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Por
Iuri Costa

Informações:
o novo
petróleo do
mundo
Vivemos em uma
época de conexão em
tempo real no mundo
todo. Queremos que as

informações, dados e
respostas cheguem em
segundos. Empresas de
todos os portes têm se

Por
Flavio Bolonha

Quais os filtros que seu carro
possui e quando trocá-los?
Filtros também são motivos de dúvidas dos proprietários de veículos na
hora de realizar a troca.
Vamos explicar quais são
e quando realizar a substituição. Geralmente, os
veículos possuem quatro tipos de filtro: filtro
de ar do motor; filtro do
ar-condicionado (também conhecido como
filtro de cabine); filtro
de combustível; e de óleo.
O intervalo de troca e
a substituição de todos
eles costumam ser bem
simples. Para o filtro de
óleo, a recomendação é
trocá-lo sempre junto à
troca do óleo. Geralmente, esse filtro armazena
cerca de 200 a 400 ml
do óleo antigo. Quando
não se troca o filtro, pode
haver contaminação do
óleo novo. Então, trocou
o óleo do carro, trocou o

filtro! O custo dele não
costuma ser muito alto.
Já no filtro de ar do
motor cabe sempre inspeção. A cada troca de
óleo, é bom inspecioná-lo
para verificar se ele está
sujo. E nada de ficar dando jato de ar para tirar a
poeira! Isso faz com que
os microsporos (que filtram o ar) fiquem maiores, permitindo, assim, a
passagem de mais impurezas para o motor
do carro.
O mesmo vale para o
filtro de cabine ou do
ar-condicionado. Ele
também deve ser inspecionado a cada troca de
óleo ou a cada 10 mil km
rodado. E nada de aplicar
spray de cheiro ou higienizadores direto no filtro.
A aplicação desses produtos faz com que ele fique
úmido, gerando, assim,

adaptado aos meios de
comunicação a fim de
que tudo seja automatizado e conectado, até
mesmo sua relação com
colaboradores e clientes.
A globalização digital
trouxe grandes avanços
e benefícios, mas também o lado perigoso. Eis
que os ataques de vírus e
hackers tem aumentado
fortemente, deixando empresas e instituições mais
vulneráveis. Dessa forma,
aqueles que não protegem
suas informações se tornam reféns de criminosos
espalhados pelo mundo
todo, colocando em risco
o faturamento de uma
empresa e, até mesmo,
tomadas de decisões.
Um matemático londrino especializado em
ciência de dados, chamado Clive Humby, criou a

frase “data is the new oil”,
tendo como tradução livre “dados são o novo
petróleo”. Essa expressão
tornou-se conhecida no
mercado, sendo utilizada
por executivos para explicar que os dados são
tão valiosos quanto o petróleo. Logo, quem sabe
trabalhar com os dados
só tem a ganhar.
Ressalta-se que o petróleo é um bem escasso, diferentemente dos dados,
os quais são ilimitados.
As possibilidades disponibilizadas pelos dados
vão muito além do que
o mundo atual pode suportar, levando em consideração a velocidade, variedade e volume do Big
Data. A fonte de recursos
para criar insights atualmente é inesgotável.
Assim, podemos con-

maior possibilidade de
proliferação de fungos.
E, por último, e não menos importante, o filtro
de combustível. A maioria
dos carros vem com um
gatilho de saque rápido
para troca desse filtro, que
deve ser realizada a cada
10 mil km. Porém, não é
todo lugar que realiza a
troca óleo que faz essa
substituição. Por isso,
peça ao seu mecânico
para fazer esse trabalho.

cluir que os dados são
muito preciosos e aqueles que souberem explorá-los terão um futuro
promissor de lucros e
informações valiosas. •
Iuri Costa é Bacharel em
Sistemas de Informação,
Especialista em Informá-

Esse filtro tem uma
grande importância e
muita gente esquece de
trocar. Ele filtra todas
as impurezas que podem estar no combustível... E sabemos que
a qualidade do nosso
combustível não é das
melhores! Até semana
que vem! •
Flavio Bolonha é repórter do Agora ES e
consultor automotivo.

tica na Educação e em
Engenharia de Software,
Analista Desenvolvedor
Web, CEO das Empresas Opção Delivery, Col
E-commerce Tecnologia,
Col Sistemas Tecnologia
e Fundador da Comunidade Brasil Conexão Angola Network.
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Complexo Viário de Carapina,
na Serra, deve ser concluído
até final de 2022
A obra é uma das prioridades do governo do Estado na área de mobilidade e tem
investimento de R$ 76,5 milhões

I

Andressa Rocon
niciada no mês de
maio deste ano, a
obra do Complexo
Viário de Carapina é
uma das prioridades do
governo do Estado na
área de mobilidade. Com
um investimento de R$
76,5 milhões, a obra terá
construção de viaduto,
ciclovias, novos acessos
viários e outras melhorias em uma das principais vias de ligação entre
os municípios de Vitória
e Serra.
Segundo a Secretaria
de Estado de Mobilidade
e Infraestrutura (Semobi), atualmente, os traba-

lhos estão concentrados
no trecho de Vitória: entre as intervenções previstas, a Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do
Aeroporto), que passará
a contar com três faixas
por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia
do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari,
além das vias marginais.
Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim
Carapina e Eurico Salles
(Avenida João Palácios),
eliminando o semáforo
de conversão existente
atualmente. Além disso,

a região também receberá obras de urbanização,
praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre
outras melhorias, que
devem ser concluídas
até o final de 2022.

Detalhes
As obras do Complexo
Viário de Carapina dividem-se em três etapas.
A primeira corresponde
ao trecho da antiga Reta
do Aeroporto (até a divisa entre os municípios
de Serra e Vitória), onde
serão executados os serviços de implantação de
três faixas por sentido,

calçada e ciclovia no sentido Vitória e calçada no
sentido Serra, além de
drenagem, paisagismo
e iluminação. Durante
a execução, estão sendo
mantidas sempre duas
faixas por sentido no
trecho e o prazo de execução será de seis meses.
Já a segunda fase da
obra, corresponde ao
trecho da Serra até o
viaduto de acesso à Rodovia do Contorno, onde
serão implantadas quatro faixas de rolamento
por sentido, além de uma
faixa multiuso (também
por sentido), que será uti-

lizada para acesso às edificações e como baias de
ônibus. Além disso, será
implantada uma área de
convivência e lazer, com
10 metros de largura no
canteiro central desse
trecho. Essa etapa deve
começar a ser executada
em dezembro deste ano
e entregue até julho de
2022.
A terceira e última etapa deve ser iniciada em
janeiro de 2022 e corresponde a construção do
viaduto para os novos
acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico
Salles. Essa fase será

iniciada antes da finalização da segunda etapa.
“Essa é uma das obras
estruturantes que estão
sendo realizadas pelo
nosso governo. Estamos
com importantes obras
de mobilidade urbana
na Região Metropolitana nos acessos a Vitória.
Além do Complexo Viário de Carapina, estamos
terminando as obras do
Portal do Príncipe, para
melhorar o acesso de
quem vem de Vila Velha
e Cariacica”, afirmou o
governador Renato Casagrande durante uma
visita à obra. •
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De olho nas novas
tecnologias para aprender
Rede pública de ensino aposta no uso de notebooks e tablets para dinamizar estudos e
atrair atenção de alunos durante as aulas nas escolas

Chromebooks são utilizados durante aulas na rede estadual de ensino

E

Geiza Ardiçon
les são pequenos
no tamanho mas
ficam
gigantes
com a tecnologia
em mãos. Já reparou
que uma criança domina essas ferramentas
melhor que muito adulto? E não é só para brincadeiras, não! Na hora
de estudar, esses recursos estão sendo grande
aliados. O quadro com
as tarefas do dia ainda é
utilizado, mas é na tela
do tablet ou dos computadores que a nova geração aprende os conteúdos curriculares.
Na Escola Estadual de
Ensino Fundamental
(EEEF) Dante Michelini,
em Vila Velha, os alunos
estão é bem motivados
com o uso da tecnologia
em sala de aula. “Alguns
alunos surpreenderam

a professora no manuseio do equipamento e a
interação entre eles foi
marcante, tornando a atividade muito prazerosa
para as crianças e muito
proveitosa em termos
de resultados alcançados”, disse a diretora da
unidade Patrícia Galina.
Segundo a professora
Katiana de Souza Ferreira Taguti, com os tablets,
é possível proporcionar
novas experiências aos
alunos. “Levar a tecnologia para dentro da
sala de aula, com jogos
pedagógicos que incentivam a alfabetização, é
algo necessário. Essa geração vive rodeada pela
tecnologia e, por mais
que muitos não tenham
acesso, a escola pode dar
essa oportunidade”, destacou Katiana.

Alunos da EEEF Dante Michelini, localizada em Vila Velha
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Alunos da rede estadual contam com Chromebook para dinamizar as aulas

Tecnologia nas
escolas
O uso de novas ferramentas tem sido cada
vez mais comuns nas
escolas estaduais. Os
alunos estão recebendo
Chromebooks, que são
equipamentos estilo notebook, para dinamizar
ainda mais o aprendizado deles.
Além dos chromebooks
já utilizados nas escolas,
a Secretaria de Estado da
Educação (Sedu) adquiriu 60 mil equipamentos
destinadas para uso pessoal de alunos matriculados no Ensino Médio e
na Educação de Jovens
e Adultos (EJA) da rede
pública estadual.
O investimento é de R$
144.769.800,00 e é uma
ação que faz parte da
política de ampliação
do uso de tecnologia e
inovação nos processos
educativos das escolas.
Junto com os equipamentos, os estudantes
também receberão um
dispositivo para conexão
de internet.
Além de estudantes da
rede estadual, cerca de 15
mil professores também
receberam um benefício
de R$ 5 mil para aquisição de computadores,
além de uma ajuda de
custo mensal de R$ 70
para apoio à contratação

do plano de internet. A
diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM)
Jacaraípe, Margareth
Broedel, destacou que
“a partir do momento em
que os alunos têm acesso
à internet dentro e fora
da escola, nós temos condições de avançar muito
mais na educação”, disse.

Municípios
Os municípios, que
atendem aos alunos
da Educação Infantil e
Ensino Fundamental,
também tem apostado
no uso das tecnologias.
Na rede municipal de
Cariacica, as escolas
têm laboratórios móveis equipados com 32
Chromebooks para uso
de professores e alunos
no desenvolvimento das
aulas nas unidades de
ensino.
Desde 2020, a tecnologia passou a ser parte essencial e integrante das
atividades pedagógicas
no município. Alunos e
professores diariamente tem contato com a
tecnologia dentro e fora
da escola através da plataforma Google For Education, que possibilita
acessar, assistir, participar, interagir, ensinar e
aprender de forma virtu-

al dentro e fora da escola.
A capital Vitória possui,
desde 2005, professor de
Informática Educativa,
que compõe o quadro
permanente do magistério, responsável
por planejar, ministrar,
acompanhar e avaliar as
atividades pedagógicas
desenvolvidas com os
alunos, em parceria com
os demais profissionais
da unidade de ensino e
comunidade escolar.
São 92 laboratórios de
Informática Educativa
(LIEs), o que representa 90,2% do total das
unidades de ensino,
atendendo aos Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e
às Unidades Municipais
de Ensino Fundamental
(EMEFs).
Em Viana, a Secretaria
de Educação informou
que investiu na estrutura física das escolas e em
equipar esses espaços
com mobiliários.
Neste ano, está fazendo
o cabeamento e instalação de laboratórios de
informática para todas
as unidades. As escolas
já contam com computadores para professores e alunos e, em 2022,
a prefeitura fará mais
investimentos.
Na Serra, a Secretaria
de Educação fez a expansão da rede de fibra

de internet da prefeitura
nas unidades de ensino e
a criação de contas institucionais Google para
profissionais e alunos,
com espaço ilimitado
do uso de ferramentas,
como o Google Sala de
Aula.
Além dessas ações, até
o final de 2021, todas as
141 unidades de ensino

da Serra estarão equipadas com laboratórios de
Informática Educativa
Móvel (LIEM), cada um
composto por 36 Chromebooks, no caso do
Ensino Fundamental,
e 25 Chromebooks em
cada unidade da Educação Infantil, totalizando
4.287 equipamentos.
A Serra também está

em fase de processo de
aquisição de notebooks
para os professores da
rede, com previsão de
conclusão até novembro,
além de previsão de contratação de Plataforma
Digital para fortalecer a
aprendizagem de estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de
Jovens e Adultos. •

Alunos utilizam notebook nas escolas de Cariacica
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SEMANA NACIONAL
DO TRÂNSTO
Pedalaço da Dellmar marca abertura de Semana do Trânsito em Viana

Daniele Bolonha e Vinícius Nascimento

V

inícius Betulani, 32 anos, é
um cliclista já
premiado, que
mora em Marcílio de Noronha, Viana. Ele sempre
faz seus treinos pela BR262 e pela parte rural da
cidade. Um dia, voltando
de Campo Grande, Cariacica, da manutenção de
sua bicicleta, antes de
passar pela ponte em
frente à Real Café (que
não tem acostamento),
ele olhou para trás para
ver se não vinha carros
(para conseguir atravessar com segurança).
E, para a surpresa dele,
havia uma carreta bitrem da transportadora
Dellmar, já em redução
de velocidade, piscando
o farol para que ele atravessasse em segurança.
Um gesto de total respeito no trânsito.
Surpreendido pela atitude, ele correu mais à
frente, fotografou a carreta e postou em suas
redes sociais, elogiando
a atitude de respeito
do motorista. Em pouco tempo, a postagem
ganhou repercussão
entre os ciclistas e foi
até compartilhada pela
Federação Espírito-Santense de Ciclismo (Fesc).

“Atitudes como essa não
são tão comuns pela estrada. Por isso, a atitude
do Ricardo Livramento,
o motorista, que conheci
posteriormente, me chamou tanta atenção. Que
todos possam respeitar
uns aos outros no trânsito”, disse Vinícius.
Toda essa história incentivou um dos sócios
da empresa Dellmar
Transporte Sustentável,
Dellano Scarpe, a promover o primeiro Pedalaço
da Dellmar, que será realizado em plena Semana Nacional do Trânsito.
Neste domingo (19), os
ciclistas estão convidados a participarem do
evento, que tem como
trajeto a saída do pátio
da empresa (que fica
em Parque Industrial,
Viana), indo até Jucu
(fazendo uma visitação
nas Ruínas de Belém) e
retorno para a empresa.
“Nós cuidamos dos
nossos colaboradores.
Sempre realizamos treinamentos para que todos conduzam com segurança pelas estradas
do Brasil. Temos uma
frota de 250 carretas,
muitas delas bitrens, e
temos a consciência de
que a atitude deles, dos

nossos motoristas, nas
estradas fará toda a diferença, como fez com o
Vinícius. Respeito e educação no trânsito são as
nossas bandeiras”, disse
Dellano Sarpe.
A concentração começará às 06 horas e a saída
está marcada para às 07
horas. O trajeto do pedalaço conta com 25 km de
extensão e aproximadamente uma hora de duração. O evento conta
com o apoio da Fesc, da
Comissão de Segurança
no Ciclismo do Espírito
Santo (CSCES), da Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
e da Prefeitura de Viana
(por meio da Secretaria
de Defesa Social - Guarda Municipal, Secretaria
de Desenvolvimento e
Secretaria de Esporte,
Cultura e Turismo). De
acordo com a organização, a PRF e a Guarda
acompanharão o trajeto.
Os ciclistas contarão
com frutas e água na
concentração e água no
ponto de parada. Na concentração haverá sorteio
de brindes. Os 30 primeiros ciclistas que chegarem ao local do evento
ganharão garrafinhas
de água exclusivas do
pedalaço. •
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Dellano Scarpe, da Dellmar Transporte Sustentável

Blitz de Respeito

Capitão Enoni Erlacher, secretário de Defesa Social de Viana

Semana Nacional de Trânsito
Neste ano, a Semana Nacional
de Trânsito tem como tema “No
trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. A semana foi instituída
pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997 e é comemorada
anualmente entre os dias 18 e 25
de setembro. Ela visa promover,

por meio da conscientização de
condutores, ciclistas e pedestres,
um trânsito mais seguro. É o
momento em que todos os integrantes do Sistema Nacional de
Trânsito (SNT) promovem ações
de educação e conscientização
para a segurança no trânsito.

O Pelalaço da Dellmar é a abertura de uma série de
ações realizadas pela Prefeitura de Viana no município na Semana Nacional do Trânsito. Nos dias 20,
22 e 24, a Secretaria de Defesa Social do município
vai realizar ações de conscientização no trânsito
por meio de blitzes, com a Guarda Municipal, que
receberam o nome Blitz de Respeito.
De acordo com o secretário de Desefa Social de
Viana, Enoni Erlacher, o objetivo é a conscientização da população sobre a importância de um trânsito mais seguro. "Durante as blitzes, os agentes da
Guarda Municipal irão orientar os motoristas sobre
a importância de boas práticas no trânsito, como
o uso do cinto de segurança, transporte adequado
de crianças na cadeirinha, entre outras orientações.
Nosso objetivo é um trabalho educativo para reduzir
acidentes no trânsito", disse.
A Blitz de Respeito conta com o apoio da Dellmar
Transporte Sustentável, que auxiliou na disponibilização de brindes, como o lixocar (sacolinhas de
lixo para veículos).

Semana Nacional do Trânsito em Viana
19/09 (DOMINGO) – PEDALAÇO DA DELLMAR
Concentração: 06 horas | Saída: 07 horas
Local: Pátio da Dellmar (Rua Idalino de Carvalho, 01, Parque Industrial,
Viana) – entrada pela pista lateral da BR-262, sentido Viana Sede x
Campo Grande – após o banco Santander, na rua da placa da Heringer)
Sorteio de brindes
20/09 (SEGUNDA) – BLITZ DE RESPEITO - GRANDE MARCÍLIO
Local: Marcílio de Noronha (na praça principal do bairro, ao lado do
É Pra Já)
Horário: 08 às 10 horas
22/09 (QUARTA) – BLITZ DE RESPEITO - GRANDE BETHÂNIA
Local: próximo à empresa Scribo
Horário: 08 às 10 horas
24/09 (SEXTA) – BLITZ DE RESPEITO - GRANDE VIANA SEDE
Local: Viana Centro (em frente à Prefeitura de Viana)
Horário: 08 às 10 horas

VEJA O POST
DO VINÍCIUS
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COLUNA
CAFÉ, DIREITO
E GESTÃO
PÚBLICA
Por
Érico Lopes
@cafedireitoegestaopublica

Academias
de ginástica x
Ecad: os direitos
autorais
A legislação diz que a
arrecadação dos direitos autorais ocorre sobre a execução pública
de obras musicais, por
exemplo. Os lugares
que apresentam músicas (restaurantes, bares,
lanchonetes, supermercados, lojas, consultórios,
salão de beleza, hotéis,
boates, etc.) devem pagar
direitos autorais.
O Escritório Central de
Arrecadação e Distribui-

ção (Ecad), previsto na
Lei de Direitos Autorais,
é uma entidade organizada e administrada por
associações de titulares
de direitos autorais com
o objetivo de realizar a
arrecadação e a distribuição de direitos autorais
decorrentes da execução
pública de composições
musicais, dentre outras.
E, da própria lei, decorre a legitimidade do Ecad
para cobrar os valores

devidos a título de direitos autorais em nome
dos titulares do direito.
Os nossos Tribunais
têm entendido ser devido o pagamento de direitos autorais envolvendo
sonorização, inclusive
em academias de ginástica, visto que a legislação atual considera ser
local de frequência coletiva qualquer estabelecimento comercial, sendo
desnecessário analisar se
a academia de ginástica,
com isso, obtém lucro
direta ou indiretamente.
A simples disponibilização de equipamentos
em academia de ginástica que permite a transmissão de obras musicais permite a cobrança
de direitos autorais pelo
Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição.
E como você pode fazer o pagamento para o
Ecad? Uma possibilidade
é procurar o escritório
mais próximo, fornecer
informações indicando
como a música é utilizada, a área sonorizada,

dentre outros, e pagar
uma mensalidade por
meio de boleto bancário
em valor a ser fixado de
acordo com o Regulamento de Arrecadação
do Ecad.
Mas, lembre-se! O
Ecad costuma cobrar
uma multa intitulada
“moratória”. Essa multa
dita moratória é manifestamente arbitrária
e abusiva, já que é estipulada unilateralmente
pelo Ecad, sem previsão
em lei e nem em contrato
entre as partes.
Outro ponto a ser destacado é que o Ecad somente pode cobrar os direitos autorais referente

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

aos últimos três anos, já
que a reparação de danos
patrimoniais suportados
pelo autor de obra intelectual prescreve em três
anos.
Por fim, se você já faz o
pagamento dos direitos
autorais regularmente,
importante lembrar que
o Ecad tem respeitado
os decretos estaduais e
municipais e se escusado
de cobrar os valores que
eventualmente seriam
devidos no período de
fechamento das academias.
Então, se durante a
pandemia do novo coronavírus, você ficou
impedido de abrir seu es-

tabelecimento comercial,
procure uma unidade
do Ecad que certamente
eles estão sensibilizados
e cientes da atual situação que o mundo passa e
suspenderão a cobrança
nesse período. •
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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COLUNA
OBSERVATÓRIO DA
POLÍTICA PÚBLICA
Por
César Albenes

N

este artigo, vamos continuar
nossa série de
textos explicando os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações
Unidas (ONU).
O ODS 12 propõe produzir e consumir apenas
o que necessitamos para
impactar positivamente
nosso município e nosso planeta. Esse objetivo trata das cadeias de
consumo e de como a
população usufrui delas.
A produção de bens
e o consumo têm sido
exagerados, o que causa
desperdício, volume exagerado de lixo e uso de
recursos naturais maior
do que o necessário.
É um objetivo que tem

forte ligação com a nossa atual forma de viver
nesse planeta e como
poderíamos usar de
forma mais eficiente e
responsável os recursos
naturais que dispomos,
sem comprometer as
gerações futuras.
Ainda, como poderíamos desperdiçar menos
os alimentos e manejar
de maneira mais inteligente os resíduos sólidos,
ou seja, reduzir o volume
de lixo e dar uma melhor
destinação ao lixo que
produzimos. Cuidar também do nível de poluição
do ar que pode afetar
cada um de nós.
Os municípios, os estados e a União são responsáveis pela preservação
do meio ambiente. Em
2011, foi lançado o Plano

Agenda 2030 da ONU – ODS 12:
Assegurar padrões de produção
e de consumo sustentáveis
de Ação para Produção
e Consumo Sustentáveis (PPCS), buscando
uma articulação entre
o governo, a sociedade
e o setor produtivo com
relação às políticas de
mudança do clima, de
resíduos sólidos e as
voltadas para inovação
e produção industrial.
As prefeituras devem
também, com base na
Política Nacional de Resíduos Sólidos, elaborar
seus planos municipais
a partir de diagnósticos,
diretrizes e estratégias
para a destinação adequada dos rejeitos.
Nesse sentido, por ser
muitas vezes inviável a
construção de aterros
sanitários em municípios pequenos, alguns
consórcios intermunici-

pais têm sido criados na
última década.
Vale a pena buscar as
experiências exitosas.
Esse assunto também
pode estar relacionado
ao consumo responsável. Nesse sentido, sendo
o consumo abusivo do
álcool um dos grandes

agoraes.com.br
O PORTAL DE NOTÍCIAS

DO ESPÍRITO SANTO
jornalagoraes

@AgoraES1

APONTE A CÂMERA

agora_es

DO SEU CELULAR

problemas enfrentados
pelos municípios, o governo pode conscientizar os estabelecimentos
comerciais e fazê-los
cumprir a legislação em
vigor, que proíbe a venda de bebidas alcóolicas
para menores ou após
determinado horário. •

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 e secretário de Desenvolvimento
de Viana.
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ENTREVISTA | LAURO COIMBRA MARTINS, JUIZ DO TRE-ES

"A Justiça Eleitoral está
extremamente preparada
para as eleições de 2022"

O

Tribunal Reginal
Eleitoral do Espírito Santo
(TRE-ES) tem um novo
Juiz Titular. O advogado Lauro Coimbra Martins foi escolhido pela
Presidência da República para compor como
Juiz Titular, pela classe
dos Juristas, o Pleno do
TRE-ES. Coimbra já atuava no Tribunal como Juiz
Substituto desde o início
do ano passado, quando
foi nomeado pelo presidente da República. Agora, o magistrado substituirá Rodrigo Marques
de Abreu Júdice, que
encerrou seu segundo
biênio no TRE-ES.
Dias após sua nomeação ser publicada no
Diário Oficial da União,
o Juiz conversou com exclusividade com a equipe
do Agora ES, quando falou sobre os desafios do
Tribunal para próximas
eleições e também sobre
o sistema eletrônico de
votação.
Confira a entrevista!

O senhor assume o
TRE-ES às vésperas
de mais uma eleição
extremamente
polarizada. Como o
TRE-ES se prepara
para esse momento?
A Justiça Eleitoral
existe há 89 anos. Está
extremamente preparada para as eleições do
ano de 2022. Os trabalhos
da destacada Justiça
Eleitoral Brasileira são
exemplares, com altíssimo nivel técnico, sendo
reconhecida como pilar
da democracia e da legítima soberania popular
e, certamente, trabalhará. Temos uma Justiça

Eleitoral independente,
forte, moderna e iluminada pelos ideais e princípios constitucionais e
democráticos, garantindo à população plena
cidadania.
Recentemente, o
sistema de votação
brasileiro se tornou
alvo de muitas
críticas. Como o
senhor avalia o
sistema de votação do
País?
Não compete a Justiça
Eleitoral definir o sistema de votação, mas sim
ao parlamento, através
de lei que regule tal tema.
Quais as vantagens
e desvantagens
do sistema de
votação do País?
Em 2021, o sistema eletrônico de
votação completou 25 anos de
funcionamento,
sem nenhum registro de fraude
comprovado.
De que forma o
TRE-ES trabalha
para garantir

a transparência no
processo eleitoral?
A Justiça Eleitoral utiliza o que há de mais
moderno em tecnologia
para garantir a integridade, a confiabilidade,
a transparência e a autenticidade do processo
eleitoral. Agora em setembro, foi criada pelo
TSE uma Comissão de
Transparência das Eleições (CTE), com a participação de especialistas,
representantes da sociedade civil e instituições
públicas na fiscalização
e auditoria do processo
eleitoral, contribuindo,
assim, para resguardar a
integridade das eleições.

vos (leis, resoluções) em
um só dispositivo. Em
minha análise, existem
alguns temas que trarão
desenvolvimento à Justiça Eleitoral, no entanto,
outros trarão retrocesso.

para que as eleições
sejam anuladas ou
que novas eleições
sejam convocadas.
Mas, afinal, o que é
mito e verdade nesses
boatos?

Um dos pontos
polêmicos desse novo
Código seria a volta
dos “showmícios”.
Como o senhor avalia
essa proposta frente
aos altos valores do
financiamento de
campanhas?

- Voto em branco e
voto nulo são a mesma
coisa.

Quais são os desafios
do Tribunal diante
de tantas fakes news
ligadas às disputas
eleitorais?

Qual o papel da
Justiça Eleitoral na
garantia do exercício
da cidadania?

Na era da pós-verdade, tanto a informação
quanto a desinformação
calcada em fake news
possui um efeito nocivo
à democracia e ao resultado das eleições, sendo
que seu combate é um
dos objetivos da Justiça
Eleitoral. A reforma da
Legislação Eleitoral já
prevê a sua criminalização, bem como a justiça
possui meios tecnológicos para identificar e
punir quem pratica fake news.
Tramita no
Congresso
Nacional um
novo Código
Eleitoral.
Quais as
reformas
o senhor
entende ser
importante
para evolução
da Justiça
Eleitoral?
O Código Eleitoral consolidará toda legislação esparsa em
vários dispositi-

Na verdade, o projeto
versa que poderá artistas se apresentarem para
arrecadação de recursos
para campanhas.

É a Justiça Eleitoral o
poder responsável por
garantir o sufrágio universal do voto e a democracia, garantindo, assim,
valores constitucionais à
população , especialmente o exercício da cidadania
Nesses últimos
anos, o que o senhor
percebeu de mudança
na democracia
brasileira? Temos
vivido anos
agitados em termos
democráticos?
Temos uma democracia
recente, que data de 1988,
mas bastante consolidada e com instituições sólidas que garantem sua
implementação, sem
qualquer risco de retrocesso!
MITOS E VERDADES
SOBRE AS ELEIÇÕES
É comum,
principalmente no
período eleitoral,
surgirem boatos
que incentivam a
abstenção de voto e os
votos nulos e brancos

MITO - Registre-se que
votos nulos e brancos
não são considerados
votos válidos. O voto
em branco se caracteriza
quando o eleitor pressiona o botão “branco” presente na urna e depois
confirma. Já o voto nulo
se manifesta quando
o eleitor digita uma
sequência de números
que não corresponde a
qualquer partido ou candidato e depois confirma.
- Os votos nulos e
brancos não entram
na contagem de votos
válidos.
VERDADE - Esses votos
são descartados pela Justiça Eleitoral no momento da apuração. Eles são
usados apenas para fins
de estatística.
- O voto em branco
pode favorecer o
candidato que está
ganhando.
MITO - O voto em branco, assim como o nulo, é
desconsiderado pela Justiça Eleitoral. Somente
votos válidos permitem
identificar os candidatos
eleitos.
- As eleições serão
anuladas se mais de
50% dos eleitores
votarem nulo.
MITO - Mesmo que a
maioria dos eleitores
vote nulo e digite na
urna um número de
candidato inexistente, a
eleição não será cancelada mesmo que mais de
50% dos eleitores optem
por eles. •
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Palco de acordos
políticos e conversas
sigilosas abre suas portas

P

alco de conversas
políticas importantes, aquelas
mais reservadas,
de decisões que mudaram o rumo de pleitos,
e de visitas de agentes
públicos nacionais e até
internacionais, a Residência Oficial da Praia
da Costa, vulgo Casa do
Governador, terá os seus
portões abertos à população. Será inaugurado
um Parque Cultural no
local, com exposições
ambientais, artísticas e
históricas. Mas, o desafio
é: como conciliar essas
duas realidades?
O cenário é conhecido
da política. Situado em
Vila Velha, a residência
funciona quase como
uma "ilha" no continente. Com poucos acessos, segura do olhar de
curiosos por um muro
altíssimo - construído no
governo de José Ignácio
para substituir a estrutura antiga, danificada
pelo tempo - conta com:
praia particular, na qual
já se banharam os presidentes Ernesto Geisel,
(1969-1974) e Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2010);
mata preservada; e um
heliporto, onde muitas
autoridades - como o
ex-ministro da Casa Civil
José Dirceu - pousavam
diretamente do aeroporto de Vitória para discutir assuntos de urgência.
Até devido a isso, por
anos, construiu-se uma
aura sobre o local. Lá é

Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura
onde se consolidam muitos acordos políticos importantes a serem anunciados, horas depois, no
Palácio Anchieta. Ou
seja, o "endereço coringa"
que refletia a importância e o sigilo dos tratos ali
consolidados.
Em várias ocasiões,
bancadas de parlamentares ou líderes partidários foram convidados
para almoços a fim de
afinar o discurso e até
um ganhador do Nobel
da Paz, o sul-africano
Nelson Mandela, hospedou-se lá durante visita
ao Espírito Santo.
Autor da ideia da ressignificação do espaço
para mais acesso à população, o governador
Renato Casagrande (PSB)
reconhece a importância
política do local e pondera que, mesmo aberto
ao público, não pretende

deixar de utilizá-lo. Em
entrevista à imprensa,
pontuou que "é importante ter um espaço de
despacho além do Palácio Anchieta". Segundo o
secretário de Estado da
Cultura, Fabrício Noronha, a experiência entre
essas duas realidades é
possível e já ocorre no
próprio Palácio Anchieta.
"A casa está no imaginário do capixaba, que
sempre teve curiosidade.
É um local de muito acúmulo de história política.
E isso foi incorporado no
desafio de pensar esse espaço", explicou.
"Vamos continuar
usando para reuniões
e despachos, com um
gabinete que funciona
lá. Queremos conciliar.
Será um circuito mediado, que vai falar sobre
a história política do
Espírito Santo, da casa,

da cultura, da formação
das nossas características como povo, da nossa
flora e fauna e das obras
de arte."
Sobre a rotina de funcionamento, o secretário
detalha: "Terão horários
e dias específicos. O próprio Palácio Anchieta
funciona no dia a dia e é
aberto ao público. Quando o governador não está
e o momento institucional não está ativado, tem
circuitos diferentes". Vale
destacar que o governador não reside no local.
Noronha finaliza revelando um detalhe importante do projeto, feito
com apoio da Ufes e da
Fapes, e que sintetiza a
proposta: substituir parte do altíssimo muro por
grades. "Queremos dar a
visão da residência. Para
as pessoas verem o lado
de dentro." •
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Quem é que debateu isso?
Aprovada a toque de caixa pela Câmara Federal, a proposta que altera as regras para as
próximas eleições repercutiu na Assembleia
Legislativa do Espírito Santo. "Ainda que se
observe ali alguns avanços, mas muito pequenos, o que tem de retrocesso nesse Código Eleitoral aprovado de forma assustadora,
porque foram 370 votos contra 80. Quem é
que debateu isso?”, questionou o deputado
Sérgio Majeski (PSB). E completou: "Eu duvido que a maioria deles tenha conseguido
se debruçar sobre esses 900 artigos."
A proposta está, agora, no Senado, que deve
analisá-la. Para valer no próximo pleito, o
novo Código precisa ser aprovado um ano
antes da eleição, ou seja, até o início de outubro de 2021.
"Cartão de apresentação"
Pré-candidato a governador do Estado, Audifax Barcelos (Rede) entoou o discurso de
união e diálogo durante visita, esta semana,
à Câmara de Vila Velha. Utilizando a experiência na Prefeitura da Serra como "cartão de apresentação", discursou. "Eu, como
gestor, preciso estar monitorando as coisas
diariamente, porque o dinheiro do setor
público vaza pelas mãos. Se você não tiver
controle, eficiência e colocar a sua energia,
não consegue. Nós conseguimos fazer tudo
isso com muita parceria, muito resultado e
com a participação da população." O foco do
redista, que está sem mandato atualmente,
se intensificou após a Executiva Nacional da
Rede dar aval ao seu nome para a disputa no
próximo ano. Desde então, ele visitou mais
de 20 municípios.
Após a poeira baixar
A senadora Rose de Freitas (MDB) se manifestou em suas redes sociais sobre as manifestações do último dia 7. Porém, depois
que a poeira baixou. A parlamentar publicou
uma nota oficial apenas no dia 11 de setembro frisando que "a manifestação vultuosa
do dia 7 para alicerçar uma tentativa de subtração da democracia, demonstração sólida
do funcionamento de nossas instituições,
deixou poeira no caminho dessa malfadada
ousadia de atentar contra a nossa plenitude
democrática."
Corredor Centro-Leste
Inclusive, a parlamentar, que é presidente
da Comissão de Orçamento do Congresso,
se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, essa semana.
"Fechamos quatro cenários diferentes elaborados pela Fundação Dom Cabral para
viabilizar o Corredor Centro-Leste, que vai
trazer cargas de Minas Gerias para os portos
do Espírito Santo", explicou ele, em um vídeo
junto à senadora.
Resgate histórico
Depois da doação do acervo pessoal do seu
avô, Hugo Borges, para o Arquivo Público
do Estado do Espírito Santo, o jornalista
Paulo Borges Filho vai doar documentos e
materiais do seu pai, Paulo Borges, ex-prefeito de Guarapari. O acervo é composto de
fotos, documentos pessoais e jornais a época
em que Paulo foi deputado estadual 95/96 e
comandou o balneário, de 1997/20.
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REGIÃO SUL

Governador apresenta Plano
de Investimentos a prefeitos e
lideranças da região Litoral Sul
O governador Renato
Casagrande realizou nesta semana um encontro
com prefeitos e lideranças da região Litoral Sul.
Durante a reunião de trabalho, realizada no município de Anchieta, foi
apresentado o Plano de
Investimentos 2020/2021,
do Governo do Estado.
Desde o início de agosto, o
governador vem realizando encontros semanais
com vereadores e, agora,
inicia essas agendas com
prefeitos e lideranças de
todas as microrregiões do
Espírito Santo.
Participaram desse primeiro encontro os prefeitos e lideranças dos
municípios de Alfredo
Chaves, Iconha, Rio Novo
do Sul, Anchieta, Piúma,
Marataízes, Presidente
Kennedy e Itapemirim.

Para o governador, é importante apresentar os
investimentos que estão
sendo realizados, assim
como entender as principais demandas para
investimentos futuros.
“Estamos apresentando
o que estamos fazendo
e também falando sobre o que ainda vamos
realizar. Agora, com a
pandemia mais controlada, podemos realizar
esses encontros, em que
expomos de forma clara e transparente onde
estamos alocando os recursos públicos e quais
são os nossos principais
investimentos”, disse.
O prefeito anfitrião do
encontro, Fabricio Petri,
agradeceu a reunião e elogiou a iniciativa de apresentar os investimentos
aos prefeitos. “Nossa

gratidão ao governador
por realizar reuniões setorizadas, pois é fundamental sabermos onde
estão sendo realizados
os investimentos e apresentar nossas principais
demandas. Com muito
comprometimento, o
Governo do Estado vem
realizando investimentos
em todos os municípios.
São investimentos nítidos, em que o morador
sente na pele”, afirmou.
Também estiveram
presentes o secretário
de Estado de Governo,
Gilson Daniel; os deputados estaduais Janete
de Sá, Emilio Mameri, Coronel Alexandre
Quintino e Luciano
Machado; os prefeitos
Tininho Batista (Marataízes), Tiago Peçanha
(Itapemirim), Fernando

Leia a matéria
completa

Lafayete (Alfredo Chaves), Paulo Cola (Piúma),
Gedson Paulino (Iconha),

Nei Castelari (Rio Novo
do Sul) e Dorlei Fontão
(Presidente Kennedy);

além de secretários municipais, vereadores e
lideranças. •

SEGURANÇA

Piloto: Polícia Civil recebe
Central de Teleflagrante

Leia a matéria
completa

O governo do Estado
lançou nesta semana o
projeto piloto da Central
de Teleflagrante da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). O projeto, na
prática, possibilita o recebimento de ocorrências
de forma remota, dando
celeridade aos procedimentos e possíveis autuações de conduzidos.
A Central de Teleflagrante funciona na
Chefatura de Polícia,
em Vitória, coordenada
pelo delegado de polícia
Félix Meira de Carvalho
Júnior. No local, uma
sala foi preparada com
computadores, equipamentos de videoconferência e conexão à inter-

net, por meio dos quais
Delegados e Escrivães de
Polícia farão plantões remotos, recebendo, neste
primeiro momento, as
ocorrências entregues
nos plantões das Delegacias Regionais de Aracruz e Guarapari.
Nas Delegacias Regionais, equipes de policiais
civis com treinamento
específico irão receber
ocorrências, gerenciar a
comunicação remota e
conduzir os envolvidos.
"Este é mais um passo
importante para a segurança pública capixaba.
Estamos incorporando
cada vez mais a tecnologia nessa área, otimizando a atuação dos po-

liciais. Assim vamos ter
mais delegacias com flagrante, enquanto o policial e o delegado poderão
ter liberdade de tempo
para investigar, que é a
sua atuação primordial",
lembrou o governador.
O sistema vai permitir a
implantação de plantões
em regime de 24h em Delegacias Regionais que
nunca operaram nessa
atividade. Além disso,
como ocorreu em outros estados, esse avanço tecnológico permitirá
a melhor distribuição do
efetivo policial, contribuindo para a reabertura
de unidades desativadas
ou em funcionamento
precário. •
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Oliveira consegue fazer inscrição
para o Brasileiro de Jiu-Jitsu
“Já estamos dentro do Brasileiro, dia 25, lutando quatro categorias. Muito obrigado por
tudo”, disse o atleta

O

Agora ES tem
por missão
divulgar boas
notícias e um
de seus valores é promover o bem. Na última
edição (42), foi publicada
a história do multicampeão de Jiu-Jitsu Oliveira, que precisava de
ajuda financeira para
competir o Brasileiro
no final desse mês e o
Pan-Americano em outubro e, por isso, estava vendendo rifas. Ele
contou que após a publicação da matéria, em
menos de uma semana,
atingiu 50% das vendas
da rifa, recebendo, inclusive, ajuda de fora
do País, como Portugal
e Estados Unidos, conseguindo, finalmente,

fazer a inscrição para
o campeonato.
“Quero agradecer muito a todos que me ajudaram, seja com transferências ou comprando a
rifa, e agradecer o jornal
pelo espaço. Foi emocionante ver tanta gente
querendo ajudar o esporte. Recebi ajuda de
Portugal, Estados Unidos, Brasília, Rio Grande
do Sul, Belo Horizonte,
gente do interior do Espírito Santo e da Grande
Vitória. Nosso engajamento nas redes sociais
aumentou muito! Isso
mostra a força do jornal
e a credibilidade do veículo. Muito, muito obrigado”, disse Oliveira.
Por sorte, o Brasileiro foi transferido do

Rio de Janeiro para o
Espírito Santo, o que
já gera a economia da
compra das passagens.
“Já temos parte dos recursos para o Pan-Americado de Jiu-Jitsu, que
será em São Paulo. No
Brasileiro, vamos lutar
quatro categorias e uma
valendo o Cinturão”,
contou o atleta.
Oliveira disse ainda
que já recebeu outras
propostas. “Fui chamado para ser professor
em um projeto e também vamos trabalhar o
marketing de uma empresa. São outras portas
que estão se abrindo.
Temos ainda mensagens para responder...
Mais uma vez, quero
agradecer a todos.” •

Campeonato Brasileiro
Combat de Jiu-Jitsu
Profissional 2021
Dia 25 de setembro
Ginásio Tancredão, Vitória-ES
Pan-Americano Jiu-Jitsu
Esportivo
Dias 23 e 24 de outubro
Ginásio Mauro Pinheiro,
Ibirapuera-SP
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Taça Brasil de Futsal: sub-13
do Álvares Cabral será o ES
na 5ª edição da competição
Meninos do clube cabralista viajam para João Pessoa (PB), onde vão buscar o
bicampeonato da Taça Brasil de Futsal
Lívia Albernaz

E

les têm pouca
idade, mas já possuem no currículo
muitos títulos. E
querem aumentar ainda
mais: os atletas de futsal
da categoria sub-13 do Álvares Cabral já estão de
malas prontas. O desafio? Buscar o bicampeonato da Taça Brasil de
Futsal em João Pessoa,
na Paraíba, entre os dias
25 de setembro até 02 de
outubro.

A Taça Brasil de Futsal
é organizada pela Confederação Brasileira de
Futsal (CBFS). O grupo
foi campeão em 2019,
quando disputou a categoria sub-11.
Juscelino Soares é o
treinador da equipe e

está no Álvares desde
2015. Ele comanda o
elenco desde 2017. “Vamos participar na Taça
Brasil mais uma vez.
Vamos confiantes em
apresentar um bom
trabalho, pois apesar da
pouca idade, 13 anos, os

meninos são experientes
por terem disputado algumas competições nacionais. Isso pode fazer
diferença! Vamos com
humildade, pensando
jogo a jogo, em busca de
representar bem o nosso
ES”, falou.
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Família
Cauã Zanella é o goleiro da equipe. O paredão
do time tem o apoio da
maior torcedora, sua
mãe, Leandra Zanella,
que, juntamente com o
pai do atleta, José Antônio Alves, monitora cada
detalhe, não só dos treinos, mas de sua rotina
com os estudos.
Cauã chegou no Álvares com 08 anos, em 2016.
Naquele ano, o Álvares
não tinha categoria para
o pequeno, mas, por conta do seu talento, o Clube subiu o atleta para a
sub-9. E, no mesmo ano,
virou titular absoluto
da equipe. No currículo,
o goleirão possui estadu-

ais, Taça Brasil e também
foi eleito por duas vezes
o goleiro menos vazado
da Copa Brasil.
“Cauã era goleiro titular menorzinho, sem os
dentes da frente. Ele era
aquele goleirinho que
chegava nas quadras
e todo mundo achava
engraçadinho. Aí ele se
transformava quando ia
para debaixo das traves”,
conta Leandra.
A mãe revela que, quando o goleiro viaja, o coração dela vai com ele. “A
gente não está junto de
corpo, mas ficamos em
oração! E hoje, com a internet, conseguimos fazer
chamadas de vídeo e até
assistir os jogos, que são

Leandra e José Antônio: pais de Cauã não
medem esforços pelo sucesso do filho
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VEJA OS
PRINCIPAIS
TÍTULOS DESSA
FORMAÇÃO
2017

transmitidos ao vivo pela
página da Confederação.”
Sobre viajar acompanhando a equipe, ela
brinca. “Não fui à Cabo
Frio na Copa Brasil de
2017; não fui na BR de
Guarapari de 2018 (fui
só na final); e também
não fui em 2019, na Taça
Brasil, em Cachoeiro.
Vem dando certo, pois
ganharam todas. Então,
não vou arriscar ir”, brincou.
Cauã também falou
dos seus projetos. “Sobre os meus sonhos, eu
tenho 13 anos e comecei
no gol aos seis. Adoro a
minha posição e treino
muito para cada dia me
apresentar melhor. Sou
conhecido no Estado e
quero muito, no futu-

ro, poder defender meu
time de coração, que é o
Fluminense, e também
poder, um dia, usar a camisa do nosso Celestino.”

Taça Brasil
São cinco edições da
competição. A CBFS
criou a Taça Brasil com
objetivo de reunir os
campeões estaduais,
sendo as indicações das
vagas feitas pelas Federações Estaduais, que,
geralmente, indicam o
campeão estadual.
Para essa edição, são
13 equipes na disputa,
dividas em três grupos.
O Álvares está no Grupo A e faz sua estreia no
dia 25, às 18h45, contra o
Benfica Futsal Clube da
Paraíba. •

🏆 Copa BR realizada em Cabo Frio (RJ)
🏆 Campeonato Estadual
🏆 Copa da amizade em Caratinga (MG)
2018

🏆 Campeão Estadual
🏆 Copa aberta (Federação ES)
🏆 Copa BR (Guarapari)
🏆 E alguns campeonatos paralelos
2019

🏆 Taça Brasil (Cachoeiro Itapemirim)
2020: Pandemia
2021

🏆 Venceu o Estadual referente ao ano

de 2020 (que deu vaga para disputar a
Taça do Brasil), que será realizada em
João Pessoa

OUÇA A

QUALQUER
QUALQUER

!
A
R
O
H
(27) 99799-9850 www.radiotopfm.app.br
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Projeto 'Cidadão do Amanhã'
conscientiza alunos da Serra
sobre trânsito seguro
Lívia Albernaz

T

rabalhar no desenvolvimento
de adolescentes
por meio de palestras educativas e da
vivência na modalidade
do Kart. Esse é o principal objetivo do projeto
“Cidadão do Amanhã:
Trânsito seguro, velocidade nas pistas”, idealizado pela Associação
Fãs de Kart Amador do
Estado do Espírito Santo,
viabilizado por meio da
Lei Federal de Incentivo
ao Esporte, patrocinado
pela Eco101 e ArcelorMittal e apoiado pela Prefeitura da Serra, Detran|ES,
Kurumá e projetos com
incentivo.
O lançamento foi nesta
semana e terá a duração
de 10 meses. Ao todo, serão realizadas 64 palestras, com turmas de 20
alunos, totalizando 1.280
jovens, com idades entre
14 e 18 anos, matriculados na rede de ensino
estadual e municipal da
Serra. As atividades são
realizadas todas as terças e quartas-feiras, das

13h30 às 16h30. O projeto
fornece também lanche
e transporte para todos
os participantes.
"O projeto 'Cidadão do
Amanhã' é mais uma
etapa realizada pela insistência de pessoas que
acreditam que o esporte
é muito importante na
vida e na educação. É o
único projeto que envolve o automobilismo no
Espírito Santo e é uma
oportunidade para todos
adquirirem conhecimento, conhecerem e praticarem o kartismo", disse o
presidente da Associação
Fãs de Kart Amador do
ES, Renato Pereira.
Segundo o presidente,
para o ano de 2022, já
está em tramitação um
processo, no Ministério
do Esporte, para que o
projeto possa continuar.
"Esperamos que empresas como a ArcelorMittal e a Eco 101 gostem e
continuem abraçando
esse projeto nos próximos anos e que o projeto venha abranger mais
e mais crianças."
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Palestra
As palestras são direcionadas à conscientização do trânsito seguro, como motorista
e pedestre, e trabalha
o respeito ao próximo
e empatia. Após cada

palestra, ocorre a parte
prática, onde os jovens
pilotam um kart e participam de uma competição. E, no final, ainda
recebem medalhas.
São fornecidos aos alunos todos equipamentos de segurança, como

macacão, luvas, balaclavas, protetor de pescoço
e capacete. Após, eles
vão para a sala de orientações, onde recebem o
briefing (instrução de
como pilotar um kart,
regras básicas de segurança e da corrida), que

dura aproximadamente
15 minutos.
A turma de 20 alunos é
dividida em dois grupos
de 10 para a realização
das corridas, que têm
cinco minutos de tomada de tempo e 10 minutos de corrida. •
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PROJETO CIDADÃO DO AMANHÃ

l @cidadaodoamanha

ASSOCIAÇÃO FÃS DE KART

l @fasdekart

Youtube Fãs de
Kart GP Indoor
(Fãs de Kart GP
Indoor)

www.fasdekart.com.br
(Fãs de KART - O maior
conteúdo dos fãs de
Kart do ES)

Solucao em reformas;
Gerenciamento e planejamento
de obras;

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

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

Projetos civis, eletricos e hidraulicos;
Consultoria e Assessoria em
Licenciamento Ambiental e Outorgas;
Auditoria Ambiental;
Estudo e Relatorio de Impacto
Ambiental - (EIA) e (RIMA);
Acompanhamento de
Condicionantes Ambientais;
Cadastro Ambiental Rural (CAR);
Gerenciamento de Residuos Solidos.
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Terminam neste sábado (18) as
inscrições para Residência Artística

C

om o propósito
de fomentar e
apoiar a produção artística,
estimular a pesquisa,
promover a interação
entre artistas, a reflexão
crítica e debates a respeito da comunidade de
Nova Almeida, na Serra,
o Instituto Arte e Design
do Espírito Santo (Iades)
realiza a primeira edição
do Projeto de Residência
Artística com o tema O
Que Te Afeta?
A residência será realizada de 20 a 25 de setembro,
na Pousada Nova Almeida, na Serra, e as inscrições se encerram neste
sábado (18). Elas podem
ser feitas pelo link da Bio
do Instagram do Iades (@
iad.es). A divulgação do
resultado da seleção será
no dia 19 de setembro,
também pelo Instagram.
Serão selecionadas propostas de artistas individuais para imersão nas
atividades e rotinas, visando o desenvolvimento de projeto de artes
visuais, incluindo linguagens como pintura, cerâmica, multimídia, instalação, objeto, fotografia,
documentário, body-art,
bordado, escultura, mosaico, curadoria, moda,
desenho, literatura, produção digital, instalação e outras, que serão
expostas à comunidade.
A artista plástica e

curadora capixaba, Vania Cáus, é quem fará a
coordenação, mediação
social e curadoria dos
projetos durante a residência. “A Residência
Artística é um período
onde os artistas ficarão
em total imersão: um
diálogo direto com as
narrativas sociais e com
a sociedade que nos recebe. Desta forma, é muito
importante que haja a
interação direta de nós,
artistas, com a comunidade local”, explica.
Vania afirma que, durante a residência, o
grupo receberá visitas na
quarta e sexta-feira, durante o período da tarde.
“Nesses dias, vamos abrir
as portas para receber as
pessoas que desejam conferir nosso processo criativo e o que estamos elaborando. Será um ateliê
de portas abertas”, conta.
A duração da residência
será de seis dias, sendo
parte do período para
concepção, estudo, interação com a comunidade e parte para execução
da obra. O encerramento
será no dia 25, com a exposição e premiação da obra
escolhida pela comunidade local, através de voto
secreto. A premiação
será de R$ 2.000,00 para
a melhor obra escolhida.
Os residentes também receberão certificados de 60
horas. •

Residência Artística
O Que Te Afeta?

l @iad.es

Informações:
(27) 99991-5631
ou no e-mail:
iadesprojetos@gmail.com

Vida feliz
Tá na hora da faxina
Não é só os ambientes e objetos que precisam
de faxina. Há muitos entulhos nos corações
humanos, provenientes de mágoas, frustrações, rancores, raiva... todo esse lixo precisa
ser removido para que possamos realizar o que
viemos fazer neste planeta.
A maioria se olha no espelho e não se reconhece mais. Foram tantos disfarces, tantas simulações, tanto faz de conta, que a essência do
que verdadeiramente somos foi se perdendo
ao longo do caminho.
Os corações estão famintos de amor, por isso
a violência cresce sem parar. Fala-se muito da
pobreza material, mas ninguém se lembra de
alertar sobre o poder de destruição da pobreza
espiritual que ameaça toda a humanidade.
O patético dessa história é que temos amor em
abundância dentro de nós e nos economizamos o tempo todo. Ninguém quer dar amor, só
receber. Fizeram do amor uma troca mesquinha – se não recebo, não dou. Aí está o nó da
questão, visto que a vida só se dá para quem
se deu. Primeiro a gente planta, depois a gente
colhe, não há como mudar isso.
Enquanto o amor se retrai, o medo avança, o
ego passa a comandar as ações humanas. Todos julgam ter razão, ninguém quer perder, todos lutam pelo título de campeão de alguma
coisa, não importa o quê. E assim a vida vai
se transformando num estúpido campeonato,
onde todos querem chegar primeiro... e sozinhos!
Não podemos mudar o mundo, isso é certo,
mas podemos realizar pequenas transformações em nossa vida pessoal que no balanço geral vão trazer uma enorme contribuição para
a harmonização do planeta. Estamos interligados, fazemos parte de uma mesma energia, o

que acontece na vida de cada pessoa interfere
na vida de todos.
Ao invés de pretender resolver o macro, que é
da competência de Deus (proteger a natureza,
estabelecer a paz no mundo etc, etc...) devemos
nos ocupar em dar conta do micro, que é instalar a paz no coração, promover a harmonia na
família, a cooperação com os amigos, aceitar
as pessoas como elas são, acolher o próximo...
Tá na hora da faxina. O coronavírus está espalhando o terror, mas também está oferecendo uma oportunidade preciosa para que cada
pessoa olhe para dentro de si e se encontre e
melhore como ser humano. O isolamento social
não é só uma exigência sanitária para barrar o
vírus, é também uma necessidade espiritual
para resgatar a essência da espécie humana.
Trata-se de uma emergência, não se pode mais
adiar esse resgate.
O mal uso da tecnologia está afastando cada
vez mais as pessoas delas mesmas. Distante
delas mesmas, certamente estão distantes de
Deus – esse é o nó da questão. O tempo dedicado a Deus é insignificante se comparado com
as agendas sociais que até aqui predominaram.
A verdade é que Deus vem sendo tratado como
um analgésico que se toma só na hora da dor
extrema e depois é esquecido até a próxima dor.
Na ausência de Deus, quem ocupa o espaço na
mente é o ego... é aí que mora o perigo. O ego
só nos aconselha a julgar, comparar, classificar,
condenar, disputar... ele não entende nada sobre aceitação, perdão, equidade, acolhimento,
gratidão, cooperação... O ego gravita na ilusão,
se alimenta do medo, enquanto Deus é a nossa
realidade e o mais puro amor.
São duas forças contrárias, que não se misturam. Em algum momento da sua vida, você

terá que escolher entre continuar servindo ao
ego ou servir a Deus, terá que escolher entre o
medo e o amor, entre o passageiro e o eterno.
Não perca mais tempo com as ilusões do mundo material, faça hoje mesmo a faxina que o
seu coração está precisando. Jogue no lixo todas as energias de baixa vibração. Há um Deus
adormecido dentro de você e esse é o melhor
momento para despertá-lo. Esse é o propósito
oculto de tudo que estamos vivendo agora.
Aquiete-se... ouça o barulho das águas... o canto dos passarinhos... o nascer do sol... respire... O universo está aí, bem dentro de você.
É hora de mostrar ao mundo a sua luz e fazer
vibrar o seu coração! A Divindade que repousa no silêncio do coração é o sentido da vida,
o descanso de todos os viajantes, a felicidade
máxima! •
Jane Mary é jornalista, consultora de marketing, autora de oito livros de autoconhecimento. (site: janemary.com.br)
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