizer, mais che-
gará perto da sua essência divina, que é 
pura luz. Na meditação, você começa a 
descobrir, dentro de si, um oceano inteiro 
de paz completamente disponível, pronto 
para inundar a sua vida de felicidade.

Não diga que você não consegue meditar... 
todos conseguem! E conseguem sabe por 
que? Porque o silêncio é o nosso natural, 
o problema é que ele é pouco valorizado 
no Ocidente. Por aqui a tagarelice é sinal 
de energia, fluência, boa saúde mental, en-
quanto o silêncio é visto com desconfiança 
ou até deboche.

O termo ZEN é empregado entre os taga-
relas de forma pejorativa, dando a enten-

der que a pessoa vive fora de órbita, ausente 
das coisas do mundo. Muito pelo contrário, 
a pessoa zen é totalmente focada, está me-
nos susceptível a erros, vive totalmente pre-
sente no aqui e no agora, onde a vida acon-
tece de fato. Não se trata de um devaneio, 
mas uma conquista importante para se obter 
equilíbrio e felicidade.

Silenciar uma mente muito adaptada aos ba-
rulhos do mundo não é uma coisa fácil, mas 
não impossível. Basta um pouco de disci-
plina e perseverança. No começo a mente 
esperneia mesmo, faz de tudo para desviar 
a sua concentração, mas não se incomode 
com isso... os pensamentos vêm e vão, pen-
se que você é o céu e os pensamentos são as 
nuvens...eles passam, você permanece. 

Concentre toda a sua atenção na respira-
ção... perceba o ar entrando e saindo dos 
seus pulmões... inspire amor e expire gra-
tidão.  Mentalize: eu sou a paz... eu sou o 
amor... Com o tempo, a mente começa a 
aceitar a nova realidade e uma deliciosa se-
renidade vai se apoderando de você.

Tudo isso pode ser feito com você sentada 
com as pernas cruzadas, como os orientais 
fazem, ou deitada confortavelmente. Im-
portante é manter a coluna reta e o corpo 
relaxado. Espiritualidade é acima de tudo 

conforto... tudo que exige sacrifício e es-
forço, não tem nada de espiritual.

Se você conseguir fazer isso 10 minutos 
por dia, já terá dado um importante passo 
na direção do seu autoconhecimento e da 
harmonização do planeta. E saiba de uma 
coisa: quanto mais silêncio você faz, mais 
depressa se apaixona por você; quanto mais 
apaixonado por você, mais paixão terá pe-
las pessoas. É do amor próprio que nasce a 
compaixão pelo mundo.

Há um oceano de paz esperando por você 
no seu interior... você já permaneceu tem-
po demais na borda, esperando a felicidade 
cair do céu... chegou a hora de despertar... 
mergulhe com vontade, penetre o mais pro-
fundamente que puder em você e tudo se 
transformará à sua volta. 

Nada será capaz de perturbar a sua paz, 
porque você se tornará mestre das suas 
emoções, se apreciará mais e viverá inten-
samente cada instante de vida. Não preci-
sará mais de remédios, médicos ou tera-
peutas. Isso é felicidade a custo zero, não 
é magnífico? •

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

Felicidade a custo zero
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