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PAPO DA ISA

Já falamos bastante
sobre pneus aqui na
coluna, mas, esse é um
assunto que parece não
ter fim. E, realmente, as
dúvidas não param! Um
leitor enviou um e-mail
pedindo para explicar a
diferença entre o pneu
convencional e o Run
Flat. Então, vamos lá!
A tecnologia do pneu
Run Flat permite que
o peso do veículo fique
apoiado sobre as laterais
do pneu, sem ocasionar
danos à roda. Esse pneu
possui uma estrutura
mais reforçada no talão (borda que entra em
contato com a roda), nas
laterais (tem uma estrutura bastante reforçada
para suportar o peso do
veículo) e na banda de
rodagem também.

O pneu Run Flat é utilizado geralmente em
carros de luxo, como
BMW e Mercedes Benz,
pois eles não possuem o
estepe. Pelo fato de ser
mais reforçado, ele oferece maior segurança
para seus proprietários,
pois, em caso de estouro
repentino, em um buraco, por exemplo, pode-se
vazar todo o ar do pneu
que ele vai ter estrutura
para continuar rodando.
Vale lembrar que é necessário alguns cuidados
importantes com o pneu,
como, em caso de vazamento, rodar, no máximo, em até 80 km/h. Sua
quilometragem também
tem um limite quando
vazio (cerca de 80 km),
mas já vi casos de clientes rodarem bem mais

tempo, mas, com extremo cuidado.
Como ele é bem mais
duro do que um pneu
convencional, dependendo do veículo, você
vai notar que o conforto
diminui. E, é claro, seu
preço é bem mais salgado do que um pneu tradicional.
Se você, amigo leitor,

tem alguma dúvida sobre o mundo quatro
rodas e gostaria de contribuir com a coluna,
mande sua sugestão ou
dúvida para comercial@
agoraes.com.br! Até a
próxima! •
Flavio Bolonha é repórter do Agora ES e
consultor automotivo.

Sejamos jovens empreendedores
Por
Isabelle Karen

E aí jovem!? Hoje vamos falar de um assunto
que, ultimamente, está
em alta entre nós, jovens
e adolescentes: o EMPREENDEDORISMO.
Simmmm! Temos muitos jovens e adolescentes
que, em meio ao tempo
em que atravessamos
de pandemia, teve de, de
alguma forma, começar
seu próprio negócio, já
que ficou muito difícil

Pneus Run Flat! Você conhece e
sabe a diferença para um pneu
tradicional?

conseguir um emprego.
Sei que muitos jovens,
em 2020, falaram: “ESSE
VAI SER O MEU ANO!”,
(segredinho: eu disse isso
também! Não se sinta
sozinho ou sozinha! rs),
maaaas... não aconteceu! A Covid chegou,
destruindo os planos de
todos.
E, com isso, decidi trazer para vocês dois exemplos, de pessoas próxi-

mas a mim, que sofreram
com o desemprego na
pandemia e acharam
uma saída, tornando-se
empreendedores!
Walace Eduardo, aos
21 anos, começou a empreender em meio a
pandemia. Logo quando
começou os primeiros
casos, aqui, no Brasil, de
Covid-19, ele foi dispensado da Marinha e ficou
um tempo desempregado. As contas do Walace
foram chegando e ele
foi ficando sem saída...
Até que surgiu a ideia de
vender poupa de fruta.
Com o passar do tempo, sua avó Ana Maria

o incentivou a ampliar
seu negócio, vendendo
também açaí. “Foi muito
difícil. Eu tinha um emprego estável, uma renda fixa, e, do nada, veio
a pandemia e ‘BOOM’...
o desemprego! E, com os
comércios fechando, não
conseguia outro emprego estável. Então, a solução foi me tornar um
empreendedor”, contou
Walace.
Andrielli Santos, 20
anos, relata que, por conta da pandemia, sua mãe
Mirelle perdeu o emprego e, como ela tem dois
irmãos mais novos, as
coisas em casa foram fi-

cando muito difíceis. “Já
havia trabalhado com
minha tia em um salão
de beleza e ela foi me ensinando algumas coisas.
Depois disso, trabalhei
em outros salões pela região. Então, decidi abrir
o meu, em casa mesmo,
para ajuda minha mãe
nas coisas de casa”, disse.
Sabemos que nada vem
fácil, mas, com determinação, mudamos as
coisas! Com esses dois
exemplos, vimos que,
sim, é difícil começar,
mas não é impossível!
Então, jovens e adolescentes: se vocês têm uma
meta ou um plano a ser

conquistado, não desista! Por mais que possa
demorar, uma hora você
consegue conquistar...
Ah! E o mais importante!
Faça seu planejamento
em silêncio! Não conte a
ninguém o que planeja...
Te desejo sucesso! Lembre-se: corra atrás, pois
só você pode alcançar o
topo! •
Beijos de luz da Isa!
Isabelle Karen é uma
jovem sonhadora, estudante de Marketing
Digital, e que adora conversar assuntos que interessam jovens, como ela!
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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
14 propões conservar e
usar sustentavelmente
os oceanos, os mares e
os recursos marinhos
para o desenvolvimento
sustentável. Esse objetivo busca promover a sustentabilidade das zonas
costeiras e dos oceanos.
Em muitas cidades
costeiras são lançados
esgotos, resíduos industriais e sólidos diretamente no mar. Mas não
são só as cidades litorâneas as responsáveis
por esse mal. As cidades do interior também
têm responsabilidade
sobre a contaminação
dos oceanos ao poluir
seus rios e lagos, já que
tudo deságua no mar.
Assim, ainda que o município não seja litorâneo, a poluição dos seus
recursos hídricos terá
como resultado direto

ou indireto a poluição
dos mares.
É preciso também
conservar os recursos
marinhos e utilizá-los
de forma sustentável
para continuar aproveitando os benefícios que
eles nos trazem. O objetivo alerta para a pesca
sem controle, que pode
comprometer muitas
espécies marinhas e o
consumo de pescados
das próximas gerações.
De acordo com a ONG
WWF (World Wide Fund
For Nature), a costa brasileira tem 10,8 mil km
de extensão, abrange 395
municípios e 17 estados.
Abriga ¼ da população
brasileira em um ecossistema único, com três mil
quilômetros de recifes de
corais e 12% dos manguezais do mundo.
Esse ecossistema é de
alta relevância econômica para o Brasil, tendo
no turismo, na pesca e na
exploração mineral seus
principais alicerces, mas,
também, com grande potencial biotecnológico e
energético. Apesar dessa
importância, apenas 2%
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Agenda 2030 da ONU –
ODS 14: Conservar e usar
sustentavelmente os
oceanos, os mares e os
recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável
de toda essa biodiversidade está protegida.
As zonas costeiras representam um dos maiores desafios para a gestão ambiental do País,
especialmente quando
abordadas em conjunto e na perspectiva da
escala da União. Além
da grande extensão do
litoral e da biodiversidade, convergem também
para esse espaço os principais vetores de pressão
e fluxos de toda ordem,
compondo um amplo e
complexo mosaico de
tipologias e padrões de
ocupação humana, de
uso do solo e dos recursos naturais e de exploração econômica.
Apesar das praias marítimas, assim como terrenos de marinha, o mar
territorial, praias fluviais,
entre outros, serem bens
da União, os governos
locais, costeiros ou não,
têm papel importante
em ajudar a combater a
degradação dos oceanos.
A Agenda 21 destaca que
a atuação da autoridade
local, nível de governo
mais próximo da popula-

ção e, portanto, mais apto
à obtenção de soluções
consensuais e menos
intrusivas, desempenha
um papel essencial na
educação, mobilização e
resposta ao público em
favor de um desenvolvimento sustentável, pois a
participação do munícipe nas decisões que afetam a comunidade tem
maior eficácia no nível
local do que no plano
regional, ou na distante
esfera nacional.
Nas cidades litorâneas,
é de competência do mu-

nicípio a elaboração e o
estabelecimento legal
da Política e do Plano
Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC),
observadas as diretrizes
dos planos estaduais e
nacional, incluindo as
responsabilidades e os
procedimentos institucionais para a sua execução.
Os municípios devem
estar particularmente
atentos em seus planos
diretores à ocupação
das áreas de praias e
mangues, estabelecendo regras para impedir

construções em áreas
inadequadas da costa.
Também é sua responsabilidade regular a pesca e
o turismo local, para que
haja um rendimento máximo e sustentável. •
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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Pontes serão reconstruídas
em Vila Velha
As pontes interligam importantes bairros do município de Vila Velha e, além de auxiliar
na mobilidade, fazem parte das intervenções de macrodrenagem na cidade

As pontes estão sendo reconstruídas, atendendo os trabalhos de macrodrenagem da cidade, nos bairros Cobilândia e Jardim Marilândia

O

Andressa Rocon

governo do Estado, por meio
do Departamento de Edificações e de Rodovias do
Espírito Santo (DER-ES),
dá seguimento às obras
de pontes que ligam importantes bairros de Vila
Velha. A reconstrução da
ponte sobre o Rio Aribiri,
que liga os bairros Cobilândia à Rio Marinho, e
reconstrução da ponte
sobre o Rio Aribiri, no
bairro Jardim Marilândia
(implantada na Travessa
Arara), são intervenções
importantes e que vão
fazer a diferença para
quem necessita passar
pelo local diariamente.
De acordo com o en-

carregado da obra, José
Ilton Cardoso, a reconstrução da ponte que liga
os bairros Cobilândia à
Rio Marinho segue na
etapa de estaqueamento, concretagem das
vigas e preparação das
ferragens dos blocos. Já
a reconstrução da ponte sobre o Rio Aribiri,
no bairro Jardim Marilândia, segue na etapa
de produção das vigas,
escavação e demolição
da ponte antiga. "Neste momento, a equipe
está nos preparativos
para iniciar a fundação.
A próxima etapa será o
estaqueamento e, posteriormente, a execução
dos blocos."
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Durante uma visita às
obras, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz
César Maretto, falou
um pouco do trabalho
que está sendo desenvolvido. “Estamos aqui
na Travessa Arara, onde
as vigas já estão sendo
executadas. Essa ponte
vai estar mais alta do
que o normal e estamos
fazendo as cotas de altura das pontes de acordo
com toda a macrodrenagem, que está sendo
executada pelo governo
do Estado na Grande
Cobilândia”, afirmou.
Para Maretto, as obras
são sinônimo de progresso para o município
de Vila Velha. “As comunidades contempladas
com essas obras esperam há muito tempo
uma atitude das autoridades. O governador
Casagrande está agora
dando a devida atenção
a essas demandas, que
vão impactar diretamente na vida dos moradores”, ressaltou.

Obras
De acordo com o
DER-ES, a reconstrução da ponte sobre o
Rio Aribiri, que liga os
bairros Cobilândia e Rio
Marinho, é necessária
porque a construção
original tem cerca de 40
anos. O local teve um
aumento considerável
de tráfego, bem como
houve também o envelhecimento natural
da estrutura. A nova
ponte será em concreto
armado com vigas protendidas e vai custar R$
929.309,04. A ponte, que
terá 15 metros de extensão, tem um prazo de
execução de 120 dias.
A reconstrução da
Travessa da Arara passa sobre o Rio Aribiri,
ligando o bairro Jardim
Marilândia ao eixo viário da Rodovia Carlos
Lindenberg. A estrutura vai ser construída
em concreto armado
com vigas protendidas
pré-moldadas e terá 12
metros de extensão. Os
passeios terão largura
de 2 metros e a faixa
destinada à pista de rolamento terá 6,8 metros.
O investimento do governo do Estado é de R$
540.642,64 e o prazo de
execução também é de
120 dias. •
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Empreendedora dá asas à
imaginação para desenvolver
seu próprio negócio
Ruimara utiliza a criatividade para fazer seus produtos no Ateliê Ruimara Aiquelindo
Andressa Rocon

É

a partir da costura que a empreendedora Ruimara
Fonseca Moraes
Martinazzi utiliza a cria-

tividade atrelada à imaginação para desenvolver seu próprio negócio
e ganhar sua renda. Brincos bordados à mão, toalhas de mão personaliza-

das, cachepô em chita...
todos esses produtos,
entre tantos outros
criados por ela, são feitos com muito carinho e
dedicação em seu Ateliê
Ruimara Aiquelindo, que

fica em Viana Sede.
Ela conta que começou
muito cedo, aos 13 anos,
quando já costurava roupas sob medida na época.
“Costuro para fora desde
os meus 13 anos. Comecei
com roupas de boneca e
logo já reformava as
roupas que

eram das minhas irmãs.
Como eu era a mais nova
dos seis irmãos e elas ficavam grandes, então, as
reformava. Logo comecei
a fazer roupas pra mim e
também para minha família e, consequentemente, vizinhos e amigos.”
A empreendedora também revelou algumas

curiosidades logo quando começou a costurar.
“Costurei muita roupa
em linho da fábrica de
tecidos Braspérola e
cheguei a fazer o blazer de casamento do
meu marido. Mas, com
o tempo, a costura sob
medida ficou para traz e
comecei a costurar painéis em patch aplique e
patchwork. A partir daí,
logo apareceu uma cliente que pediu uma bolsa.
Foi neste momento que
comecei a fazer tudo que
faço hoje, como as bolsas,
capas diversas, carteiras
e os meu amados painéis
em tecido”, revelou.
Ruimara viu na internet e nas feiras os principais meios para divulgar
seu trabalho. “Com
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CONHEÇA O TRABALHO
DE RUIMARA

f@ruimara.aiquelindo

l@ruimara.aiquelindo

w (27) 99652-4123

a internet surgindo, na
época, criei uma página
para divulgação e vendia em uma plataforma
de artesanato. Vendia
para fora do Estado e
nas feiras estaduais.”
Mas, ela também teve
seus desafios e dificuldades no início, como
qualquer empresa. “O
grande gargalo foram
as feiras. Na época, tive
algumas dificuldades
para expor meu trabalho. Por ser um trabalho
manual, o Estado não
considerava artesanal e,
dessa forma, não pude
mais participar das feiras. Hoje, participo do
programa Economia Solidária, com o Grupo de
Inclusão Produtiva de
Viana, e voltei a expor
novamente meu trabalho com esse grupo”,
contou Ruimara.

Além de produzir em
seu Ateliê, a empreendedora também dá aulas
de costura criativa em
sua casa e em um armarinho em Cariacica. Para
encomendar algum produto, é muito fácil: basta
entrar em contato com
ela pelo WhatsApp ou
pelas redes sociais, no
Instagram e Facebook.
As encomendas são
todas personalizadas.
“Em meu ateliê, tenho
um cantinho com peças já prontas. No Instagram e Facebook, o
cliente pode conferir
todo o meu trabalho,
que é feito com muito
carinho. Aceito encomendas personalizadas
em sua maioria. Utilizo
os meios de pagamento
digital”, explica.
Na costura criativa,
Ruimara utiliza vários

materiais para dar vida
à imaginação e, segundo ela, valorizar o que
seria uma peça simples.
“Esse é o diferencial da
costura criativa. Utilizo
tricoline, alguns materiais sintéticos, manta
acrílica para deixar com
estrutura, variados materiais de armarinho,
como rendas sianinhas,
muitos botões, bordados, zíper, entre outros.”
Em seu ateliê, a empreendedora possui produtos que cabem em todos
os bolsos. Variam de
R$ 5,00, como brincos
bordados, e até painel
de presépio, no valor
de R$ 500,00. “Tudo vai
depender de qual tipo
de produto o cliente vai
querer”, afirma.
Ruimara revela que
sua família foi a principal incentivadora do

seu talento. “Sou muito
grata a minha mãe, minha grande incentivadora. Nunca me negou
sua máquina para brincar de costurar. Cortava
suas saias para ter tecido em que eu pudesse
aprender, comprava
tecidinhos e aviamentos lindos para mim. Os
pais têm um grande desafio nos dias de hoje:
enxergar que os sonhos
de seus filhos podem
ser nobres e reais. Ter
alguém que acredite
em você é fundamental! E, hoje, sou eternamente grata a meus
irmãos, marido
e filho, que
também me
deram todo
esse apoio”,
disse ela,
e m o c io n a da. •
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Confira programas de estágio
e capacitações para entrar
no mercado de trabalho
Há inscrições abertas para o Programa Jovens Valores, com mais de 1,5 mil vagas de
estágio. Já o Programa Qualificar ES oferece capacitação profissional com diversos
cursos gratuitos nas mais diversas áreas. Confira!

A

Andressa Rocon
conquista do
primeiro emprego ou estágio é sempre
um desafio para o jovem
que não tem experiência
no mercado de trabalho.
Sem a tal experiência, os
candidatos costumam
encontrar dificuldades
para conseguir a tão
sonhada vaga. Pensando nisso, o Agora ES
listou algumas dicas de
programas de estágio e
capacitações para quem
está em busca de uma
oportunidade.
Uma forma de entrar
no mercado de trabalho e iniciar o desenvolvimento profissional,
que pode resultar em
contratação efetiva, é o
Programa de Estágio do
Centro de Integração
Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES),
que oferece a jovens estudantes a oportunidade
de aprendizagem prática
ao ser contratado como
estagiário em uma empresa para desempenhar
atividades compatíveis
com a sua formação.
Para participar é necessário fazer o cadastro no
portal do CIEE-ES (site
abaixo). O cadastro pode
ser feito no próprio portal ou também em uma
unidade de atendimento
do CIEE mais próxima.
Em Vitória, o CIEE fica
localizado na Avenida
Princesa Isabel, no Edifício Vitória Center, 2º
andar, no Centro de Vitória. Há unidades também nos munícipios de
Linhares, Nova Venécia,
Venda Nova do Imigrante, Castelo, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim,
Guaçuí e Guarapari.
Regulamentado pela
Lei nº 11.788/2018, o Pro-

grama de Estágios permite que o estudante
cumpra carga horária
máxima de 6 horas diárias e tenha direito à
bolsa auxílio, vale-transporte e férias. Para participar, é preciso ter a
partir de 16 anos, RG e
CPF próprios e estar regularmente matriculado
e frequentando o Ensino
Médio, Técnico ou Superior. O contrato de estágio pode ter, no máximo,
dois anos.
Todas as fases do processo de inscrição, convocação, encaminhamento, contratação e
acompanhamento dos
estudantes durante
todo o período de estágio é administrado pelo
CIEE-ES.

O Jovens Valores
oportuniza estágio
em órgãos públicos do
governo, contribuindo
para a bagagem
profissional e pessoal
de estudante.
Marcelo Calmon,
secretário de Estado
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Oportunidades
O Programa Jovens
Valores, desenvolvido
pelo governo do Estado, está com inscrições
abertas para mais de 1,5
mil vagas de estágio. O
cadastro deve ser feito
exclusivamente pelo
site www.jovensvalores.
es.gov.br. Nesta edição, o
programa contará com
um único banco de cadastro. Sendo assim, as
inscrições ficarão abertas permanentemente,
até a publicação de um
novo edital.
Além do Ensino Médio,
o programa contempla
cerca de 60 formações de
níveis Técnico e Superior.
Há oportunidades para
estudantes de Administração, Arquivologia,
Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Tecnologia
da Informação e outros
cursos.

Como se
destacar e ser
contratado
depois do
estágio?
O estágio é o período
no qual o jovem tem a
oportunidade de colocar em prática tudo
que aprendeu na sala
de aula e, ainda, experimentar e aprender
sobre como funciona
o dia a dia da área escolhida.
Mas, os contratos de
estágio têm validade
de, no máximo, dois
anos e muitos estudantes se questionam
como ser contratado
na empresa em que
estão estagiando.
O índice de contratação de estagiários
como funcionários
efetivos é alto, pois as
empresas enxergam
com bons olhos a possibilidade de contar
com um profissional já
treinado e integrado à
equipe. Mas, para que
a efetivação aconteça,
é preciso, também, que
o estagiário faça a sua
parte, demonstrando
potencial de crescimento e competência
enquanto estagiário.

O estágio tem carga
horária de 20 horas semanais, bolsa mensal
no valor de R$ 619,91 e
vale-transporte. Para
concorrer à vaga, o candidato precisa ter no
mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e
frequentando regularmente uma instituição
de ensino e não ter vínculo empregatício.
“O Jovens Valores é
um programa que oportuniza aos estudantes a
experiência de estágio
em órgãos públicos do
governo do Estado, contribuindo, assim, para a
sua bagagem profissional
e pessoal. É o momento
de aplicarem, na prática, o
que estão aprendendo em
sala de aula, sempre com
a supervisão de um profissional da área”, destacou
o secretário de Estado de
Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

A Suzano, maior produtora de papel e celulose de eucalipto do
mundo, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022,
conhecido como Raízes
do Futuro. Ele é voltado para estudantes com
graduação, prevista para
dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Ao todo,
são mais de 200 vagas
para as áreas Florestal,
Industrial e Corporativa
da companhia.
No Espírito Santo, estão
abertas 21 vagas para os
municípios de Aracruz e
Cachoeiro de Itapemirim. A previsão é que os
candidatos iniciem em
fevereiro de 2022. O prazo para realizar as inscrições vai até 04 de outubro. Para se inscrever no
programa e ter mais informações, basta acessar
o site da Cia de Talentos
(endereço abaixo).

Capacitação
Já quem está em busca
de capacitação, o Programa Qualificar ES, desenvolvido pelo governo do
Espírito Santo, oferece
diversos cursos gratuitos
nas mais diversas áreas,
o que tem ajudado na

formação profissional
de diversos jovens. Para
ficar por dentro das vagas de capacitação e dos
cursos oferecidos, basta
entrar no site www.qualificar.es.gov.br.
O Programa Qualificar
ES foi lançado em maio
de 2019, ofertando cur-

sos de qualificação profissional aos capixabas
em três modalidades:
presencial, on-line e semipresencial. De acordo
com o governo, até o momento, mais de 150 mil
capixabas foram qualificados por intermédio
do programa. •

Veja algumas dicas

Portal do CIEE-ES

Conheça bem a empresa
em que trabalha

As empresas buscam profissionais versáteis, que entendam da empresa como
um todo e não só de suas funções. Como
estagiário, as responsabilidades podem
ser menores, mas é preciso demonstrar
visão e iniciativa para ser efetivado.

Demonstre interesse
em aprender

Pergunte sobre as novidades do setor, converse com profissionais mais
experientes e demonstre interesse em
aprender sempre. Dê o seu melhor para
que, futuramente, você possa escolher
onde deseja atuar.

Cultive bons relacionamentos
na empresa

Contribua com o bom clima organizacional e mantenha bons relacionamentos
com todos. Seja solícito com os colegas de
trabalho, independente da hierarquia. Inteligência emocional é fundamental para
isso e é preciso ter postura profissional ao
se relacionar com seus colegas de trabalho,
sobretudo, na empresa.

Programa Jovens Valores

Peça feedbacks e aprenda
com eles

Cia de Talentos da Suzano

O estagiário é um profissional em formação.
Assuma uma postura de quem quer aprender
e peça dicas aos colegas e chefes para realizar
seu trabalho ainda melhor. Esteja aberto a receber críticas e aprenda com elas, pois isso é
extremamente normal em qualquer carreira
e demonstra maturidade profissional, extremamente útil em um estagiário e, também,
em um funcionário efetivo.
(Fonte: CIEE-ES)

Programa Qualificar ES
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Não Me Pertube: serviço
ajuda a diminuir ligações de
telemarketing
Segundo o Procon, no ES, mais de 30 mil pessoas já pediram o bloqueio das ligações de
telemarketing, totalizando mais de 53 mil telefones cadastrados

O

Geiza Ardiçon

telefone toca
e, quando a
ligação é atendida, do outro
lado é uma gravação com
oferta de algum serviço.
Ou até tem alguém do
outro lado para oferecer
mais serviços. Tem sido
cada vez mais comum a
“chuva” de ligações com
os prefixos mais variados
- entre eles o 011 - para,
de alguma forma, conseguir o contato com o
cidadão do outro lado
da linha, tanto que até
foi criado um meme de
cachorrinhos recebendo a
ligação de uma operadora
de celular.
No Espírito Santo, de
acordo com o Instituto Estadual de
Proteção e Defesa
do Consumidor
(Procon-ES),
mais de 30 mil
pessoas já pediram o bloqueio das
ligações
de tele-

www.naomepertube.com.br
marketing, totalizando
mais de 53 mil telefones
cadastrados, por meio do
serviço Não Me Perturbe.

Às vezes
eu até atendo,
pois vejo que pode
ser algo importante.
Mas, quando atendo e
vejo que não é nada,
eu geralmente vou lá e
bloqueio.
Kenedy Pagio,
servidor público

O servidor público Kenedy Pagio dos Santos
tem vivenciado essa situação com muita frequência, que também
se tornou comum no
dia a dia da maioria das
pessoas. “Acaba atrapalhando no nossa rotina.
Paramos de fazer algo
sério no serviço para
atender o telefone e,
quando vemos, não é
nada importante, perdemos tempo, acaba
tirando o foco de algo
que estamos fazendo
no serviço”, disse.
A diretora jurídica
do Procon capixaba,
Lara Helena da Rocha
Souza, coloca ainda
uma outra situação comum. “Muitas empresas
telefonam durante o expediente de trabalho do

consumidor, importunam parentes, vizinhos,
porteiros de prédio, com
pedidos de informações
sobre o devedor e até tornam pública a cobrança.
De acordo com o Código
de Defesa do Consumidor, ninguém pode ser
colocado em situação
vexatória ao receber a
cobrança de uma dívida”, disse.
Lara destaca que, segundo o artigo 42 do Código
de Defesa do Consumidor,
na cobrança de débitos,
o consumidor inadimplente não será exposto
ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça. O Procon alerta que,
se o consumidor se sentir
incomodado diante das
inúmeras ligações, deve,

primeiramente, entrar em
contato com a empresa,
visando solicitar que as
ligações parem. No entanto, caso não obtenha
êxito, o consumidor poderá realizar o cadastro
no site Não Me Perturbe.
“Importante ressaltar
que, mesmo após o cadastro no referido site,
pode ser que as empresas
continuem ligando, tendo
em vista que não se trata
de um bloqueio efetivo,
mas, sim, de um cadastro
em que o consumidor demonstra que não deseja
mais receber as ligações”,
pontuou Lara.
"Após 30 dias, caso as ligações dos fornecedores
continuem acontecendo,
o consumidor poderá
registrar uma reclamação no Procon e, então,
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a empresa será multada
e, em razão do valor da
multa aplicada, optará
em não realizar mais as
ligações."
O Procon enfatiza, ainda,
que os fornecedores de produtos ou serviços somente
poderão efetuar ligações
aos consumidores para a
realização de serviços de
telemarketing e cobrança
de débitos de segunda a
sexta-feira, das 8 às 19 horas, sendo extremamente
vedado esse tipo de ligação
aos sábados, domingos e
feriados.

Não Me
Pertube
Para minimizar a dor
de cabeça entre o público
que se sente incomodado
com a situação, as prestadoras de serviços de Telecomunicações do País
se reuniram para debater
boas práticas e padronização de uso deste mecanismo, em alinhamento
com o crescente debate
do tema pela sociedade
e em respeito ao cidadão.
Entre as propostas
discutidas pelas prestadoras estava a criação
de uma base de dados
centralizada para coletar
as informações dos usuários que não possuem
interesse em receber este
tipo de ligação.
Essa iniciativa, apresentada à Agência Nacional
de Telecomunicações, foi
acatada e formalizada
pela Anatel para implantação pelas prestadoras a
partir de 2019.
É um website gratuito,
que evita a oferta de produtos e serviços por meio

Após 30 dias,
caso as ligações dos
fornecedores continuem
acontecendo, o consumidor
poderá registrar uma
reclamação no Procon
e, então, a empresa será
multada e, em razão do valor
da multa, optará em não
realizar mais as ligações.
Lara Helena, diretora
jurídica do Procon-ES

de contato telefônico provenientes exclusivamente
das prestadoras de serviços de telecomunicações
(telefone móvel, telefone
fixo, TV por assinatura e
internet) e pelas instituições financeiras (operações de empréstimo
consignado e cartão de
crédito consignado).
O usuário poderá realizar seu cadastro, informando o número de telefone que deseja realizar o
bloqueio e a prestadora
para a qual não deseja
receber chamadas.
Após a implantação do
Não Me Perturbe, os bancos que trabalham com o
produto consignado solicitaram a participação
no website, para permitir
que os usuários solicitem
também o bloqueio de
ligações indesejadas relacionadas à oferta de
empréstimo consignado
e cartão de crédito consignado.
Uma vez cadastrado, os
bancos (e seus respectivos correspondentes) e as
prestadoras de serviços de
telecomunicações participantes do serviço, não
poderão realizar qualquer
oferta.
Importante destacar
que o bloqueio não se aplica a ligações que forem
realizadas ao consumidor
para confirmação de dados, prevenção a fraudes,
realização de cobranças e
retenção de solicitações
de portabilidade, com ou
sem oferta de refinanciamento, e oferta de outros
produtos bancários e outras modalidades de crédito. O QRCode do Não me
Perturbe está na página
anterior. •

agoraes.com.br
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ENTREVISTA | ANDRÉ LOPES, VEREADOR DE CARIACICA

"O PT foi o partido que mais
combateu a corrupção"
Vinícius Nascimento

C

om 20 anos de
militância política, o vereador de
Cariacica André
Lopes (PT) ocupa uma
das cadeiras da Câmara
de Vereadores da cidade
pelo segundo mandato
consecutivo. Aos 34 anos,
André relembra que iniciou sua trajetória política ainda muito novo, aos
14 anos, em movimentos
estudantis do Espírito
Santo.
O vereador revela que
seu ativismo político
aflorou após descobrir
que a escola em que estudava, na época, havia fi-

cado de fora do pacote de
reformas anunciado pelo
governo do Estado. "Eu
e os demais estudantes
fizemos uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa e, assim,
conseguimos que nossa
escola também fosse reformada", relembra.
Após esse episódio,
que o vereador classifica
como o responsável por
oferecer o entendimento
sobre o poder transformador da política para
sociedade, assumiu a direção da União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas (UBES), na sequ-

O prefeito Euclério
tem acertado na
parceria com o
governador. Isso é
muito importante
para Cariacica.

ência, presidiu a União
Estadual dos Estudantes
Secundaristas (UEES) e,
atualmente, preside em
Cariacica um dos partidos mais controversos
do Brasil, o Partido dos
Trabalhadores (PT).
Mesmo com forte atuação nos movimentos sociais, Lopes só disputou
sua primeira eleição em
2012, terminando o pleito
como segundo suplente.
Em 2016 venceu sua primeira eleição para vereador. Em 2020, quase foi
escolhido o candidato do
partido para disputar a
Prefeitura de Cariacica,
vaga que acabou ficando com Célia Tavares.
"Tenho o desejo de, no
futuro, ser prefeito de
Cariacica", revela.
Nesta entrevista concedida ao Agora ES, André
fala sobre sua atuação
parlamentar, descarta o
rótulo de ser da base ou
de oposição ao prefeito
Euclério Sampaio, defendendo a tese de independência crítica e também
rebate críticas dirigidas
ao PT e ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

Agora ES: Vindo
de movimentos
estudantis, como o
senhor vê a atuação
desses grupos?
André Lopes: O movimento estudantil
exerce um importante
papel na sociedade na
luta por uma educação
pública, gratuita e de
qualidade social e outras lutas responsáveis
pelas transformações
sociais. O objetivo do movimento sempre possui
um cunho social. Ou seja,
busca sempre mudanças
políticas, ambientais ou
econômicas. A atuação
desses movimentos são
de extrema importância,
ainda mais neste momento que o País vive.
O senhor,
recentemente,
apresentou um
projeto que solicita
que as empresas
de serviço privado
de transporte
de passageiros
construam pontos de
apoio aos motoristas
credenciados a essas
empresas. Como
funcionaria esses
pontos?
O trabalhador em aplicativo tem o trabalho
extremamente precarizado! Esses pontos de
apoio serviriam para
dar um suporte para esses profissionais como,
por exemplo, recarregar
um celular, que é sua
ferramenta de trabalho,
fazer suas necessidades
fisiológicas... A ideia é
que esses pontos sejam
instalados no local ou
nos locais de maior fluxo
da cidade. As operadoras
desses serviços possuem
lucros altíssimos e têm
condições de bancar por
esses pontos. O projeto já
foi aprovado pelo plenário da Câmara e, agora,
vai para sanção do prefeito Euclério Sampaio.
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A atual legislatura
é composta em
sua maioria por
parlamentares
conservadores. Como
é a sua relação, sendo
um parlamentar de
esquerda, com os demais
colegas do legislativo e
com o prefeito Euclério
Sampaio?
A relação com a Câmara é uma relação estável,
segura e harmônica. Entendo que a pluralidade
faz parte do jogo democrático do parlamento. A
relação com o Executivo
também tem uma tendência de harmonia. Eu
tento resguardar minha
posição política, mas sabendo que sou um agente público da cidade e, o
mais importante, é o desenvolvimento do município. Mas, é claro que,
nas pautas que o prefeito
tentar implementar, do
aspecto ideológico, diferente do meu, vou me
posicionar porque isso
faz parte da democracia.
Assim também quando,
do meu ponto de vista,
ele acertar, não irei me
esquivar em dizer que
ele está acertando! Acima das ideologias está o
bem-estar da população!

Qual a avaliação
o senhor faz dos
primeiros oito meses
de gestão de Euclério
Sampaio?
O prefeito Euclério tem
acertado em algumas
áreas, isso é inegável!
Tem acertado na política,
do ponto de vista da parceria com o governador
Renato Casagrande. Isso
é muito importante para
o desenvolvimento da
cidade. Contudo, precisa
aperfeiçoar e aprofundar os mecanismos de
diálogo com a população.
Também é preciso que se
entenda que Cariacica
tem problemas históricos
e vai levar tempo para
ele resolver... Eu espero
que Deus ilumine todos
os gestores públicos da
cidade para que todos
possam contribuir nesse
processo de construção
da cidade. Entendo que
esse processo deve ser
feito a várias mãos.
No final do ano
passado, a Câmara de
Cariacica foi alvo de
críticas por aprovar
aumento dos salários
do alto escalão do
governo municipal
em 29%. O senhor foi

um dos vereadores
favoráveis à proposta.
Qual a justificativa
para aumento em meio
a uma crise econômica
e sanitária?
Esse aumento foi fruto
de uma articulação do
atual prefeito Euclério
Sampaio, com o ex-prefeito Juninho e a Câmara. Entendo que nós
precisamos valorizar os
secretários, até para que
o novo prefeito pudesse
ter condições de montar
uma equipe técnica qualificada.
Cariacica tem muitos
desafios e precisava de
gente muito competente
para conduzir os rumos
da cidade. Esses desafios
precisam ser resolvidos,
algo que foi prometido
durante a campanha, e
nós vamos cobrar soluções.
A legislatura atual da
Câmara de Cariacica
não conta com uma
mulher vereadora.
O senhor acredita
que as mulheres da
cidade estão bem
representadas?
Não! As mulheres em
Cariacica estão sub-re-

presentadas. Eu defendo
um sistema político no
Brasil que o Estado faça
um processo de censo em
que os segmentos sejam
representados politicamente, proporcionalmente ao seu tamanho
social. Acredito que só
assim as mulheres, os
negros, os deficientes
e todos os outros segmentos sociais estariam
representados. Hoje, a
Câmara de Cariacica,
por ser composta apenas
por homens, as mulheres
perdem um importante
espaço institucional no
seu lugar de fala.
Como o senhor vê a
onda de 'antipetismo'
que se criou no País?
O PT nunca foi partido
de onda. O PT sempre
foi construção coletiva,
de formação política...
A gente entende que o
partido é uma ferramenta de luta, mas é notório,
até por dados, que nós
passamos por um momento extremamente
delicado, com queda no
número de prefeituras,
vereadores do partido...
Porém, como candidato
que fui nas duas últi-
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mas eleições, eu posso
afirmar categoricamente
que as ruas demonstram
ser cada vez mais favoráveis para o partido. As
pessoas estão percebendo que foram vítimas de
um golpe.
Lula foi retirado do
processo eleitoral de 2018
injustamente, no meu
entendimento. E depois
os fatos comprovaram
que teve uma influência
internacional devido ao
crescimento do País nos
governos petistas e a
autonomia que o Brasil
criou com os BRICS (grupo de países de mercado
emergente em relação
ao seu desenvolvimento econômico formado
por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul) e
isso afetou os interesses
internacionais.
A cada dia que passa,
as pessoas tem mais informações... o golpe foi
desmascarado, Bolsonaro vai muito mal, infelizmente. Digo infelizmente devido reflexos para a
população. Pelo histórico
do presidente, nós já imaginávamos como seria o
governo dele. Com todo
esse cenário, as ruas tendem a ser cada vez mais
favoráveis ao PT.
A que o senhor atribui
essa aversão tão
grande ao partido?
O ódio ao PT é um ódio
de classe. É um ódio que
sempre existiu... Antes
do PT, as domésticas
eram escravizadas e depois do PT as domésticas
passaram a ter direitos.
O PT nunca foi o partido
da corrupção. Basta analisar os estudos políticos
que todos mostram que
todos os esquemas de
corrupção que já existiram no Brasil o PT não
figura entre os principais
envolvidos.
Por exemplo, no caso
Petrolão, os principais
envolvidos no esquema
eram PMDB e o PP. Importantes organismos
de controle e transparência da gestão pública foram criados em governos petistas, como a
Controladoria-Geral da
União (CGU). Não tenho
dúvidas que o ódio ao
PT é um ódio de classe.
É ódio de quem não tolera que a empregada
doméstica tenha direi-

tos. É o ódio de quem
não tolera o pobre andando de avião. É ódio
de quem não tolera o
filho do pedreiro na universidade. Então, isso é
o ódio ao PT.
Paralelo ao
'antipetismo', vimos
o crescimento do
'bolsonarismo',
movimento contrário
às ideias do PT
e principal alvo
de críticas dos
'bolsonaristas'. Como
o senhor analisa esse
movimento?
Não dá para dizer que o
'bolsonarismo' é a antítese do 'petismo', uma vez
que o PT sempre jogou
na esfera democrática,
diferente do movimento 'bolsonarista'. Eu vejo
esse movimento como
uma onda e, como toda
onda, ele tem o seu ápice
e seu momento de declínio. Eu não acredito na
reeleição do Bolsonaro
e não acredito na força
do 'bolsonarismo' sem o
Bolsonaro.
O senhor vê o
desempenho do PT
nas eleições de 2022
com essa perspectiva
otimista?
Acredito que nós iremos eleger Lula como
presidente da República, assim como teremos
uma boa bancada de
deputados estaduais,
imagino de dois a três deputados na Assembleia
Legislativa. Acredito que
vamos muito próximo da
nossa meta nacional de
100 deputados federais.
A tendência é que o partido saia fortalecido das
eleições de 2022.
Quais são seus
projetos para o futuro
no meio político?
Estou conversando com
a cidade de Cariacica e
com meu agrupamento
político e todas as minhas decisões são tomadas de forma muito coletiva. Eu tenho ciência
do meu papel político
e preciso contribuir no
processo de construção
do partido e no processo de eleição do Lula...
então, há possibilidade
de disputa nas eleições
de 2022. •

14

POLÍTICA

AGORAES.COM.BR • OUTUBRO DE 2021

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

A

filiação partidária é uma das
exigências para
que o cidadão
postule uma candidatura
a qualquer cargo eletivo
e a disciplina do partido
político deverá orientar o
desempenho do candidato após eleito.
Não faz sentido um
candidato eleito por um
partido, que possui em
seu programa a defesa
dos trabalhadores, votar
a favor de um projeto de
lei que permite o trabalho escravo, por exemplo.
Atualmente, temos 33
partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São
partidos com diversas
ideologias, posições políticas, que representam
uma ou várias classes,
como o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o
Partido Liberal (PL), o
Movimento Democrático
Brasileiro (MDB).
E é daí que nasce a fidelidade partidária, que

é o dever do candidato
eleito de obedecer às diretrizes e permanecer no
partido político pelo qual
foi eleito.
Prefeito, vice-prefeito,
governador, vice-governador, presidente e
vice-presidente da República não se sujeitam
à fidelidade partidária,
ou seja, podem trocar de
partido a qualquer momento durante o cumprimento do seu mandato.
A exemplo disso, atualmente, temos no Brasil
um presidente da República sem partido, após
se desfiliar do Partido
Social Liberal (PSL).
Porém, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais
e vereadores não podem
se desligar do partido
pelo qual foram eleitos,
sob pena de perda do
mandato por infidelidade partidária. Nesse
caso, até então, só teria
o mandato salvo se saíssem do partido por uma

Novas (e velhas) regras
para as eleições 2022:
fidelidade partidária
justa causa.
Isso ocorre, a título de
exemplo, quando um
candidato se filia a um
partido político e disputa as eleições seguindo a
disciplina de um partido
de esquerda e, no curso
do mandato, o partido
“decide” mudar o seu posicionamento e estabelece diretrizes claramente
de direita. Nesse caso,
o vereador poderia se
desfiliar do partido sem
perder o mandato.
Mas, em se tratando
de fidelidade partidária,
temos uma nova regra
para as eleições de 2022:
aqueles candidatos que
se sujeitam à fidelidade
partidária poderão se
desligar do partido pelo
qual tenham sido eleitos
se houver a anuência do
partido político, ou seja,
se o político eleito receber uma carta do partido
concordando com a sua
saída, ele não perderá o
mandato.
Importante lembrar

que, apesar de agora permitida, essa mudança de
partido pelo candidato
eleito não transfere ao
novo partido político os
direitos relativos à distribuição de recursos do
fundo partidário ou de
outros fundos, nem do
acesso gratuito ao rádio
e à televisão.
Por exemplo: se o deputado federal foi eleito

pelo Podemos, mesmo
que venha a migrar com
a anuência do partido
para o PSB ou outro partido, para fins de cálculo
de distribuição dos recursos do fundo partidário, será considerado que
ele integra o Podemos, já
que lá foi eleito, mesmo
estando em outro partido, no período restante
do mandato. •

Érico Lopes é Mestrando em Direito Administrativo e Administração
Pública pela Universidad de Buenos Aires,
Membro Titular da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo e Secretário de
Controle e Transparência de Viana.

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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COLUNA

JK

Dança das
cadeiras com o
fim das coligações
A decisão do Senado de
manter o fim das coligações nas eleições proporcionais deu a largada aos
cálculos eleitorais e a uma
verdadeira dança das cadeiras de partidos políticos. Há pré-candidatos
pensando onde melhor
se alocar quando for a
hora, ou seja, quando a
música parar. Pelo menos
dez lideranças políticas já
estão bailando próximos
a outras siglas.
Tudo isso tem sido motivado pelas mudanças na
legislação eleitoral. Em
2017, ela foi alterada para,
a partir de 2022, propiciar
maior representatividade,
diminuir o número de
partidos no Brasil com o
fim das coligações e possibilitar melhor fiscalização dos recursos do fundo
eleitoral.
Isso não agradou, obviamente, alguns caciques,
principalmente os oriundos de partidos pequenos,
ameaçados de perderem
suas legendas devido à
cláusula de desempenho eleitoral. Então, foi
protocolada nova reforma eleitoral na Câmara,
retrocedendo com diversos avanços e propondo,
dentre outros pontos,
a possibilidade, sim, de
coligações no pleito proporcional (eleição para
deputados e vereadores).
Os deputados aprovaram
a toque de caixa a proposição e enviaram-na ao
Senado. Este, porém, analisou a proposta no final

do último mês e seguiu
por outro caminho: decidiu por manter o fim das
coligações nas eleições
proporcionais.
A posição do Senado ligou o alerta para alguns
pré-candidatos, que querem garantir espaço em legendas com boas chapas.
Segundo informações de
bastidores, a deputada estadual Janete de Sá, presidente do PMN local, tem
as portas abertas no PSB.
De lá, todavia, deve partir
o deputado federal Felipe
Rigoni, que provavelmente reforçará outro ninho: o
tucano. Ele ainda conversa com outras legendas,
como o DEM e PSD.
Também da bancada
federal, Josias da Vitoria
está a um passo de trocar o Cidadania pelo Progressistas, partido atual
do parlamentar estadual
Renzo Vasconcelos, que,
por sua vez, deve deixá-lo
em busca de uma sigla
que melhor lhe possibilite ser candidato a federal,
segundo os bastidores.
Já o senador Fabiano
Contarato vai deixar a
Rede, mas ainda decide se
para compor a militância

do PT ou do PDT. Dois de
seus então correligionários,
Roberto Carlos e Rafael Primo, optaram pelos petistas.
Por outro lado, caso o
DEM e o PSL confirmem
a fusão para se tornarem
um dos maiores partidos em representação
no Congresso, vai reunir
diversas lideranças num
mesmo guarda-chuva. A
Família Ferraço, (Theodorico, Norma e Ricardo)
que comanda o Democratas há anos e o deputado Alexandre Quintino,
presidente estadual do
PSL, terão que chegar a
um acordo sobre a nova
Executiva regional. Além
de espaço hierárquico, se
soma à difícil equação o
fato de ambos terem Itapemirim como reduto, ou
seja, localmente disputam
votos importantes.
Em meio a essa dança
das cadeiras movida a
convites, pedidos de desfiliações e conversas de
bastidores, parece que
algo, infelizmente, tem
sido deixado em segundo
plano por alguns no baile:
a ideologia política. Isso,
obviamente, pode trazer
futuras instabilidades. •
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RAPIDINHAS
Respeito à fé do
outro!

Em uma Assembleia Legislativa
dividida entre católicos e evangélicos, a falta de representantes de
outras religiões acaba por trazer
um prejuízo quando o assunto é
representação em uma casa política, que tem como premissa representar o povo. Tanto que coube
à deputada estadual Iriny Lopes
(PT), agnóstica, alarmar sobre a
depredação de uma imagem de
Iemanjá em Jacaraípe, na Serra,
na última semana.
A parlamentar publicou o ocorrido em suas redes sociais, antes
mesmo da imprensa detalhá-lo,
e, ainda, mobilizou apoiadores
para a manifestação em repúdio
ao ato de vandalismo e à perseguição contra religiões de matriz
africana.

Fundo
metropolitano
Dentre os diversos fundos que
constam na proposta de lei orçamentária enviada pelo governo do
Estado à Assembleia esta semana,
está o Fundo Metropolitano de
Desenvolvimento da Grande Vitória, para o qual foram destinados
R$10.381, visando a elaboração de
estudo. Este foi criado em 2005.
Mas, vale destacar, a região já é a
mais desenvolvida do Estado.
Já o Fundo de Combate às Desigualdades Regionais no Espírito
Santos foi extinto em 2019, após
decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre partilha de
royalties do petróleo.

A mulher é a
primeira a passar
fome
Pesquisa feita pelo curso de nutrição da Unisales (Centro Universitário Salesiano) apontou que,
em Vitória, 88% das famílias que
utilizam o Centro de Referência à
Assistência Social (Cras) estão em
situação de insegurança alimentar, ou seja, têm acesso limitado
a alimentos. O assunto foi levado
à sessão plenária da Câmara de
Vitória. A vereadora de Vitória
Camila Valadão (Psol) ressaltou
um ponto importante: "A pesquisa
diz que a primeira pessoa a passar
fome é a mulher".

Capixabas no voo do
ministro
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, esteve no Espírito Santo essa semana
para a inauguração de um posto
da Polícia Federal em Brejetuba.

Na viagem entre Brasília e o Estado, estava acompanhado pelos
membros da bancada capixaba
Evair de Melo (PV) e Josias da Vitória (Cidadania)

“A sua família não é
melhor que a minha"
Sentado na cadeira do presidente da CPI da Covid, cedida a ele por
Omar Aziz (PSD-AM), o senador
Fabiano Contarato (Rede) denunciou frase homofóbica postada
nas redes sociais pelo empresário
Otávio Fakhoury, depoente.
"O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, tem filhos.
A sua família não é melhor que
a minha", afirmou o senador. Ele
solicitou ainda investigação por
parte da Polícia do Legislativo e,
corroborando, o vice-presidente
da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), pediu que o Ministério
Público Federal fosse informado
sobre "ocorrência de eventual crime de homofobia".
Contarato tem se manifestado
constantemente contra a homofobia e chegou a receber destaque
no livro “LGBTQ Incríveis”, de Debora Thomé, que reúne figuras importantes para o movimento - e
que foi já foi reportado por esta
coluna.

Desembargadores
e Transparência
Capixaba
A ONG Transparência Capixaba
publicou, em suas redes sociais,
uma nota oficial listando o que
eles definiram como critérios para
a escolha dos próximos desembargadores do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo e convocando a sociedade para um debate.
Dentre as sugestões: reputação
ilibada e nível adequado de exposição pública; neutralidade política; além do currículo profissional e
acadêmico. Também sugerem mudança na legislação para que haja
quarentena de quatro anos para
aqueles que deixarem o cargo no
TJ e decidirem disputar cargos públicos ou exercerem a advocacia.
"Visto também como o mais distante da sociedade, por sua complexidade burocrática e técnica,
o TJ tem nesse momento uma
oportunidade de se aproximar
da sociedade adotando critérios
técnicos, transparentes e democráticos na escolha dos novos
membros", afirmou o secretário
geral da ONG, Rodrigo Rossoni.
Segunda a entidade, há cinco cadeiras para serem substituídas no
órgão.
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As artes
marciais como
defesa pessoal
Cada vez mais, os números de violência
contra a mulher aumentam. E tem
aumentado também a procura por
academias de artes marciais pelo público
feminino, que busca não apenas a prática
de uma atividade física, mas, sim, um
instrumento de defesa pessoal
Lívia Albernaz

A

violência contra mulher é
um dado triste
e crescente. Por
conta disso, mulheres andam procurando academias de artes marciais para
aprender defesa pessoal
e, em consequência, se
defender de uma possível violência. Do outro
lado, estão os professores
de artes marciais, que se
adequam à nova demanda
para atender a esse público.
Esse é o caso dos mestres

Alexandre Bento e Hiago
de Moraes Matos Berger.
Hiago é graduado em faixa preta pela Federação
Brasileira de Krav Magá
e Kapap e tem duas turmas, uma em Vila Velha
e outra em Cariacica, e
conta um pouco sobre a
modalidade que ensina. “O
Krav Magá é um sistema
de defesa pessoal criado
em Israel para pessoa civil, onde possa guardar a
vida por meio de técnicas,
onde seja capaz de se livrar

de ataques com faca ou
ameaça de arma de fogo,
dentre outras situações.
Hoje, a maior parte de meu
público é masculino, mas
o feminino vem ganhando
força”, contou.
Segundo o Ministério
da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos
(MMFDH), em 2020, mais
de 105 mil denúncias de
violência contra a mulher
foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e
do Disque 100.

Sarah Coutinho começou no Kickboxing para perder peso e, hoje, tem
a consciência que pode usar a modalidade como autodefesa

Onde praticar?
Centro de Lutas Jardim
da Penha
Rua Eugenílio Ramos, 665,
Shopping Marlim Azul,
Jardim da Penha, Vitória-ES
w 27 99298-4896
l @centrodelutasjdpenha
JR Estética e Fitness e
Head Coach
Rua Guarajas, 275, Soteco,
Vila Velha-ES
Rua Edessa, 10, Vila
Palestina, Cariacica-ES
w 27 99645-6730
l @headcoach.ct
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Luta e defesa
pessoal

Maísa sofreu relacionamento abusivo
“As mulheres ainda são
alvos para a agressão, tanto na rua quanto dentro
de casa. A maior parte das
mulheres que procuram
esse sistema vem com o
intuito de saber se livrar
de alguma situação de
agressão de companheiro, assalto, estupro, entre
tantas outras e, ainda,
para elevar sua autoestima e autoconfiança por
já ter sofrido algum tipo
de agressão no passado”,
contou.
Alexandre Bento é graduado em Krav Magá e
mestre de Kickboxing e
Taekwondo, é dono de
uma academia de artes
marciais em Jardim da

Penha e teve em seu espaço mulheres buscando
aulas com esse objetivo.
Ele diz que além do Krav
Magá, outras modalidades servem como defesa pessoal, como Aikido,
Taekwondo, Muay Thai,
Kickboxing e Jiu-Jitsu.
Mestre Alexandre, além
de ensinar a arte, conversa com suas alunas
para redobrarem a atenção. “Tem que evitar de
andar com celular na
mão, andar sozinha em
lugares desertos e ficar atenta: sempre que
avistar algum indivíduo
com a atitude suspeita,
atravessar para o outro
lado”, alertou.

Sarah Coutinho, de 26
anos, que treina com o
Mestre Alexandre, começou como aluna e
hoje é instrutora. “Eu
faço Kickboxing e, no
início, meu foco principal era perda de peso.
Mas também percebi
que posso ter resistência. E engraçado que já
peguei também o jeito
da luta. Por exemplo,
quando eu tomo um
susto, já tenho a reação
de tentar desferir um
golpe. Então, acredito
que se, por algum acaso,
eu passar por uma situação de risco, vou saber
como me defender. Claro que não podemos sair
batendo em todo mundo,
mesmo em espaço de
luta, batendo, colocando
força. Não, não é assim!
A gente aprende e sabe
a importância daquelas
técnicas", conta.
"Anos atrás, vivi um
relacionamento onde
sofri violência doméstica e, naquela época, não

sabia me defender. Aí,
eu me coloco hoje pensando que se passasse
por essa situação, não
deixaria ninguém bater
em mim. Não podemos
reagir a assalto, mas se
acontece algo dentro de
casa, como uma vez já
me aconteceu, posso me
defender”, diz Sarah, que,
hoje, sob o auxílio de Alexandre Bento, ministra
aulas para um público
totalmente feminino.
Maysa dos Santos é
uma mulher que procurou a arte marcial exclusivamente para aprender
a se defender. Aluna de
Krav Magá de Hiago,
ela conta sua história.
“Tenho 44 anos e desde
muito nova vivi relacionamentos abusivos, sofri assalto à mão armada, onde quase levaram
meu carro. Fui vítima de
violência doméstica, com
uma Maria da Penha em
andamento. Resolvi fazer
Krav Magá para que meu
próprio corpo pudesse reagir em minha legitima
defesa, tendo em vista
que hoje faço tratamen-

Tudo do

Agro aqui!

Em um só lugar!
Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila Capixaba - Cariacica - ES
(27) 2121-0811
(27) 2121-0800
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to psicoterápico, no qual
percebi como um abusador se relaciona. Hoje, me
sinto mais segura, inclusi-

ve em relação à violência
urbana, para me proteger
e proteger minha família”, finalizou. •

Mestre Alexandre Bento é mestre em várias
artes marciais e diz que seu maio público é o
feminino
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Adeus: Skank fará show de
despedida em Vitória
Banda mineira desembarca em Vitória no dia 14 de novembro

A

banda de pop
rock Skank
está promovendo uma turnê de despedida por todo
o Brasil para que seu fãs
relembrem momentos
épicos da banda, que fez
muito sucesso nas décadas de 90 e 2000. E é claro
que Vitória não vai ficar
de fora: a capital vai receber a turnê no dia 14 de
novembro, na Área Verde
do Álvares Cabral.
E, para quem quer participar desse show que
promete ser inesquecível, deve ficar atento: a
venda de ingressos começa no domingo (03),
de forma online, através
do Super Ticket.
Renato Grijó, conhecido no cenário cultural capixaba e um dos

produtores do evento,
que foi responsável por
trazer grandes shows,
como Asa de Águia, Paralamas do Sucesso, O
Rappa, Roberto Carlos e
David Guetta, comemora o retorno dos shows.
“Falar sobre a volta dos
shows é bem animador
para quem não podia
sair de casa há um ano e
meio. Depois desse longo e tenebroso período,
vamos voltar tomando
todos os cuidados, respeitando os protocolos
e, sem dúvida, fazendo
um grande show. Eu fiz o
primeiro show do Skank
e vou fazer o último aqui
no Estado", contou.
O Skank surgiu em 1991,
em Belo Horizonte, Minas Gerais com Samuel
Rosa na guitarra e vocal,

Henrique Portugal no teclado, Lelo Zaneti no baixo e Haroldo Ferretti na
bateria. Ao longo dos 30
anos de carreira, a banda vendeu cerca de 5,5
milhões de discos (CDs
e DVDs) e levou para
as paradas de sucesso
clássicos como Jackie
Tequila, Te Ver, Saideira,
Balada do Amor Inabalável, Dois Rios, Resposta,
É uma partida de Futebol
e Vou Deixar.
No final de 2019, Samuel
Rosa anunciou o fim das
atividades da banda
com uma turnê de despedida por todo o Brasil.
O cantor capixaba também fará parte da turnê
de despedida da banda
mineira. O Sambasoul é
outra presença garantida no evento. •

Skank Turnê 30 anos
Data: 14 de novembro
Local: Área Verde, Álvares Cabral
Realização: KProducoes e Back Stage Shows
Ingressos: www.superticket.com.br

Vida feliz
O que me faz feliz?
As pessoas estão evitando o amor de todas as
formas. Ninguém quer se envolver profundamente com outra pessoa, todos parecem
se contentar com a superficialidade dos relacionamentos digitais, que são aparentemente
mais simples e funcionais - quando não se
quer mais conversar, basta apertar um botão e
“desligar” o parceiro.
O fenômeno é preocupante porque está diretamente ligado à escalada da violência que cresce sem parar. Se as pessoas não se conhecem,
não conseguem se amar... se não se amam, não
se toleram... se não se toleram, se odeiam e se
matam. A gente vê isso todo dia nos noticiários da imprensa. Basta dizer um NÃO para
uma pessoa e mais uma vida é perdida...
A verdade é que o mundo, que se gaba de ser
tecnológico e ultramoderno, é completamente
ignorante e primitivo em relação à espiritualidade. Pergunte a uma pessoa antenada o que
se passa neste momento no mundo e ele vai
te fornecer um noticiário completo. Pergunte a
essa mesma pessoa: quem é você? O que você
veio fazer neste planeta? Para onde você está
indo? O que te faz feliz? Ela ficará muda ou
terá muita dificuldade para encontrar as respostas.
Que coisa mais esquisita, né? Todos sabem
tudo da vida de todos, mas ninguém sabe nada

a respeito de si mesmo... e ainda chamam isso
de moderno. Claro que avançamos muito na ciência e na tecnologia – até gente já se faz em
laboratório, os robôs já substituem o trabalho
humano – mas é flagrante que retrocedemos no
essencial. Somos jurássicos no que diz respeito
ao autoconhecimento e à espiritualidade.
Há pais que têm respostas para tudo que está
acontecendo neste momento no mundo, mas
que desconhecem completamente o que se passa com o filho que mora no quarto ao lado...
se dizem parentes, mas são desconhecidos. Há
pessoas que moram na mesma casa e que mal
se cumprimentam, mas insistem em chamar
isso de família.
Falta amor nas relações... e o incrível desse drama humano é que temos amor em abundância
dentro de nós. Agimos como mendigos, suplicando atenção e amor dos outros, sendo donos
de um imenso tesouro.
Prevalece ainda a ilusão de que o outro tem
obrigação de me fazer feliz, quando na verdade
esta é uma responsabilidade pessoal e intransferível – só eu posso me fazer feliz. Não preciso de ninguém para me completar, o que vem
de fora só me acrescenta coisas ao meu estado
natural de felicidade.

Entender isso é básico: se eu não sei quem
sou, não conseguirei me amar e muito menos
amar as outras pessoas; se eu não sei para onde
estou indo, tropeçarei em todos os caminhos
por onde passar; se eu não sei qual é a minha
missão de vida, jamais encontrarei o meu lugar
no mundo, passarei toda a existência buscando
um sentido para o meu nascimento.
Todas as respostas estão dentro de nós, não
adianta buscar por elas em nenhuma escritura sagrada ou templo religioso. O silêncio é o
condutor mais seguro no caminho de volta ao
coração. A meditação é vista com desdém por
alguns líderes religiosos porque ela acaba com
os intermediários, acaba com uma indústria
que vive da exploração da fé das pessoas.
Quando Jesus ressuscitou, ele ensinou que todos podem ter contato direto com Deus, em
qualquer lugar, através do Espírito Santo que
mora dentro de cada um de nós. São Paulo ensinava que “O Deus que fez o mundo e tudo o
que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não
habita em templos feitos por mãos humanas”
(At 17,24).
A meditação é antes de tudo uma libertação...
libertação dos dogmas religiosos... libertação
dos sentimentos de culpa, pecado e castigo...
libertação do medo. Quanto mais penetramos
em nós, mais depressa obteremos as respostas
para as perguntas essenciais: quem sou eu? O
que vim fazer neste planeta? Para onde estou
indo? O que me faz feliz? •

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