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Você sabe a diferença de um 
veículo híbrido para um elétrico? 
Deixa que eu te explico!

Hoje fala-se bastante 
sobre a redução de po-
luentes promovida pelos 
veículos. Temos no mer-
cado opções interessan-
tes, contudo, nem sempre 
o proprietário entende 
como seu veículo fun-
ciona ou, até mesmo, 
não sabe utilizar todas 
as suas potencialidades.

Um veículo híbrido, 
como o nome já diz, faz 
a combinação de um 
motor elétrico (propul-
sor e gerador de ener-
gia) e um motor a com-
bustão (geralmente com 
uma potência mais bai-
xa para menor emissão 
de poluentes).

Ao contrário do que 
pensam, o veículo hí-

brido não precisa de 
alimentação de energia 
externa para carregar 
sua bateria (em gran-
de parte dos modelos). 
Como citado acima, o 
motor elétrico, além da 
função de movimentar 
o veículo, ele gera ener-
gia para recarregar a ba-
teria, além de aproveitar 
também a energia ciné-
tica produzida no atrito 
da pastilha de freio com 
o disco no momento da 
frenagem do veículo.

O Prius, da Toyota, por 
exemplo, somando seu 
tanque de combustível 
(capacidade de 45 li-
tros) com a autonomia 
da sua bateira, pode 
chegar a fazer 1.045 km 

apenas com um tanque 
de combustível. Lem-
brando que a maior 
autonomia do veículo é 
em ciclo urbano.

Já o veículo elétrico é 
diferente. Ele possui so-
mente motor elétrico e, 
em grande maioria, ne-
cessita de fonte exter-
na de alimentação de 
energia. Sua autonomia 
varia de acordo com a 
capacidade da bateria 
do veículo e a forma de 
condução do mesmo.

A quantidade de moto-
res depende da sua pro-
posta. No caso de supe-
resportivos, o carro pode 
chegar a ter um motor 
em cada roda e somar 
uma potência acima de 
1000 CV e um torque 
muito alto. Vamos falar 
mais sobre esse assunto 
nas próximas edições. 
Até a próxima! •

Flavio Bolonha é re-
pórter do Agora ES e 
consultor automotivo.

Bem-estar 
digital

O uso da tecnologia é um 
assunto muito comentado 
e alvo de discussões nos 
últimos anos. No início 
da pandemia, esse tema 
ganhou destaque, tendo 
em vista que o isolamen-
to social resultou em um 
grande aumento no uso 
da tecnologia, intensifi-

cando o hábito das pes-
soas de ficar muito tempo 
na frente das telas, conec-
tadas ao mundo digital.

O blog Consumidor 
Moderno chegou a afir-
mar que, "segundo uma 
pesquisa realizada pela 
Akamai, o tempo que os 
brasileiros passam na in-

ternet mais do que dobrou 
na pandemia. Em compa-
ração com 2019, foi regis-
trado crescimento de 112% 
no uso da rede no País. A 
Akamai é uma platafor-
ma de armazenamento 
em nuvem que gerencia 
30% do tráfego mundial 
na internet."

Essa mudança rápida 
teve grandes alterações 
em todas as atividades: 
empresas, escolas, insti-
tuições, trabalho home 
office, entre outros. Isso 
porque as pessoas passa-
ram a estar mais conec-
tadas, acarretando em 
benefícios e malefícios 
para a sociedade, justifi-
cando a necessidade de 
cuidados e moderação no 
uso da tecnologia.

O uso inadequado pode 
gerar danos à saúde, como, 
por exemplo: ansiedade, 

insônia, dor de cabeça, 
entre outros. Quanto 
aos benefícios, nota-se, 
por exemplo, a redução 
de gasto com transporte 
de funcionários, que po-
dem trabalhar de casa.

A flexibilidade na jorna-
da de trabalho também 
contribui para o aumen-
to da produção: eis que o 
funcionário se sente me-
lhor, aumentando a sua 
capacidade de produzir 
e solucionar problemas.

O blog Consumidor Mo-
derno afirma, ainda, que 
“uma pesquisa do Institu-
to Delete, da Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), mostrou que 
52% dos entrevistados 
passaram a usar novos 
aplicativos durante a 
pandemia com o objetivo 
de se adequar às necessi-
dades do 'novo normal', 

como reuniões on-line, 
confraternizações, shows, 
eventos e até mesmo vi-
sitas a pontos turísticos. 
Tudo isso, claro, diante de 
uma tela".

O cuidado e a mode-
ração são muito impor-
tantes para o processo 
de adaptação a essa mu-
dança do século atual, 
sendo de grande valia 
saber dividir o tempo de 
trabalho e lazer, evitando 
prejuízos oriundos dos 
maus hábitos.

Por isso, seguem algu-
mas dicas de como pre-
venir alguns problemas 
ocasionados pelo uso 
constante de tecnologia: 
1- não fique muitas ho-
ras sentado em frente ao 
computador; 2 - levante-se 
com alguma frequência e 
faça alongamentos; 3 - não 
utilize celular ou outras 

telas antes de dormir; e, 
4 - se você já usa celular 
e computador para tra-
balhar, não os utilize nas 
horas de lazer.

A hiperconectividade 
é um problema atual. 
Se esse for o seu proble-
ma, busque ajuda de um 
psicólogo ou psiquiatra. 
Espero ter ajudado com 
essas breves dicas. Até a 
próxima coluna! •

Iuri Costa é Bacharel em 
Sistemas de Informação, 
Especialista em Informá-
tica na Educação e em 
Engenharia de Software, 
Analista Desenvolvedor 
Web, CEO das Empre-
sas Opção Delivery, Col 
E-commerce Tecnologia, 
Col Sistemas Tecnologia e 
Fundador da Comunida-
de Brasil Conexão Angola 
Network.
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Reforma eleitoral será 
promulgada nesta terça-feira 
pelo Congresso

Alunos entrevistam prefeito de 
Vila Velha em projeto de cidadania

As Mesas do Senado e 
da Câmara dos Deputa-
dos promulgam, nesta 
terça-feira (28), a Emenda 
Constitucional 111, de 2021, 
que traz mudanças nas 
regras eleitorais. Entre os 
dispositivos inseridos na 
Constituição pela emen-
da, estão o que incentiva 
as candidaturas de mu-
lheres e pessoas negras 
e o que altera a data da 
posse do presidente da 
República e de gover-
nadores. Ficou de fora 
da proposta a sugestão 
de deputados para que 
fossem retomadas as co-
ligações partidárias nas 
eleições proporcionais.

As alterações aprovadas 
pelos congressistas são 

derivadas da Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 28/2021. Originária 
da Câmara dos Deputa-
dos, a PEC foi aprovada 
pelos senadores na últi-
ma quarta-feira (22). As 
mudanças precisam ser 
promulgadas até 02 de 
outubro para ter valida-
de nas eleições de 2022.

De acordo com a ma-
téria, os votos dados a 
candidatos mulheres 
e pessoas negras serão 
contados em dobro para 
efeito da distribuição 
dos recursos dos fundos 
partidário e eleitoral nas 
eleições de 2022 a 2030.

O texto traz ainda a 
mudança do dia da posse 
do presidente da Repú-

blica para 5 de janeiro, e 
da posse dos governado-
res para o dia 6, a partir 
das eleições de 2026. Hoje 
as posses do presidente 
e dos governadores ocor-
rem no dia 1º de janeiro. 
Essa regra só valerá a 
partir de janeiro de 2027.

A PEC constitucionali-
za a fidelidade partidária, 
mudança promovida 
pelo texto encaminha-
do pelos deputados. Pela 
nova regra, deputados fe-
derais, estaduais e distri-
tais e vereadores que saí-
rem do partido pelo qual 
tenham sido eleitos não 
perderão o mandato se a 
legenda concordar com a 
saída. (Com informações 
da Agência Senado.) •

Os alunos do 5° ano da 
UMEF Leopoldina Con-
ceição de Mattos Silva, 
no Ibes, tiveram um mo-
mento singular na sexta 
(24): entrevistaram o pre-
feito Arnaldinho Borgo.

O momento faz parte 
do projeto de Cidada-
nia Ativa, do professor 
Adenilson André Viana. 
Os alunos estão apren-
dendo em sala de aula 
sobre os Três Poderes, 
Democracia, o papel de 
um cidadão consciente 
e o gênero textual en-
trevista.

Foi durante o processo 
de produção de entrevis-
tas, escrita e desenvolvi-
mento da oralidade que 
surgiu a ideia de entre-
vistar alguém que repre-

sentasse um papel im-
portante no município. 
Logo, os alunos falaram 
da vontade de entrevis-
tar o prefeito da cidade.

Na entrevista, os alunos 
tiveram a oportunidade 
de perguntar sobre a in-
fância do prefeito e tam-
bém sobre seus sonhos, 
além de tirarem dúvidas 
sobre o que está aconte-
cendo na cidade, quais 
são os projetos futuros 
e quais atividades ele 
mais realiza no trabalho 
do dia a dia.

O professor, Adenilson 
André, disse que os ques-
tionamentos feitos pelos 
alunos tem a ver com os 
ensinamentos de sala de 
aula: “Nós conectamos os 
conteúdos e aprendemos 

muito sobre a história 
da nossa cidade para 
elaborar as perguntas. 
O prefeito conseguiu ti-
rar muitas dúvidas que 
os alunos tinham e essa 
participação dele na nos-
sa aula vai marcar a vida 
deles e servir como uma 
experiência grandiosa”, 
afirmou.

“Fiquei agradecida dele 
ter aceitado o convite e 
vindo até nossa escola. 
Fiquei feliz que ele veio 
falar do trabalho dele e 
responder nossas per-
guntas. “Tô” curtindo 
muito o projeto do pro-
fessor, a gente conseguiu 
aprender muito e de um 
jeito legal”, disse a aluna 
Nathalia, uma das entre-
vistadoras. •
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Hospital Geral de Cariacica 
terá mais de 400 leitos
Com previsão para inaugurar no segundo semestre de 2024, o hospital terá capacidade 
para realizar mais de oito mil atendimentos por mês

Andressa Rocon

Uma das obras 
mais aguarda-
das pela popu-
lação capixaba: 

o Hospital Geral de Ca-
riacica, que está sendo 
construído pelo governo 
do Estado, segue com as 
obras aceleradas. De acor-
do com o Departamento 
de Edificações e de Rodo-
vias do Espírito Santo 
(DER-ES), neste mês de 
setembro, foi iniciada 
a instalação de pilares 
e vigas de sustentação 
dos blocos. A previsão 

de inauguração é para 
o segundo semestre de 
2024.

O hospital está sendo 
construído no bairro 
Campo Belo, às margens 
da Rodovia Leste-Oeste, 
que liga a BR-262, em Ca-
riacica, à Rodovia Darly 
Santos, em Vila Velha. 
Ele contará com 408 lei-
tos e a previsão é de que 
sejam realizados mais de 
oito mil atendimentos 
por mês no Pronto-So-
corro e cerca de 120 mil 
atendimentos na UTI, 

UTI Neonatal (UTIN), 
maternidade e clínicas 
médicas e cirúrgicas.

O governador Renato 
Casagrande destacou, 
durante o evento de or-
dem de serviço da segun-
da fase das obras, que o 
hospital é um sonho dos 
cariaciquenses e que vai 
atender pacientes não 
apenas do município, mas 
de todo o Espírito Santo. 
A primeira fase foi a cons-
trução da fundação.

“Sabemos que Caria-
cica sonhava com esse 

hospital. Mais à fren-
te serão adquiridos os 
equipamentos e a previ-
são é de que o hospital 
esteja pronto em 2024”, 
afirmou.

O diretor-presidente do 
Departamento de Edifi-
cações e de Rodovias 
(DER-ES), Luiz Cesar Ma-
retto Coura, destaca que 
a construção do Hospital 
Geral é um avanço para o 
Estado. “A segunda fase 
das obras desse hospital 
é um de nossos objetivos 
primordiais nesta gestão. 

É uma obra que trará es-
trutura na área da Saúde 
para a população de Ca-
riacica e de várias cidades 
sem estrutura hospitalar. 
Estamos felizes com mais 
essa conquista”, afirmou.

O hospital vai contar 
com um Pronto-Socor-
ro clínico e cirúrgico, 
Unidade de Terapia In-
tensiva, maternidade 
de alto risco e cuidados 
intensivos neonatais. 
Também serão atendidas 
especialidades, como clí-
nica médica, neurologia, 

nefrologia, cardiologia, 
cirurgia geral, materni-
dade e cirurgia de cabeça 
e pescoço.

Na primeira fase, o go-
verno do Estado investiu 
R$ 25,4 milhões no pro-
cesso de terraplanagem 
e fundação, cujos tra-
balhos duraram quase 
dois anos. Nessa nova 
fase, o terreno conta-
rá com uma área total 
construída de 37.976,67 
m2, distribuída em seis 
blocos. O investimento 
é de R$ 146 milhões.
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3ªFASE
EQUIPAMENTOS
R$ 35 milhões

FUNDAÇÃO
R$ 25,4 milhões1ªFASE

2ªFASE
CONSTRUÇÃO
R$ 146 milhões

TOTAL HOSPITAL GERAL

R$ 206,4 MILHÕES

A obra
A edificação está di-

vidida em seis blocos, 
sendo o bloco B o mais 
alto deles, com oito pa-
vimentos, que vão abri-
gar o Pronto-Socorro, 
farmácia, ambulatórios, 
centro de diagnósticos, 
centros cirúrgicos, in-
ternação, laboratórios, 
necrotério, setores ad-
ministrativos, de limpe-
za e zeladoria, cozinha, 
lactário, manutenção, 
além de contar com 550 
vagas de estacionamen-
to e um heliponto. Após 
a conclusão das obras, o 
hospital ainda contará 
com um investimento 
em equipamentos hos-

pitalares, estimado em 
R$ 35 milhões.

Para esta nova etapa, a 
unidade passará a englo-
bar também em sua obra 
o conceito de sustentabi-
lidade, com a construção 
de uma estação de trata-
mento de esgoto e reu-
so de água; captação da 
água de chuva para irri-
gação dos jardins; uso de 
energia solar no sistema 
grid-tie, que é quando a 
energia solar é transfor-
mada em energia elétri-
ca e volta para a rede da 
concessionária (EDP), 
proporcionando maior 
economia na conta de 
energia elétrica. •
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Educação, esporte e boa 
vontade: conheça a história de 
um professor que faz a diferença
Roberto Carlos Gomes é professor de Educação Física e traz para suas aulas motivação, 
alegria e amor

CIDADES  SETEMBRO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

Lívia Albernaz

Roberto Carlos 
Gomes é profes-
sor de Educação 
Física e leciona 

nas turmas de Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA) de Cariacica. O pro-
fessor, que trabalha com 
crianças, jovens e adul-
tos, se destaca ao tentar 
entender as perspectivas 
e sonhos de seus alunos 
e leva para as aulas suas 
ideias e o desejo em aju-
dar, mostrando que um 

professor é mais do 
que um educador: 

é um professor 
para a vida!

R o b e r t o , 
que come-

çou a le-

cionar em Baixo Guan-
du, interior do Estado, e, 
agora, está em Cariacica, 
percebeu que suas aulas 
tinham de ser motivado-
ras e que deveriam agre-
gar... Ele queria somar e 
ajudar seus alunos tanto 
do ensino regular como 
da EJA. “Quando passei a 
ouvir as expectativas dos 
alunos, notei que eles se 
interessavam mais por 
atividades relacionadas 
à recreação. Então, re-
solvi incorporar ao pla-
nejamento adaptações 
de brincadeiras, que po-
diam aproveitar material 
reciclado em minhas 
aulas e procurei sempre 
inovar.”

As aulas de Educação 
Física com Roberto são 
planejadas com muito ca-
rinho e contam com brin-
cadeiras que envolvem a 
ludicidade, em forma de 
competição, para que os 
alunos possam aprender 
a perder e ganhar. Com as 
atividades, os alunos des-
cobrem seus limites e tes-
tam sua força de vontade. 
"Assim, com esse método, o 
aluno adquire o gosto pela 
atividade física e pelo es-
porte com ensinamentos 
úteis para a vida", garante 
o professor.

Roberto leciona para 
diversas faixas etárias, a 
partir dos 07 anos e, muitos 
de seus alunos, possuem 
mais de 60 anos. “Ensinar 
adultos exige cuidados. Por 
não se tratar de alunos 
com faixa etária escolar 
padrão, precisamos ter em 
mente atividades que se 
encaixam bem para a EJA. 
As atividades recreativas 
da EJA nem sempre são 
adequadas para crianças e 
adolescentes e tento sem-
pre me adaptar de forma a 
atender as duas demandas.”

E todo seu esforço é reco-
nhecido. “Meu feedback é 
a alegria emanada dos alu-
nos. Sempre que demoro a 
chegar em sala de aula, ou 
tem alguma outra avalia-
ção que impede a aula, os 
alunos cobram minha pre-
sença. É recompensador.”

Roberto dá a dica para 
o professor que quer fa-
zer a diferença com seus 
alunos. “Para fazer a di-
ferença, o professor deve 
ter a sensibilidade daquilo 
que o aluno precisa ou-
vir para ganhar a aten-
ção. Uma aula planejada 
e bem dada é aquela que 
transfere informações de 
forma dinâmica, lúdica e 
com interação dos alunos. 
Valorizar as brincadeiras 
de rua é uma das opções 
para enriquecer as aulas 
de Educação Física esco-
lar”, revela.
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EJA em Cariacica

E, para quem ainda não 
concluiu seus estudos ou 
não teve acesso à escola-
rização, a Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) é um 
caminho a ser seguido. As 
matrículas em Cariacica 
estão abertas e ainda há 
vagas disponíveis.

As vagas estão sendo ofer-
tadas em 23 escolas de Ensi-
no Fundamental (EMEFs): 
Arthur da Costa e Silva, 
João Pedro da Silva, Mar-
tim Lutero, Laurinda Perei-
ra Nascimento, Maria Gui-
lhermina de Castro, Terfina 
Rocha Ferreira, Ferdinando 
Santório, Maria Paiva, Nil-
ton Gomes, Stélida Dias, 
Oliveira Castro, Joana Ma-
ria da Silva, Maria Augusta 
Tavares, São Jorge, Padre 
Anthonius Lute, Zaíra Ma-
nhães de Andrade, Valdici 
Alves Baier, Ângelo Zani, 
Deocleciano F. da Vitória, 
Luzbel Pretti, Renascer, 
Tancredo de Almeida Ne-
ves e Valdeci Cezário. In-
formações: (27) 3354-5750. •

https://www.lotescbl.com.br/a-cbl/
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Prática de atividade física 
e alimentação saudável 
ajudam na saúde do coração
Próximo ao Dia Mundial do Coração (29 de setembro), educador físico e cardiologista 
alertam para cuidados que previnem doenças cardiovasculares
Geiza Ardiçon

Para ter um coração 
saudável, é indispensável incluir 
bons hábitos no seu dia a dia. A 
combinação de uma alimentação 
balanceada e a prática de 
atividade física reduz o risco de 
doenças cardiovasculares, como 

derrame, infarto, 
colesterol alto e 
hipertensão.

Cleyton Lopes, 
educador físico

E o coração? Como 
tem passado? 
Batendo mais de 
80 mil vezes por 

dia, bombeando sangue 
para levá-lo com toda 
força para o restante 
do corpo... Trabalhando 
sem parar para garantir 
a vida! Carrega tantas 
responsabilidades que é 
merecedor de um dia só 
seu! Que tal marcar o Dia 
Mundial do Coração, ce-
lebrado no próximo dia 
29, cuidando muito bem 
dele?

Tudo pode começar 
com os bons hábitos na 
rotina alimentar e na 
prática de atividade fí-
sica. O educador físico 
Cleyton Lopes destaca 
que a combinação de 
atividade física e uma 
boa alimentação reduz 
o risco de doenças car-
diovasculares, como 
derrame, infarto, coles-
terol alto e hipertensão. 
O cardiologista Pietro 
Lima complementa: “pre-
venir é inicialmente um 
conjunto de equilíbrio e 
consciência corporal. A 
alimentação balancea-
da, sendo pobre em sal e 
gordura, rica em fibras e 
leguminosas, são impor-
tantes para a diminuição 
do risco cardiovascular e 
melhora da qualidade de 
vida.”

Manter o corpo em mo-
vimento é um dos pon-
tos-chave nesse processo 
de cuidados e prevenção. 
A recomendação é reali-
zar no mínimo 150 minu-
tos durante a semana de 
atividades aeróbicas, de 
preferência, divididos em 
30 minutos diários. Na-
tação, corrida e treinos 
de força são alguns dos 
exercícios, por exemplo, 
indicados pelo educador 
físico.

“Os exercícios pratica-
dos com frequência fa-
zem com que o coração 
trabalhe com mais efici-
ência e que o sangue flua 
melhor, mantendo vasos 
e artérias saudáveis”, dis-
se Cleyton.

Nesse contexto de pre-
venção, o cardiologista 
Pietro também ressalta 
que os cuidados devem 
ser realizados durante 
toda a vida, sem exceção. 
“No período da infância, 
quando o metabolismo é 
mais acelerado e o con-
sumo calórico é maior, 
fugir da dieta tende 
a ser menos danoso 
para o organismo. Mas, 
mesmo nessa época, o 
consumo excessivo de 
alimentos não saudá-
veis pode trazer preju-
ízos, como o diabetes e 
a obesidade infantil”, 
pontuou.

Ele ainda alerta que, 
na adolescência, 
a atenção 
também 
p r e -
c i s a 
estar 
p r e -
s e n t e 
d e v i d o 
às mudan-
ças corporais, 
sobrepeso ou 
inatividade, 
por exemplo. 
“Isso trará be-
nefícios, como 
melhor disposi-
ção, melhor ca-
pacidade física, 
aumento do 

aprendizado e diminui-
ção dos efeitos da velhice 
à longo prazo”, lembrou 
o cardiologista.



Os 10 mandamentos do 
coração saudável

Esportes que ajudam a 
manter a saúde do coração

Natação

Melhora o 
condicionamento 
físico e o sistema 
respiratório

 Corrida
Afasta várias doenças cardíacas. 

Lembre-se: é uma atividade físi-
ca de alta intensidade e precisa 
ser feita com a supervisão de um 
profissional. Sem isso, essa prática 
pode prejudicar a saúde, aumentan-
do o risco de causar uma arritmia 
e mal-estar para pessoas que não 
estejam condicionadas

Treino de força 

É um ótimo aliado ao treino 
aeróbico e, com isso, ajuda a 
reduzir os riscos de futuros 
problemas cardíacos. Ajuda 
a aumentar o colesterol bom 
e diminui o colesterol ruim

Veja essas e outras dicas
l @cm_treinamento_funcional

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Evite fumar

Diga não à 
obesidade

Faça 
exercícios 
regularmente

Controle 
a pressão 
arterial

Não descuide 
do lazer

Saiba se é 
diabético

Reduza o 
stress do dia 
a dia

Controle o 
colesterol

Consulte 
seu médico 
periodicamente

Escolha bem 
os alimentos
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Na terceira idade, a 
prevenção continua. 
Cleyton Lopes, que é 
professor de Treinamen-
to Funcional, também 
promove atendimentos 
domiciliares para a prá-
tica de atividades junto a 
idosos. Uma das alunas é 

a aposentada Vera Lúcia 
Pinto Bergamaschi.

Há quatro anos, ela teve 
um infarto e precisou 
colocar um stent no co-
ração, que é um tubo pe-
queno e expansível, tipo 
"malha", utilizado para 
restaurar o fluxo sanguí-

neo na artéria coronária 
e trazer um ritmo quase 
normal ao coração. "Fa-
zer exercícios em casa, 
com a ajuda do professor, 
me ajuda bastante. Sem-
pre quando terminam 
as aulas me sinto muito 
bem. A cada dia, o meu 
organismo melhora", dis-
se Vera Lúcia.

O educador físico des-
taca que pessoas que ti-
veram problemas cardí-
acos não só podem como 
devem realizar atividade 
física. Ele lembra que an-
tes é necessário ter tam-
bém a orientação de um 
cardiologista para avaliar 
o risco. "Uma arritmia ou 
restrições nas válvulas 
podem acabar restrin-
gindo a prática esporti-
va", disse.

Outro ponto destaca-
do pelo professor é que, 
para um idoso hiperten-
so, a prática de atividade 
física de alta intensidade, 
que fazem com que o in-
divíduo prenda a respira-
ção, devem ser evitadas. 
“Recomendamos exer-
cícios com levantamen-
to de peso, caminhada, 
ciclismo e natação, por 
exemplo”, completou. •

Devemos lembrar 
sempre que, mesmo 

silencioso, o coração bate 
mais de 80 mil vezes por 
dia para que possamos 

gozar a vida como 
quisermos. E ele não 
pede nada em troca!

Pietro Lima, cardiologista

Terceira idade

Cleyton 
Lopes, 
educador 
físico
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Pedalaço marca Semana 
Nacional de Trânsito em Viana

Vinícius Nascimento

Cerca de 200 ciclis-
tas percorreram 
25 km pedindo 
paz e respeito 

no trânsito, no último 
domingo (19). A iniciativa 
foi da empresa Dellmar 
Transporte Sustentável e 
fez parte das ações da Se-
mana Nacional do Trân-
sito de Viana, abrindo as 
atividades educativas 
alusivas à data no mu-
nicípio. Além do peda-
laço, blitzes orientativas 
da Guarda Civil foram 
realizadas em pontos 
estratégicos da cidade 
ao longo de toda semana.

Quem esteve no Peda-
laço e elogiou a iniciati-
va foi o casal do grupo 
Layd's & Brutas Rizone-
te Maria Gastaldi (55) e 
Dezinho Alves de Souza 
(67). "É muito importan-
te que ações como essa 
chamem a atenção para 
o ciclista. Somos a parte 
mais sensível no trânsi-
to e precisamos que os 

motoristas olhem com 
respeito para nós. Espe-
ro que outras iniciativas 
como essa sejam realiza-
das", disse Rizonete.

O diretor comercial da 
Dellmar Transporte Sus-
tentável, Dellano Scarpe, 
explica que a empresa 
tem uma forte política de 
segurança e respeito no 
trânsito, onde todos os 
motoristas passam por 
um constante processo 
de treinamento. "Temos 
a preocupação de formar 
nossos colaboradores 
para um trânsito mais 
seguro para todos. Os 
treinamentos são cons-
tantes", destaca.

O pedalaço contou 
com apoio da Federa-
ção Espírito-santense 
de Ciclismo (Fesc), da 
Comissão de Segurança 
no Ciclismo do Espírito 
Santo (CSCES), da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
e da Guarda Municipal 
de Viana. Rizonete (55) e Dezinho (67)
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Respeito

A ideia do pedalaço 
surgiu após o relato do 
ciclista Vinícius Bertu-
lani viralizar nas redes 
sociais. Ele contou que 
se surpreendeu com a 
atitude respeitosa de 
um motorista da Dell-
mar quando terminava 
seu treinamento, em 
um trecho da BR-262.

"Eu fui passar por um 
local que não havia 
acostamento e olhei 
para trás, para que eu 
pudesse atravessar em 
segurança. O motorista 
de uma carreta bitrem 
da Dellmar já tinha me 
visto, diminuiu a velo-
cidade, piscou o farol, 
dando preferência para 
mim. Foi uma situação 
muito bacana e me senti 
protegido. Infelizmente, 
não é sempre assim que 
acontece", lembrou.

Com a repercussão po-
sitiva do caso, Dellano 
Scarpe fez contato com 
Vinícius e propôs uma 
live para falar sobre 
respeito do trânsito e a 
realização do pedalaço. 
"Atitudes como a do nos-
so motorista Ricardo Li-
vramento devem servir 
de exemplo para outros 
condutores. O respeito 
no trânsito é imprescin-
dível", destaca Dellano.

Semana 
Nacional do 
Trânsito

Outros municípios 
da Grande Vitória 
também celebraram a 
Semana Nacional do 
Trânsito. A Prefeitura 
de Cariacica, por meio 
dos agentes de trânsito 
da cidade, em uma ope-
ração integrada com a 
Guarda de Viana, pro-
moveu blitz na divisa 
das duas cidades.

Em Vitória, as ações 
educativas foram reali-
zadas com os estudan-
tes da rede municipal 
de ensino, conduzidas 
pela gerência de Edu-
cação para o Trânsito, 
da Secretaria de Trans-
portes, Trânsito e In-
fraestrutura Urbana 
de Vitória (Setran). Já 
em Vila Velha, a data 
foi lembrada com ações 
de conscientização nas 
ruas da cidade pela 
Guarda Municipal. •

Dellano também participou do pedalaço

Conscientização e turismo: ciclistas nas Ruínas da Igreja de Belém, em Jucu
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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 13 pro-
põe que devemos tomar 
medidas urgentes para 
combater a mudança 
do clima e seus impactos.

O aquecimento é global, 
mas a influência é local. 
A mudança do clima tem 
ficado cada vez mais evi-
dente. É um problema 
global, que reflete na 
vida de cada cidadão.

Esse objetivo trata da 
importância da resili-
ência e da capacidade 
de adaptação dos agru-
pamentos humanos 
aos riscos associados 

à mudança do clima e 
às catástrofes naturais. 
Chama a atenção para 
as ações que devem ser 
feitas no nível municipal 
para ajudar a combater a 
mudança do clima e seus 
impactos.

No ano de 2009, foi ins-
tituída a Política Nacio-
nal sobre a Mudança do 
Clima (PNMC), por meio 
da Lei 12.187/2009. Essa 
política oficializa o com-
promisso do Brasil junto 
à ONU de reduzir entre 
36,1% e 38,9% suas emis-
sões projetadas até 2020.

O compromisso do Bra-
sil foi confirmado na 21ª 
Conferência das Partes 
da Convenção-Quatro 
das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (COP 
21), em setembro de 2016.

Também está em vigor 

a Estratégia Brasileira de 
Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degra-
dação (REDD+), coorde-
nada pelo Ministério do 
Meio Ambiente e voltada 
para a redução de emis-
sões por desmatamento 
e degradação, conserva-
ção, manejo florestal sus-
tentável, manutenção e 
aumento dos estoques de 
carbono florestal.

Entre as diretrizes da 
PNMC está o estímulo 
e o apoio à participa-
ção dos governos fede-
ral, estadual, distrital e 
municipal, assim como 
do setor produtivo, do 
meio acadêmico e da so-
ciedade civil organizada, 
no desenvolvimento e 
na execução de políti-
cas, planos, programas 
e ações relacionados à 

mudança do clima.
Portanto, é necessária a 

reflexão na esfera dos go-
vernos locais e estimular 
ações em diversos âm-
bitos, desde a escola até 
serviços de saúde, para 

desenvolver estratégias 
para as prefeituras atu-
arem na área. •

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.

Por
César Albenes

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila Capixaba - Cariacica - ES
       (27) 2121-0811     (27) 2121-0800

Agenda 2030 da ONU – ODS 
13: Tomar medidas urgentes 
para combater a mudança 
do clima e seus impactos
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ENTREVISTA | LUCIANO MACHADO, DEPUTADO ESTADUAL

"Culpar os governadores pela 
alta no preço da gasolina 
é estratégia eleitoral de 
Bolsonaro"
Vinícius Nascimento

O que subiu foi o 
preço da gasolina e 

não o ICMS. Próximo 
às eleições, Bolsonaro 
vai reduzir o preço do 

produto, o que vai gerar 
um enorme ganho 

político para ele. É uma 
estratégia eleitoral.

O deputado es-
tadual Lucia-
no Manoel 
Machado, ou 

Luciano Machado (PV), 
acumula mais de 30 anos 
de vida política e experi-
ência nos diversos cargos 
públicos exercidos nesse 
período. Foi vereador em 
Guaçuí com apenas 23 
anos, sendo o mais novo 
e ainda o mais votado da 
cidade; foi vice-prefeito 
e prefeito da cidade por 
dois mandatos; presidiu 
o Consórcio Intermunici-
pal do Desenvolvimento 
Sustentável da Região do 
Caparaó (Consórcio Ca-
paraó) entre 2005 e 2006; 
entre outras funções 
exercidas no governo 
do Estado e em cidades 
do interior e na Grande 
Vitória.

Mas, o que o mais en-
che seu peito de orgu-
lho nessa trajetória foi 
a homenagem recebida 
de Prefeito Destaque no 
Espírito Santo, no ano 
de 2006. Tal honraria foi 
concedida pelo Instituto 
Biosfera, em Portugal, 
aos melhores prefeitos 
do Brasil, sendo ele o 
único prefeito do Espí-
rito Santo a receber a 
homenagem.

Eleito para uma cadei-
ra na Assembleia Legis-
lativa do Espírito Santo 
(Ales) em 2018 pela pri-
meira vez, o deputado 
pode ter sua candidatu-
ra a reeleição no próximo 
ano prejudicada após 
uma condenação pelo 
Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo (TJES) por 
improbidade administra-
tiva, o que pode torná-lo 
inelegível por três anos.

"Entrei com um pedido 
de rescisória e ganhei a 
liminar. Até outubro, 
irei decidir sobre minha 

candidatura a reelei-
ção", revelou. Na Ales, o 
deputado é presidente 
da Comissão de Defesa 
da Cidadania e Direitos 
Humanos, é membro 
efetivo nas Comissões de 
Saúde, Segurança Públi-
ca e de Proteção à Crian-
ça e ao Adolescente e de 
Políticas sobre Drogas.

Nesta entrevista conce-
dida com exclusividade 
ao Agora ES, o deputa-
do respondeu sobre a 
polêmica criada em tor-
no de um projeto de lei 
que propunha a redução 
salarial dos deputados 
que apresentou no iní-
cio da pandemia, avalia 
a gestão da pandemia no 
âmbito federal e estadu-
al e critica o presidente 
Bolsonaro por querer 
culpar os governadores 
pela alta do preço da ga-
solina. Confira.

Agora ES - Como o 
senhor iniciou sua 
vida pública?

Em 1988, fui eleito o ve-
reador constituinte mais 
novo e mais votado da 
história de Guaçuí. Não 
estava em meus planos 
entrar para vida pública. 
Na época, era comercian-
te na região, mas, como 
aconteceu, então, resolvi 
seguir. Após o término 
do mandato como vere-
ador, não quis concorrer 
a reeleição e, então, voltei 
para meu comércio.

Já em 96, fui conven-
cido e convidado a dis-
putar a eleição como 
vice-prefeito da cidade. 
Fomos eleitos e tive 
meu trabalho como vi-
ce-prefeito avaliado po-
sitivamente, o que me 
levou a disputar 
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a eleição para prefeito 
no pleito seguinte. Fui 
eleito por dois manda-
tos (2000 e 2004). En-
cerrando meu segundo 
mandato como prefeito, 
fiquei um período fora 
do cenário político e, 
depois, fui para o go-
verno do Estado, onde 
exerci o cargo de Dire-
tor de Obras da COHA-
B-ES, fui representante 
do governo na Junta 
Comercial e gerente de 
Programas e Projetos 
da Secretaria de Agri-
cultura do Estado até 
2014. Em 2018, decidi dis-
putar como candidato a 
deputado estadual pela 
primeira vez, quando 
fui eleito com mais de 15 
mil votos.

Na Assembleia, o 
senhor é autor da 
lei estadual que 
institui o dia 2 de abril 
como Dia Estadual 
em Homenagem à 
Memória dos Cidadãos 
que faleceram em 
virtude da Covid-19 
e de Homenagem aos 

Profissionais da Saúde 
no Estado. Como o 
senhor avalia a gestão 
da pandemia pelo 
governo federal e 
estadual?

A pandemia entrou 
para história do mundo. 
Qualquer decisão que o 
governante tome é des-
gastante. Ainda mais 
quando se fala em me-
didas restritivas de cir-
culação, de fechamento 
de comércio. Pode passar 
a impressão que você é 
inimigo do comércio... 
Contudo, ser governante 
com a consciência clara 
de ouvir a ciência foi mais 
difícil.

O governador do Es-
pírito Santo e outros 
governadores sofreram 
muito por conta do dis-
curso contrário à ciência 
adotado pelo presidente 
da República. Bolsonaro 
não compreendeu que a 
luta não era contra ele, 
mas, sim, contra o coro-
navírus. Infelizmente, o 
governo federal deixou 
de agregar ao seu man-

dato uma boa condução 
da pandemia e preferiu 
não seguir as orientações 
dos especialistas.

Quando o Mandetta 
(Luiz Henrique Mandet-
ta, ex-ministro da Saúde) 
foi exonerado, por exem-
plo, vi tal atitude como 
um dos grandes erros do 
presidente nesse trabalho 
de condução da pande-
mia. O ministro tinha 
conhecimento técnico, 
tinha decisões respalda-
das pela ciência e isso não 
agradou o presidente.

Com essa postura do 
Bolsonaro, deixamos 
de salvar muitas vidas, 
de cuidar das pessoas e 
criou-se um radicalismo 
em relação à pandemia 
no País. Parecia que 
quem acreditava na Co-
vid-19 era contra o Brasil.

Já a postura do governa-
dor Renato Casagrande 
foi contrária à do presi-
dente e é, até hoje, base-
ada na ciência. Tanto que 
os órgãos de controle dão 
notas máximas para o 
Estado na gestão da pan-

demia. Todas as ações do 
governo do Estado até o 
momento foram acer-
tadas, como, por exem-
plo, ampliar o número 
de leitos, não construir 
hospital de campanha, 
que, na minha avaliação, 
foi o maior acerto do go-
vernador.

Considerando nossa ge-
ografia, nosso tamanho, 
o hospital de campanha 
seria um investimento jo-
gado fora. Seria apenas 
um depósito de pessoas 
doentes, isoladas. Não 
seria um ambiente ade-
quado para salvar vidas... 
Tanto que os Estados que 
adotaram essa medida 
não tiveram os resulta-
dos esperados.

O governo do Espírito 
Santo equipou os hos-
pitais para que, após a 
pandemia, ficasse um 
legado positivo. O Estado 
também acertou em criar 
o auxílio para famílias 
carentes por meio do ES 
Solidário, criou o Fundo 
Soberano antes, usou o 
recurso para investimen-

tos e financiamentos com 
o objetivo de minimizar 
o prejuízo do empreen-
dedor, da geração de em-
prego e renda.

O que precisa ser visto 
agora é o custo de vida, 
com o aumento dos pre-
ços... Um trabalho do 
Ministério da Economia 
para dar poder aquisitivo 
ao trabalhador, que só vê 
os preços subirem...

O senhor é da base do 
governador na Ales. 
Como é sua relação 
com o Casagrande?

Tenho uma relação de 
muito respeito e até de 
admiração pelo governa-
dor Renato Casagrande. 
Dentro da Assembleia, 
faço um debate indepen-
dente, mas, geralmente, 
me vejo na base do go-
verno por entender que o 
governo tem procurado 
agir da melhor maneira 
em tudo que faz. Então, 
acaba sendo natural essa 
minha presença na base 
do governo.

Quando você é do órgão 

de fiscalização, você pre-
cisa ter cuidado para não 
cair junto com o gestor, 
mas, no caso do Espírito 
Santo, temos a sorte e 
a tranquilidade de ver 
que o Estado está sen-
do muito bem dirigido, 
como uma capacidade 
de transparência, como 
nota A no Tesouro Na-
cional...

Casagrande tem mos-
trado todo seu empenho 
no comando do Estado e 
os resultados são a prova 
disso. 

Na condução da pan-
demia, por exemplo, o 
Estado está sempre en-
tre as cinco unidades 
federativas que mais 
vacinaram, é nota 100 
em transparência dos 
gastos para combate ao 
coronavírus, foi o Estado 
que mais abriu novos lei-
tos per capita no Brasil. 

Eu vejo que o Espírito 
Santo é destaque em vá-
rios aspectos e isso traz 
para o lado do governo 
quem quer o melhor 
para o Estado.

O governador do 
Espírito Santo e outros 
governadores sofreram 

muito por conta do 
discurso contrário à ciência 
adotado pelo presidente da 

República. Bolsonaro não 
compreendeu que a luta não 

era contra ele, mas, sim, 
contra o coronavírus.
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A gasolina tem 
registrado aumentos 
constantes. O 
presidente Bolsonaro 
culpa os governadores 
e pede a redução 
do ICMS (tributo 
estadual que incide 
sobre produtos de 
diferentes tipos). 
Já os governadores 
culpam a política de 
preços adotada pela 
Petrobrás. Como o 
senhor enxerga esse 
cenário?

As falas agressivas de 
Bolsonaro dividiram o 
Brasil desde o início de 
seu mandato. Esse dis-
curso sobre o valor da 
gasolina é um exemplo. 
Ele não foi elegante com 
os governadores e nem 
teve um discurso de 
estadista ao culpá-los 
pela alta da gasolina, 
uma vez que o aumento 
foi no produto e não no 
imposto.

A alíquota do ICMS 
sobre a gasolina no Es-
pírito Santo é de 27% e 
permanece a mesma 
taxa há algum tempo. 
Quando a gasolina es-
tava em R$ 4,00, o ICMS 
também era de 27% e, 
até então, a culpa não 
era dos governadores. 
Esse discurso soa como 
uma estratégia eleitoral 
pensando na reeleição.

Bolsonaro culpa os 
governadores pelo alto 
valor da gasolina asso-
ciando esse aumento a 
não redução da alíquo-
ta do ICMS. Próximo às 
eleições, Bolsonaro vai 
reduzir o preço do pro-
duto, o que vai gerar um 
enorme ganho político 
para ele. Essa estraté-
gia é a estratégia dele. O 

que subiu foi o produto 
e não o ICMS. Se eu fos-
se o governador do Es-
tado, não reduziria, nes-
se momento, o imposto.

O senhor foi 
condenado pelo 
Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo (TJES) 
por improbidade 
administrativa e 
estaria inelegível 
por três anos. Como 
o senhor avalia essa 
decisão? Ainda 
pensa em disputar a 
reeleição?

O parecer de todos os 
tribunais que me julga-
ram diz que não houve 
qualquer prejuízo ao 
erário público. Ou seja, 
de acordo com a Lei da 
Ficha Limpa, o candi-
dato só fica inelegível 
quando é comprovado 
que houve dolo.

Na verdade, essa deci-
são do Superior Tribu-
nal Justiça (STJ) mante-
ve a decisão do Tribunal 
de Justiça do Espírito 
Santo (TJES) por conta 
de uma falha da minha 
parte, que não identi-
fiquei no processo o 
pagamento de custas 
processuais. Por isso, o 
STJ não reconheceu o 
recurso. Entrei com um 
pedido de rescisória e 
ganhei a liminar. Esse 
processo não me impe-
de de registrar minha 
candidatura, uma vez 
que tenho o argumen-
to da lei, comprovando 
que não houve dano ao 
erário público.

Em 2020, o senhor 
apresentou um 
PL de redução de 
30% dos salários 
dos parlamentares 

durante a pandemia. 
O PL acabou não 
sendo aprovado. 
Hoje, um ano depois, 
qual a avaliação que 
o senhor faz dessa 
votação? O senhor 
acredita que houve 
algum equívoco por 
parte dos demais 
deputados em não 
aprovar a redução 
salarial?

Essa proposta foi mui-
to rejeitada pelos de-
mais parlamentares e 
gerou uma rejeição até 
a minha pessoa na casa. 
Infelizmente! Mas a mi-
nha intenção era que a 
proposta fosse de toda 
a Assembleia.

Quando a proposta foi 
apresentada, nós está-
vamos no início da pan-
demia, com medidas de 
controle mais rígidas, 
restrição no comércio... 
Não tínhamos ideia das 
consequências econô-
micas que a pandemia 
iria causar.

Quando o governo 
adotou essas medidas 
de combate, os políticos, 
de modo geral, foram al-
vos de críticas. Ouvia-se 
que era muito fácil pe-
dir à população para 
ficar em casa, enquanto 
nós tínhamos o salário 
todo mês na conta...

Então, encaminhei 
um e-mail solicitando 
a assinatura dos de-
mais parlamentares em 
apoio ao projeto, pen-
sando em até na possi-
bilidade da Ales ser re-
ferência no Brasil com 
essa medida, de cortar 
na própria carne.

Infelizmente, a pro-
posta foi mal interpre-
tada, gerou um desgas-

te muito grande... Fui 
taxado de demagogo 
e tudo! Sobre a reação 
dos demais deputados 
diante à proposta de 
redução salarial, prefiro 
não me manifestar.

Nos últimos dias, 
muitos casos de 
violência contra a 
mulher ganharam 
destaque na imprensa 
local. Na Ales, o 
senhor é autor do 
Projeto de Lei sobre 
o Dia Estadual 
do Combate ao 
Feminicídio. Como o 
senhor vê esses casos 
e, na sua opinião, o 
que precisa ser feito 
para reduzir esses 
casos?

É necessário um con-
junto de políticas pú-
blicas, tanto na esfera 
municipal, estadual e 
federal, para a redução 
desse tipo de violência. 
É sabido que vários fa-
tores contribuem para 
a violência doméstica, 
como o alcoolismo, o 
machismo, entre outros.

Durante os momentos 
mais restritos da pande-
mia, vimos muitas notí-
cias de violência domés-
tica, infelizmente... Então, 
acredito que um trabalho 
forte, como campanhas 
educativas, fortalecimen-
to dos canais de denúncia, 
políticas de incentivo para 
a mulher criar sua inde-
pendência financeira, por 
exemplo, podem ajudar.

Tudo isso, claro, asso-
ciado à serviços de assis-
tência e psicológicos às 
vítimas, punição severa 
aos agressores, fortale-
cimento das equipes de 
seguranças que atuam 

nesses casos. Para aca-
bar com essa cultura, é 
preciso investimentos 
em educação.

O ministro da 
Educação Milton 
Ribeiro disse há 
poucos dias que 
alunos com deficiência 
'atrapalham' o 
aprendizado de 
outros estudantes. 
A declaração dele 
vai de encontro a 
um projeto de lei de 
autoria do senhor, que 
garantiu assentos nas 
escolas para crianças 
com Transtorno do 
Déficit de Atenção 
com Hiperatividade 
(TDAH). Como o 
senhor recebeu essa 
declaração?

Nós fizemos até uma 
nota de repúdio na Co-
missão de Cidadania e 
Direitos Humanos. O 
discurso do ministro foi 
totalmente desastroso! 
Ele parece desconhe-
cer totalmente a Lei 
da Inclusão, visto que 
essa ideia de separar as 
crianças com necessi-
dades educacionais es-
peciais já foi discutida 
há anos e não há mo-
tivos para que isso seja 
feito... Essa fala na boca 
de qualquer outra pes-
soa já seria triste, agora, 
vindo de um ministro 
da Educação, é mais de-
sastrosa ainda.

Como o senhor avalia 
a política de inclusão 
de alunos deficientes 
no ES?

O Espírito Santo tem 
evoluído nesse aspec-
to. Agora, por conta da 
pandemia, o prejuízo 

no processo de apren-
dizagem dos alunos, em 
especial aos estudantes 
com necessidades espe-
ciais, foi ainda maior. 
Mas notamos o empe-
nho por parte da equipe 
da Secretaria de Educa-
ção (Sedu) para reparar 
esse prejuízo.

Há poucos dias, o go-
verno do Estado fez o 
anúncio de um investi-
mento em ações para a 
Educação Especial, sen-
do destinados recursos 
para a reestruturação 
física, aquisições de ma-
teriais pedagógicos e 
equipamentos de aces-
sibilidade e de tecnolo-
gia, entre outros.

O senhor é do 
Caparaó, uma das 
regiões com um 
grande potencial 
turístico do Estado, 
porém, ainda pouco 
explorada. O que 
precisa ser feito 
para potencializar o 
turismo?

A região do Caparaó é 
abençoada por Deus! É 
uma região rica de be-
lezas naturais, abriga o 
Pico da Bandeira, um 
atrativo para turistas 
que gostam de aventu-
ra e da natureza.

Acredito que algumas 
políticas públicas possam 
alavancar o turismo da 
região, como a melhoria 
na infraestrutura para 
receber os visitantes. 
Também é importante 
dar uma condição para 
que as pessoas que ali 
vivem possam investir 
e que tenham condições 
de escoar suas produções, 
de fazer um transporte 
escolar com segurança. •

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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CAFÉ, DIREITO 
E GESTÃO 
PÚBLICA

Por
Érico Lopes
@cafedireitoegestaopublica

Prestação de 
contas, eleições 
e sanções

A prestação de 
contas eleito-
rais não serve 
apenas para 

o candidato e o partido 
político explicar à Justi-
ça Eleitoral de onde veio 
o dinheiro arrecadado 
na campanha eleitoral 
e como ele foi utilizado. 
Serve também para que 
os cidadãos exerçam o 
controle social, fiscali-
zando os políticos e as 
agremiações partidárias.

A importância dessa 
fiscalização realizada 
pela Justiça Eleitoral, e 
possível de ser realizada 
pela população, se tor-
nou ainda mais relevan-
te com a destinação de 
parte dos tributos pagos 
pelos cidadãos às campa-
nhas eleitorais por meio 
do Fundo Eleitoral de 
Financiamento de Cam-
panha (FEFC).

O café de hoje é com o 
contador Marcelo Me-
deiros, especialista em 
contabilidade pública, 
eleitoral e contabilidade 
do terceiro setor, sócio 
administrador do escritó-
rio Mored Contabilidade.

Érico Lopes - 2022 
é um ano em que 
teremos eleições 
para presidente e 
senador da República, 
deputado federal, 
estadual e distrital. 
Sabemos que a 
legislação eleitoral 
exige que os partidos 
e os candidatos 
prestem contas 
das arrecadações e 
gastos da campanha 
eleitoral. Mas, quais 
as consequências para 
quem não declara 
corretamente essas 
informações?

Marcelo Medeiros - A 
Resolução 23.607/19, que 
dispõe sobre a arrecada-
ção e os gastos de recur-
sos por partidos políticos 
e candidatos e sobre a 

prestação de contas nas 
eleições, vigente em 2020, 
é bem clara ao dizer que 
a entrega da prestação 
de contas, de forma que, 
caso não corresponda 
com a efetiva movimen-
tação de recursos, carac-
teriza infração grave.

A prestação de contas 
poderá ser julgada de-
saprovada ou até mes-
mo como não prestada, 
dependendo do caso. A 
declaração incorreta ou 
a sua ausência poderá 
também ocasionar o pe-
dido de devolução desse 
recurso. O candidato 
que tiver sua prestação 
de contas julgada como 
não prestada ficará sem 
sua quitação eleitoral e 
não poderá disputar, no 
mínimo, os próximos 
dois pleitos eleitorais.

A prestação de contas 
deve ser assinada por 
um profissional de 
contabilidade, além 
de ser obrigatório 
constituir um 
advogado. Qual 
a importância do 
candidato e do partido 
político estarem 
sendo assessorados 
por profissionais 
capacitados na 
elaboração da 
prestação de contas 
de campanha?

O assessoramento 
contábil evitará que 
problemas ocorridos no 
decorrer da campanha se 
estendam para presta-
ção de contas. Às vezes, 
problemas simples que 
ocorrem e não são re-
solvidos a prazo geram 
desaprovações de contas 
e devoluções de recursos.

O acompanhamento 
pelo contador permite 
que seja fornecida orien-
tação ao candidato sobre 
o permitido e o proibido, 
que, muitas vezes, é des-
conhecido por ele.

Um profissional capaci-

tado elaborará a presta-
ção de contas dentro das 
normas e dará a devida 
orientação. É claro que, 
para que isso aconteça, 
o contador, o partido, o 
candidato e o advogado 
devem andar em con-
junto.

Além da prestação 
de contas eleitorais, 
os partidos 
políticos possuem a 
obrigatoriedade de 
prestar, anualmente, 
as contas partidárias. 
Qual o prazo para 
prestar as contas 
partidárias? Existe 
alguma diferenciação 
quanto a esses prazos 
em anos eleitorais 
e não eleitorais? E, 
se o partido político 
não cumprir com 
esta exigência, 
atualmente, quais são 
as consequências?

O prazo para envio 
da prestação de contas 
anual partidária é 30 de 
junho do ano seguinte, 
independentemente de 
ser ano eleitoral ou não. 
O partido que deixar de 
apresentar a prestação 
de contas ficará com a 
situação daquele exercí-
cio como não prestada, 
perdendo o direito de 
recebimento de recur-
sos do fundo partidário, 
além da suspensão do 
registro ou anotação do 
órgão partidário.

Ainda, o órgão partidá-
rio, de qualquer esfera, 
que tiver as suas contas 
julgadas não prestadas, 
estará sujeito a devolu-
ção integral dos recursos 
provenientes do Fundo 
Partidário que lhe fo-
rem repassados indevi-
damente.

Sabemos que alguns 
partidos políticos 
foram incorporados 
a outros nos últimos 
anos, podemos 
citar o PC do B, que 

incorporou o PPL, 
e o Podemos, que 
incorporou o PHS. 
Nesses casos, os 
partidos incorporados 
transferem aos 
partidos que o 
receberam eventuais 
sanções que possuíam 
(suspensão ao 
direito de receber 
fundo partidário, 
por exemplo)? Com 
a promulgação da 
Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 

da Reforma Eleitoral, 
aprovada na quarta 
(22), teremos alguma 
mudança nessa regra?

Sim. Com base na nova 
reforma aprovada, a 
Emenda Constitucional 
prevê uma regra para 
impedir que, em caso de 
incorporação de partidos, 
eventuais sanções aplica-
das ao incorporado sejam 
transferidas para o incor-
porador. Muitos partidos 
tinham dificuldade de re-
gularizar as pendências 

do incorporado devido à 
falta de documentação e 
informação. •

Érico Lopes é Mestran-
do em Direito Adminis-
trativo e Administração 
Pública pela Universi-
dad de Buenos Aires, 
Membro Titular da Aca-
demia de Letras Jurídi-
cas do Estado do Espíri-
to Santo e Secretário de 
Controle e Transparên-
cia de Viana/ES. (@cafe-
direitoegestaopublica)
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"Bolsonaro 
pintou um quadro 
inexistente do 
Brasil na ONU"

JK
COLUNA

Pela terceira vez 
discursando na 
abertura da As-
sembleia Geral 

da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
ocorrida na última ter-
ça-feira, o presidente 
brasileiro Jair Bolsonaro 
(sem partido) optou por 
reforçar posicionamento 
ao seu eleitorado, mesmo 
aquele sendo um local 
onde a proposta era ou-
tra: falar ao mundo e não 
ao seu próprio mundo. O 
coordenador do curso de 
Relações Internacionais 
da UVV, Rafael Simões, 
classificou o discurso 
como "muito ruim".

O Brasil tem a honra de 
ser o País a abrir os tra-
balhos na assembleia, 
um reconhecimento 
dado pela articulação 
feita em prol da criação 
da entidade. Desde a re-
democratização, todos os 
presidentes brasileiros 
ocuparam o púlpito para 
pautar temas em voga 
na política externa ou 
preocupações comuns 
aos membros. Fernan-
do Henrique Cardoso 
(PSDB), em 2001, exter-
nou a preocupação com 
o terrorismo devido aos 
ataques aos EUA em 11 de 
setembro daquele ano e 
até chegou a propor a 
convocação do Tratado 

Interamericano de As-
sistência Recíproca.

Lula (PT), em 2003, su-
geriu união para acabar 
com as guerras no Orien-
te Médio, defendendo 
"que só encontrarão 
solução num quadro 
multilateral". Reforçou 
ainda o papel de países 
em desenvolvimento 
como atores importantes 
no cenário internacional 
para solução de conflitos.

Dilma Rousseff (PT), 
por sua vez, em 2012, cri-
ticou os Bancos Centrais 
dos países desenvolvidos 
que "persistem em uma 
política monetária ex-
pansionista que desequi-
libra as taxas de câmbio" 
e pediu o fim do conflito 
na Síria, "como presi-
denta de um País que é 
a pátria de milhões de 
descendentes de sírios", 
discursou. E, Michel Te-
mer (MDB), em 2018, cri-
ticou o protecionismo de 
algumas nações e citou 
que o Brasil tem defen-
dido a abertura, inclusi-
ve para refugiados, e que 
vem recebendo pessoas 
principalmente da Vene-
zuela.

Já Bolsonaro, este ano, 
usou o espaço para, en-
tre outros assuntos, de-
fender métodos preco-
ces e ineficazes contra a 
Covid-19, culpar prefei-

tos e governadores por 
problemas econômicos 
e apontar dados irreais 
sobre a Amazônia. Como 
pontua Simões, "pintar 
um quadro inexistente 
do País. Louvando o Có-
digo Florestal, o mesmo 
que ele e o ex-ministro 
do Meio Ambiente, Ri-
cardo Salles, fizeram de 
tudo para enfraquecer".

Para o professor uni-
versitário, o Brasil perde 
espaço no cenário mun-
dial. "Para a nossa sorte, 
os países têm necessida-
de de matéria-prima que 
o Brasil fornece. Mas per-
demos espaço por causa 
da política dogmática e 
ideológica, o que prejudi-
ca o interesse nacional", 
pontuou, detalhando 
que Bolsonaro, já sem o 
apoio de Donald Trump 
naquele mesmo ambien-
te, fica sem arrimo de 
grandes lideranças.

Sobre o Espírito Santo, 
que tem parte de sua 
economia pautada na 
exportação, Simões es-
tima: "Como o Estado 
é um exportador de pe-
dras, café, aço e minério 
de ferro acaba não sendo 
muito afetado. Mas, se o 
Brasil tivesse uma diplo-
macia mais assertiva, 
poderíamos abrir novos 
mercados para produtos 
daqui". •

Cidadã Vitoriense a Damares
A Câmara de Vitória entregou as tradicionais homenagens a 94 

cidadãos na última semana. Entre os nomes listados estava o da 
secretária especial de Direitos Humanos e da Mulher do governo 
federal, Damares Alves, para a Comenda Arecelli, que reconhece 
a atuação contra a violência e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Vale ressaltar que o atual prefeito da capital, Lorenzo 
Pazolini (Republicanos), enquanto deputado estadual, também a 
homenageou com “Comenda Ordem do Mérito Domingos Mar-
tins”.

No ninho socialista
Cotada como possível liderança pelo governador Renato Casa-

grande (PSB), a secretário estadual de Direitos Humanos, Nara 
Borgo, esteve em Brasília essa semana, visitando a Fundação João 
Mangabeira, instituto ligado ao partido do chefe do Executivo, e 
transitou com muita familiaridade dentro do ninho socialista.

Play na articulação
Ainda falando em perspectiva eleitoral, a um ano da eleição, as 

executivas estaduais começam a se movimentar, abrindo portas 
para novos filiados, buscando atrair nomes de peso ou deixando 
sair outros não tão alinhados. A articulação, porém, já reflete na 
Assembleia e há deputados incomodados. Nos bastidores, há quem 
defenda que o governador Renato Casagrande (PSB) já precisa 
entrar em cena para tentar organizar, previamente, o jogo.

Contas irregulares na previdência
A Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Espírito Santo (Ipajm), referente ao ano de 2018, foi 
julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo (TCE-ES). A Corte apontou que registros de provisão mate-
mática dos planos financeiro e previdenciário não coincidem com 
os valores apurados pela avaliação atuarial. Pela irregularidade, 
foi aplicada multa no valor de R$ 1.000,00.

Reduto de atuação parlamentar
Depois de apresentar o estudo elaborado no Espírito Santo para 

destravar e desburocratizar as obras públicas no Estado, o de-
putado estadual Marcelo Santos (Podemos) levou os dados ao 
Legislativo do Ceará. “Agora, observando a legislação do nosso 
Estado e a do Ceará, o estado nordestino poderá fazer um estudo 
profundo, atualizando e desburocratizando as obras públicas”, 
afirmou. O parlamentar, com cinco mandatos consecutivos, tem na 
Comissão de Infraestrutura da Assembleia quase que um reduto 
de atuação nos últimos anos.
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Artista 
capixaba 
participa 
de Bienal 
Internacional 
em São Paulo
César Lima é um artista da arte Naif que 
retrata a cultura capixaba. Ele vai expor 
a obra Procissão de São Benedito na 3ª 
edição da Bienal

César Lima é artis-
ta plástico, pin-
tor e mosaicista 
capixaba, que já 

esteve nas páginas do 
Agora ES várias vezes. 
Ele pinta quadros com 
arte ingênua e de cores 
vibrantes, onde retra-
ta a história capixaba. 
Com centenas de peças 
produzidas, o artista ul-
trapassa fronteiras e vai 
exibir sua obra Procissão 
de São Benedito, um acrí-
lico sobre tela de 60x60 
cm, na 3ª Bienal de Arte 
Naif (BINaïf), que come-
ça neste sábado (25) e vai 
até 13 de novembro, no 
Museu Municipal de So-
corro, em São Paulo.

A obra que será exposta 
na Bienal homenageia os 
festejos de São Benedito, 
na Igreja do Rosário, lo-
calizada em Vitória, e que 
é datada de 1765. A igre-
ja pertence à irmandade 
de São Benedito, que, até 
hoje, mantém sua devo-
ção em festa realizada 
todo 27 de dezembro.

“Minha alegria é mos-
trar, divulgar meu traba-
lho, que conta a história 
e a cultura de um povo. 
Orgulho de ser capixa-
ba!”, disse César Lima.

Tombada como patri-
mônio histórico, a igreja 
mantém as característi-
cas originais da fachada 
colonial e o frontão bar-
roco, além do cemitério 

e dos ossários em seus 
corredores.

Bienal
A 3ª BINaïf - Bienal 

Internacional de Arte 
Naif - tem como objeti-
vo valorizar e divulgar 
a arte naïf, fortemente 
marcada por elementos 
que caracterizam a cul-
tura popular nacional e 
internacional.

Ela pretende reunir to-

dos os elos de sua rede de 
produção: artistas, pes-
quisadores, colecionado-
res e galeristas, além de 
educadores e estudantes, 
que ampliam seus co-
nhecimentos por meio 
de um trabalho integra-
do de arte-educação.

Serão mais de 160 obras 
de artistas do Brasil e de 
fora e as escolhas foram 
feitas por meio de edital 
público. •

Lívia Albernaz

3ª Bienal de Arte Naif (BINaïf)

Local: Museu Municipal Dr. 
João Baptista Gomes Ferraz 
(Rua Antônio Leopoldino,185, 
Centro, Socorro, SP)

Data: 25 de setembro a 13 de no-
vembro
Informações: (19) 3895-8344 ou 
BÏNaif – Bienal Internacional de 
Arte Naif "Totem Cor-Ação"

https://binaif.org.br


Vida feliz
Observe o sol... Enquanto a maioria dor-
me, ele exibe a sua melhor forma, não se 
economiza na expansão da luz, distribui 
seus raios de forma igualitária para todos 
os seres.

O sol não espera que nós o admiremos para 
que então ele revele a sua grandiosidade, 
age guiado unicamente pelo propósito di-
vino, que é pura abundância, pura genero-
sidade...

Assim devemos agir em relação ao amor. 
Primeiro a gente ama, depois é amado. Es-
perar pelo amor das pessoas para depois 
amá-las é uma tolice, mas é justamente isso 
que está acontecendo no mundo inteiro.

Todos querem receber amor, todos reivin-
dicam amor, mas poucos se dispõem a amar 
primeiro. A maioria fica se economizando, 
barganhando, fazendo do amor um jogo de 
troca... São amores necessitados, carentes, 
fragmentados... Pura perda de tempo.

O amor é fonte inesgotável, quanto mais a 
gente ama, mais amor brota dentro de nós e 
mais amor temos para oferecer às pessoas. 
Tudo que o amor quer é jorrar, se expandir, 
envolver as pessoas e preencher todos os 
espaços.

Quem ama sem esperar nada em troca está 
em completa harmonia com a lei da vida, 
está fazendo aquilo que o nosso irmão sol 
faz todo dia, doando-se, expandindo-se!

Não importa se a outra pessoa está dormin-
do, indiferente ao seu amor e se recusando 
a viver, ame-a assim mesmo!

Não importa se no ambiente em que você 
vive o amor ainda não é reconhecido como 
força criadora da vida, expanda-o assim 
mesmo!

Importante é liberar o amor que brota sem 
parar dentro do seu coração. Assim como os 
raios do sol, ele tem necessidade de se espa-
lhar, de se expandir... A natureza do amor é 
a generosidade ilimitada.

Aprendendo com o Sol
Aproveite o dia de hoje para expandir o seu 
amor. Enxergue o Cristo em cada pessoa 
que se aproximar de você, isso vai facilitar 
as coisas.

Dê a todas as pessoas o melhor de si e o 
melhor delas chegará a você. Tome a dian-
teira, mostre a valentia da sua alma, ame 
primeiro!

Ame como gostaria de ser amado e tenha 
a certeza de que todos os seus dias serão 
lindos, repletos de pequenas e constantes 
alegrias. Um coração feliz ama sem esperar 
recompensa e se alegra com as pequeninas 
coisas da vida. Deus mora nos detalhes...

Sejamos como o sol, que não espera elo-
gios nem recompensas, simplesmente bri-
lha! •

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