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O mundo não é mais o 
mesmo de 10 anos atrás. 
Vivemos em constante 
evolução, em constante 
mudança comportamen-
tal, modificando a forma 
de se comunicar e inte-

grar, e mais: a forma de 
trabalho.

A tecnologia encur-
tou distâncias, acelerou 
processos, empresas, 
instituições, governos 
e o trabalho individual 

(conhecido como free-
lancer). Dentro desses 
tópicos, nos deparamos 
com o surgimento de um 
profissional, sustentado 
e atrelado à tecnologia 
moderna e suas liberda-
des de trabalho, chama-
do de nômade digital.

O nômade digital é 
aquele profissional que 
não tem uma residência, 
uma casa ou um ponto 
fixo. Ele está em toda 
parte, não dependendo 
do trabalho presencial, 
mas, sim, de estar conec-
tado à rede mundial de 
informações: a internet.

Essa forma de trabalho 
e a sua respectiva área e 
estado de atuação pode 
ter surgido para alimen-
tar o seu crescimento 
ao longo do século, enri-
quecido pela tecnologia 
e suas modernidades e 

praticidade de trabalho.
Não existe uma profis-

são específica para o nô-
made digital. Há muitas 
profissões que permitem 
tal modalidade.

Apesar de trabalhos 
como redação, design e 
marketing digital serem 
caminhos com potencial 
aparente, não existem 
limites para ingressar 
nesse mercado.

Os serviços de chamada 
de vídeo, como o Skype e 
o Zoom e as mensagens 
instantâneas permitem o 
gerenciamento e atendi-
mento de clientes e supe-
riores de forma remota.

Como exemplo de 
profissões que mais se 
encaixam nesse perfil, 
temos programadores, 
analistas, engenheiros 
de software, contadores, 
marketing digital, profis-

sionais do mercado digi-
tal de forma geral, entre 
outros, tendo liberdade 
oriunda do uso das no-
vas tecnologias e da ne-
cessidade de adaptação 
ao cenário pandêmico 
que nos encontramos.

Podemos chamar 2020 
e 2021 de "era da evolução 
tecnológica do teletraba-
lho", a qual resultou no 
surgimento do nômade 
digital, que possui gran-
de potencial para cres-

cer e evoluir ainda mais 
nessa nova realidade do 
trabalho. •

Iuri Costa é Bacharel em 
Sistemas de Informação, Es-
pecialista em Informática na 
Educação e em Engenharia 
de Software, Analista Desen-
volvedor Web, CEO das Em-
presas Opção Delivery, Col 
E-commerce Tecnologia, Col 
Sistemas Tecnologia e Fun-
dador da Comunidade Brasil 
Conexão Angola Network.

Nômade 
digital

Pastilhas de freio: algumas 
orientações importantes! 

As pastilhas são itens 
fundamentais para você 
dirigir com segurança, 
mas, nem todo mundo 
se preocupa ou verifica 
com regularidade o freio 
do seu carro!

Item fundamental para 
realização da frenagem 
do veículo, a pastilha de 
freio é um item impor-
tantíssimo para a segu-
rança do seu automóvel. 
É ela que proporciona a 
frenagem do seu carro 
em contato com o disco 
de freio ou tambor de 
freio ao acionar o pedal.

Sempre recomendo 
aos clientes que a cada 
troca de óleo, ou seja, a 
cada intervalo entre 5 
ou 10 mil km, elas sejam 
inspecionadas para evi-
tar surpresa.

O limite seguro para a 
troca da pastilha é quan-
do o material de atrito 

chega a uma espessura 
de 3 mm. Geralmente, 
pastilhas de veículos de 
passeio vêm com 11 mm 
de espessura na diantei-
ra e, quando o carro é 
equipado com pastilhas 
traseiras, as novas vêm 
com cerca de 8 mm.

E quando o proprietá-
rio roda até o final da 
pastilha? Aí o prejuízo 
é maior ainda... Além de 
correr risco de ficar sem 
freio, o disco de freio é 
prejudico ao ponto de ter 
de ser substituído.

Como o material “macio” 
da pastilha acabou, o que 
vem logo depois é o ferro, 
que acomoda esse mate-
rial. Então... ferro com fer-
ro em atrito, você já pode 
imaginar o resultado!

Algumas pastilhas de 
freio possuem um limi-
tador de desgaste, que é 
uma pequena chapa de 

aço que, quando a pasti-
lha está perto do final, ele 
passa a raspar no disco, 
gerando um ruído alto, 
porém sem prejudicar o 
disco de freio.

O disco de freio tam-
bém exige atenção. Eles 
são o que mais aquecem 
e também sofrem des-
gastes. Sendo assim, a 
cada troca de pastilhas, 

peça ao seu mecânico 
para verificá-lo também.

Vale lembrar que a qui-
lometragem rodada pela 
pastilha pode variar mui-
to para cada condutor e 
cada tipo de uso do veí-
culo. Até a próxima! •

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

CONECTADO

Por 
Iuri Costa

COLUNA
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PAPO DA ISA

Por 
Isabelle Karen

COLUNA

E aí, jovem!? Vamos fa-
lar sobre um assunto re-
cente, que ocorreu essa 
semana: a queda daaaa-
as.... redes sociais! Vi mui-
tos jovens e adolescentes 
desesperados porque o 
WhatsApp, o Instagram 
e o Facebook estavam pa-
rados. Com essa queda, 
vi gente correndo para 
o Telegram, Orkut (siii-
im, para quem não sabe, 
ainda tem um Orkut fa-
juto no ar!), entre outras 
redes de comunicação.

Meus amores! Vocês 
não sabem o quanto fi-
quei "de cara" com isso, 

vendo os jovens e ado-
lescentes desesperados, 
atrás de alguma conexão, 
parecendo que dependia 
daquilo para viver ou fa-
zer o seu dia ser melhor...

“Ah, Isa! Mas eu depen-
do, pois trabalho com as 
redes sociais!”, disse uma 
amiga minha. Tudo bem, 
te entendo perfeitamen-
te, mas, mantenha a cal-
ma! Respira! Seu traba-
lho não vai "cair" e seus 
seguidores não vão te 
deixar! Eles e todos nós 
entendemos que houve 
algum problema para 
não estar conseguindo 

acessar as redes sociais.
E isso tudo me fez pen-

sar sobre nosso cotidia-
no. Pouco são os jovens 
que em meio a um “rolê” 
de amigos larga o celu-
lar para prestar atenção 
à sua volta e apreciar 
aquele momento manei-
ro. Poucos são os jovens 
que, quando vai na casa 
dos pais, ou dos avós, fica 
sem mexer no celular e 
vai dar atenção a eles... 
Percebem como isso é 
contraditório? Ficamos 

olhando para uma tela 
por mais de cinco horas, 
mas não conseguimos 
manter um diálogo legal 
com alguém por mais de 
30 minutos...

Jovens e adolescentes! 
Vamos ficar menos em 
redes sociais e vamos 
dar mais valor às coisas 
da vida, aos momentos 
bem vividos, aos sorrisos 
sinceros, e por aí vai...

Desafio vocês a chamar 
qualquer pessoa, a que 
tenha maior afinidade, e 

sair, ir para um lugar cal-
mo, sem celular, sem ne-
nhum tipo de aparelho 
eletrônico, e conversar 
por três horas! Garanto 
que vocês não irão se 
arrepender e, principal-
mente, esse será um mo-
mento bem recordado!

Vamos viver menos mo-
mentos que sejam regis-
trados por flashs e mais 
momentos que serão 
guardados na memória! 
Ah! Lembrete: a compa-
nhia do seu celular pode 

até “ser eterno” (se ele 
quebrar, compramos ou-
tro), mas, as pessoas que 
estão à sua volta não são 
eternas! E nem dá para 
"comprar" outra se ela se 
for... Dê valor à vida e as 
pessoas que têm! •

Beijos de luz da Isa!!

Isabelle Karen é uma 
jovem sonhadora, es-
tudante de Marketing 
Digital, e que adora con-
versar assuntos que inte-
ressam jovens, como ela!

Dependência 
da rede social
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Agenda 2030 da ONU 
– ODS 15: Proteger, 
recuperar e promover 
o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres

Neste artigo, va-
mos continuar 
nossa série de 
textos explican-

do os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU). O 
ODS 15 propõe proteger, 
recuperar e promover 
o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentá-
vel as florestas, combater 
a desertificação, deter e 
reverter a degradação da 
terra e deter a perda de 
biodiversidade.

Esse ODS trata da pre-
servação dos ecossistemas 
terrestres, das florestas e 
da biodiversidade que já 
existem e da reversão dos 
danos já causados. Deter 

o desmatamento é impor-
tante para evitar proces-
sos de desertificação.

É importante também 
preservar a biodiversi-
dade e as espécies ame-
açadas, controlando a 
caça ilegal e o tráfico 
de espécies da fauna e 
da flora. O Brasil abriga 
aproximadamente 20% da 
biodiversidade mundial 
e possui também uma 
rica sociobiodiversidade, 
representada por mais 
de 200 povos indígenas e 
por diversas comunidades 
tradicionais que detêm 
um vasto conhecimento 
sobre a conservação da 
natureza.

Esse capital natural e os 
serviços ecossistêmicos 
a ele vinculados, como o 
abastecimento de água, a 
polinização de culturas ou 
a proteção contra eventos 
climáticos extremos, são 
de grande importância, 
não só para a sociedade 
e economia brasileiras, 
como também para o 
equilíbrio ecológico e para 
o bem-estar das socieda-
des no nível global.

Os governos locais têm 

um papel como provedo-
res de serviços (especial-
mente água, saneamento 
e gestão de resíduos só-
lidos), somado à sua ca-
pacidade de incentivar 
mudanças de comporta-
mentos nas comunidades.

São os mais adequados 
para articular coopera-
ções com o setor priva-
do e as comunidades 
para uma gestão inte-
grada da biodiversidade 
e dos ecossistemas. Essa 
tarefa requer muitas ve-
zes cooperação entre os 
municípios, por exemplo, 
na criação de corredores 
transfronteiriços de fauna 
e biodiversidade, ou con-
sórcios intermunicipais 
para destinação final de 
resíduos sólidos. O en-
gajamento comunitário 
é uma ferramenta pode-
rosa para deter a perda da 
biodiversidade e prevenir 
a extinção.

As políticas e instru-
mentos criados em nível 
federal nos últimos anos, 
como o Cadastro Nacional 
de Unidades de Conserva-
ção, o Plano Estratégico 
Nacional de Áreas Pro-

tegidas (Pnap), a Política 
Nacional do Meio Am-
biente (com o Zoneamen-
to Ecológico-Econômico) 
e a Política Nacional de 
Biodiversidade, apontam 
para algumas obrigações 
dos Municípios.

O Plano de Implemen-
tação da Política Nacio-
nal de Biodiversidade 
orienta a inclusão pelo 
município em seu Plano 
Plurianual (PPA) do apoio 
a projetos que utilizem a 
biodiversidade de forma 
sustentável, contemplan-
do formação de pessoal, 
criação e fortalecimento 
de instituições dedica-
das à pesquisa e apoio 
às pequenas e médias 
empresas.

Além disso, cabe ao mu-
nicípio, em conjunto com 
os estados, o Distrito Fe-
deral e a União, realizar 
o Inventário Florestal 
Nacional, para subsidiar 
a análise da existência e 
qualidade das florestas do 
País, em imóveis privados 
e terras públicas, e incen-
tivar o Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR), instituído 
pela Lei 12.651/2012. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filóso-
fo, Mestre em Educação, 
Doutor em Serviço Social, 
Pós-Doutor (PHD) em Po-
lítica Pública, Professor 
Universitário; Consultor 
Político;  e secretário de 
Desenvolvimento de Viana.



Uso consciente da água para 
evitar crise hídrica no ES
A Cesan destaca que, se necessário, já conta com Plano de Contingenciamento, atualizado 
anualmente. Mas o apoio da população na economia da água no dia a dia é necessário
Geiza Ardiçon

A questão hídri-
ca no cenário 
nacional con-
tinua preocu-

pante. Segundo o Prog-
nóstico Climático da 
Primavera 2021, a região 
Sul tem maior probabili-
dade de continuar com 
chuvas abaixo da média 
histórica no período, 
quando deveria começar 
a estação chuvosa para 
recuperar os reservató-
rios. Há estados, como 
São Paulo, por exemplo, 
onde cidades do interior 
já fazem rodízio de água.

Em julho, o Operador 
Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) emitiu 
um alerta para um pos-
sível esgotamento de 
recursos energéticos, 
informando que o Bra-
sil pode estar prestes 
a passar por um “esgo-
tamento” de recursos 
energéticos em novem-
bro, no fim do período 
sem chuvas. No Espírito 
Santo, a Companhia Es-
pírito-santense de Sane-
amento (Cesan) tem um 
plano de ações de con-
tingenciamento, que é 
atualizado anualmente 
e, num cenário mais crí-
tico, pode ser utilizado 
para dimensionar o for-
necimento de água nos 
53 municípios onde está 
presente.

De acordo com a Ce-
san, a captação de água é 
realizada em rios distin-
tos, entretanto, é preciso 
acompanhar a situação 
de forma ampla porque, 
sendo necessário, é pos-
sível manobrar os siste-
mas de fornecimento de 
água. Na Região Metro-
politana, os sistemas são 
integrados e oferecem 
essa possibilidade, que 
traz maior segurança.

A Companhia desta-
cou que o Espírito Santo 
ainda sofre as consequ-
ências da crise hídrica 
iniciada em 2015. “Por 
isso, é sempre impor-
tante lembrar que a po-

pulação precisa adotar 
práticas responsáveis, 
fazendo uso conscien-
te da água em todas 
as atividades, tanto na 
cidade quanto no cam-
po. Nesse momento de 
estiagem, é importante 
intensificar práticas que 
estão na nossa rotina e 
que contribuem muito 
para manter o nível dos 
reservatórios da Cesan”, 
informou a instituição, 
por meio de nota.

Investimentos
Importantes inves-

timentos feitos pelo 
governo do Estado são 
apontados como ações 
que podem ajudar o Es-
tado no enfrentamento 
de uma possível crise 
hídrica. Além dos in-
vestimentos contínuos 
na eficiência dos siste-
mas de abastecimento 
de água e coleta e tra-
tamento de esgoto, se-
gundo a Cesan, está em 
andamento o projeto da 
Barragem dos Imigran-
tes, que tem o objetivo 
de garantir a segurança 
hídrica.

O Programa de Gestão 
Integrada das Águas e 
da Paisagem, executa-
do pelo governo do Es-
tado, segundo a Cesan, 
é o maior conjunto de 
ações na área ambiental 
da história do Espírito 
Santo, com financia-
mento do Banco Mun-
dial. Entre 2019 e 2020, 
foram realizados R$ 
500 milhões em investi-
mentos nos sistemas de 
saneamento. "Estamos 
iniciando obras esse ano 
e no próximo (2021/2022) 
com o valor total de R$ 
2,2 bilhões. Nesses dois 
anos será desembolsado 
R$ 1 bilhão nessas obras 
de saneamento (água e 
esgoto). Em 2022 e 2023, 
será realizado o desem-
bolso R$ 1,2 bilhão, nes-
sas mesmas obras", in-
formou o órgão.
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Confira dicas criativas para economizar água

1 MINUTO A MENOS NO USO DE ÁGUA 
AO LAVAR A LOUÇA DO DIA

Se você economizar 1 minuto no uso de água 
ao lavar a louça do dia, em 10 anos, terá poupado 
água suficiente para mais de 500 ciclos comple-
tos da máquina de lavar roupas (49.680 litros) 
— ou seja, para lavar roupas na máquina 1 vez 
por semana ao longo desses mesmos 10 anos!

1 MINUTO A MENOS NO USO DE ÁGUA 
AO SE BARBEAR

Economizando 1 minuto no uso de água ao se 
barbear, em 10 anos, você terá poupado água 
suficiente para 1 outra pessoa também se bar-
bear durante esses 10 anos (19.440 litros) — 
considerando a frequência de se fazer a barba 
a cada 2 dias!

(Fonte: Instituto Akatu|Consumo consciente)



Veja algumas dicas para economizar água

Lavar roupas uma vez 
por semana

Fechar a torneira enquanto 
estiver escovando os dentes ou 

fazendo a barba

Não encher ou fazer a 
troca de água de piscinas

Não jogar objetos no vaso 
sanitário, somente na 

lixeira

Vistoriar o imóvel para 
identificar vazamentos internos, 

alguns podem ser invisíveis

Tomar banhos 
mais curtos

Ensaboar toda a louça 
antes de enxaguá-la

Não lavar carro, escadas, áreas de 
lazer, garagem ou calçadas utilizando 

mangueira ou vassoura elétrica
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Incentivo de professor leva aluno 
capixaba a projeto da NASA
Luiz Gustavo projetou o estudante Bruno, que é autista, literalmente para o alto. Eles 
participam juntos do projeto Caça Asteroides e de uma conferência internacional na 
próxima semana

DIA DO PROFESSOR

Um olhar aten-
to do profes-
sor de Altas 
Habilidades / 

Superdotação Luiz Gus-
tavo Gomes, da Escola 
Estadual de Ensino Mé-
dio (EEEM) Irmã Maria 
Horta, em Vitória, pro-
jetou o estudante Bruno 
De Lorenzo Fernandes, 
literalmente, para o 
mais alto! O aluno, que 
é autista, participa do 
projeto Caça Asteroides, 
da National Aeronautics 
and Space Administra-

tion (NASA). O projeto 
faz parte do programa 
feito em parceria com 
o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
e que envia imagens dos 
telescópios mais poten-
tes do mundo para equi-
pes inscritas, que podem 
procurar e nomear os 
corpos celestes que en-
contrarem.

Com a proximidade do 
Dia do Professor, cele-
brado no dia 15 de outu-
bro, Luiz Gustavo é um 
demonstrativo do papel 

fundamental que exer-
ce esse profissional na 
vida do aluno. Por conta 
das alterações necessá-
rios ao formato de aulas 
durante a pandemia do 
novo coronavírus (Co-
vid-19), ao identificar 
que o aluno, durante as 
aulas híbridas, passava 
por uma fase de desestí-
mulo, o convidou a par-
ticipar do projeto.

Os resultados já são 
evidentes! Bruno não se 
interessou somente pelo 
retorno aos estudos, 

mas, também, pelas ati-
vidades do projeto. Ele já 
identificou três asteroi-
des ainda não cataloga-
dos, que foram enviados 
para análise da NASA. 
Após constatar que re-
almente se trata de um 
asteroide, a NASA passa 
a observar sua órbita e 
calcular riscos de futu-
ras colisões com a Terra.

“Bruno é apaixonado 
por astronomia e está 
muito empolgado. Já fiz 
nossa inscrição para a 
próxima edição na Caça 

aos Asteroides. Caso fa-
çamos a descoberta de 
algum que ainda não foi 
identificado, poderemos 
batizá-lo dando nome 
e estará registrado no 
Harvard’s Department 
of Earth and Planetary 
Sciences (EPS). Nós fa-
zemos os treinamentos 
específicos para o apren-
dizado dos programas 
realizados pelo evento 
e fazemos a procura dos 
asteroides, os identifica-
mos e enviamos os rela-
tórios para os cientistas”, 

explicou o professor.
O aluno, que foi diag-

nosticado tardiamente 
com Síndrome do Es-
pectro Autista, é muito 
focado no que faz, se-
gundo o professor Luiz 
Gustavo, que também o 
inscreveu no Projeto de 
Robótica Educacional, 
no Núcleo de Ciências 
da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo 
(Ufes), onde aprende 
programação, elétrica, 
mecânica e construção 
de robôs. •

Geiza Ardiçon

Fico muito 
feliz com cada 

conquista do Bruno 
e vê-lo interagindo 

e empolgado em 
aprender é muito 

gratificante.
Luiz Gustavo Gomes, 

professor
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Caça Asteroides 
e Conferência 
Internacional 
sobre inovação

A II Edição do Caça Asteroides 
MCTI é um programa realizado 
em parceria com o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações e 
o International Astronomical Se-
arch Collaboration (IASC/NASA), 
com o objetivo de popularizar a 
ciência entre cidadãos voluntá-
rios. Esses novos cientistas cida-
dãos serão capazes de fazer des-
cobertas astronômicas originais e 
participar da astronomia prática. 
Esse programa é de abrangência 
nacional e internacional.

A participação no projeto da 

NASA rendeu, ainda, o convi-
te do professor e do aluno de 
uma conferência internacional 
sobre inovação, no próximo dia 
16: “Viagem Global ao campo da 
Inovação – VGCI”. “Com certeza 
as práticas pedagógicas junto 
ao incentivo na aprendizagem 
do aluno o faz cada vez mais in-
teressado nesse processo. Fico 
muito feliz com cada conquista 
dele e vê-lo interagindo mais e 
mais empolgado em aprender é 
muito gratificante”, disse o pro-
fessor Luiz Gustavo.

Saiba mais sobre o 
Caça Asteroides MCTI

www.gov.br

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
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Nunca desista de 
viver e tenha fé, 

porque você é muito 
preciosa para Deus. 

Por isso, sonhe 
alto que Deus vai 

realizar seus sonhos.
Valéria Lira,

servidora pública

Dados do Institu-
to Nacional de 
Câncer (INCA) 
mostram que o 

câncer de mama ainda 
atinge em sua maioria o 
público feminino. Somen-
te neste ano, no Brasil, há a 
estimativa de 66.280 casos 
sendo a idade um dos mais 
importantes fatores de ris-
co para a doença (cerca de 
quatro em cada cinco ca-
sos ocorre após os 50 anos). 
Mas é necessário destacar 

a prevenção, pois, com ela, 
30% dos casos podem ser 
evitados.

Hábitos saudáveis, como 
praticar atividade física, 
manter o peso adequado, 
evitar consumo de bebidas 
alcóolicas e tabagismo, po-
dem ajudar nesse processo 
de prevenção. Além disso, 
a maior parte dos cânce-
res podem ser identifica-
dos pela própria mulher 
durante o autoexame das 
mamas.

Geiza Ardiçon

Outubro Rosa: prevenção 
pode reduzir em 30% casos 
de câncer de mama
Valéria Lira identificou nódulos durante autoexame, em 2016, e segue com o 
tratamento. Ela já se considera curada e alerta para a importância da prevenção
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Adriana Giesen é 
outro exemplo de 
luta e superação

É pelo exemplo de força que 
muitas mulheres que passam 
pelo câncer de mama podem 
ser motivadas. A história de 
Adriana Giesen, 56, reflete for-
ça e garra. Conheça um breve 
relato de sua experiência, vi-
vida com muita sabedoria e 
sempre com sorriso do rosto.

Agora ES - Quando 
detectou que estava com 
câncer?

Adriana - Em fevereiro de 
2014 fiz exame de rotina anu-
al de mamografia e ultrassom. 
Estava tudo ok. Em abril, co-
mecei a sentir um nódulo 
na mama, foi crescendo e eu 
busquei um outro profissio-
nal. Fiz outra mamografia e 
ultrassom e foi detectado um 
câncer metastático grau III.

Comecei o tratamento com 
oito quimioterapias, em segui-
da a mastectomia (retirada da 
mama). Em seguida, foram fei-
tas 25 sessões de radioterapia. 
Em 2016, tive um outro diag-

nóstico, de metástase. Levan-
tei a cabeça e disse: "não é o 
fim, mas, sim, outro recome-
ço... sou forte e guerreira e vou 
enfrentar com fé", pois Deus 
está no controle até hoje. Não 
me entreguei a esse diagnós-
tico e continuei trabalhando 
normalmente, até 2020, quan-
do me afastei pela pandemia 
por fazer parte do público com 
comorbidades.

Como o apoio da família 
reflete nesse momento?

Em primeiro lugar, tenho o 
apoio de Deus, depois, do meu 
esposo, o melhor companheiro 
que alguém poderia ter, meu 
porto seguro. Os familiares e 
amigos me deram muito apoio 
e foram meu alicerce no tra-
tamento e no meu emocional.

Qual é o maior aprendizado 
que essa experiência te 
traz e qual a mensagem que 
deixa para quem também 
passa pelo tratamento?

Tenho uma experiência in-
crível de sempre estar com 
alegria e sorriso para passar 
força para as pessoas, princi-
palmente as que estão pas-
sando por esse processo.

Nem toda doença é para 
morte, muita das vezes são 
para honra e glória de Deus, 
para nosso crescimento 
espiritual, para ajudar as 
pessoas. Precisamos tra-
balhar o emocional, que 
não é fácil, mas com Deus 
no controle fica mais fá-
cil seguir em frente.

A minha mensa-
gem é que todas as 

mulheres não dei-
xem de exercer 

seu direito de 
fazer exame de 
rotina com a 

mamografia 
e ultassom, 
pois, quan-
do o câncer 
é detecta-
do logo no 
início, as 
chances de 
cura são 
grandes.

A ginecologista e obs-
tetra Anna Carolina 
Bimbato destaca que o 
câncer de mama, quan-
do identificado em es-
tágios iniciais (lesões 
menores que dois cen-
tímetros de diâmetro), 
apresenta prognóstico 
mais favorável e a cura 
pode chegar a 95%. “A de-
tecção precoce do câncer 
de mama é fundamental 
para aumentar as chan-
ces de cura. Em alguns 
casos, é possível preser-
var a mama da mulher”, 
disse.

A servidora pública 
Valeria Cristina da Cruz 
Lira, 50, identificou um 
nódulo em seu seio du-
rante um autoexame em 
2016. O tratamento ain-
da está em andamento, 
mas ela enfatiza que 

todo o processo já trouxe 
resultados importantes 
para sua total recupera-
ção. “O tratamento ain-
da não terminou, porém, 
já me sinto muito bem e 
estou curada para honra 
e glória do Senhor Jesus. 
Já foram oito sessões de 
quimioterapia, 22 de ra-
dioterapia e 20 de fisio-
terapia. Nesse processo, 
tive o apoio de muitos 
amigos e familiares, 
pessoas fundamentais 
para minha recupera-
ção”, disse.

A superação já é mar-
ca registrada na vida de 
Valéria. Ela ressalta que 
o autocuidado é uma 
das formas mais rápi-
das de identificar qual-
quer anormalidade. Ela 
destaca que esse é um 
ato de amor. ”Devemos 

nos amar mais, nos 
cuidar mais, deixar 
o orgulho para 
trás, pois a vida é 
o bem mais pre-
cioso que nós 
temos neste 
mundo”, fi-
nalizou. •

O congelamento de óvulos tem 
sido adotado, pois existem 

vários quimioterápicos, 
utilizados como tratamento, que 

afetam diretamente a função 
ovariana, podendo levar a 

paciente à menopausa precoce. 
Isto compromete seu futuro 

reprodutivo, caso não opte pela 
criopreservação dos óvulos.

Isabela Rangel, ginecologista e 
especialista em Reprodução Humana



Como e onde buscar 
tratamento

A porta de entrada da 
paciente é a Unidade Bá-
sica de Saúde (ubs), onde 
o médico da família faz a 
solicitação da mamografia. 
A partir do resultado, a pa-
ciente é encaminhada para 
uma unidade de referência 
para tratamento.

No Espírito Santo, os 
hospitais habilitados para 
o tratamento de câncer de 
mama são:

 � Hospital classificado 
como Centro de Assistência 
de Alta Complexidade em 
Oncologia (CACON);

 � Hospital Santa Rita de 
Cássia (HSRC-AFECC) – ins-
tituição filantrópica conve-
niada ao Sistema Único de 
Saúde (SUS);

 � Hospitais classificados 
como Unidade de Assistên-
cia de Alta Complexidade 
em Oncologia (UNACON);

 � Hospital Evangélico de 

Cachoeiro de Itapemirim 
(HECI) – instituição filan-
trópica, conveniada ao SUS;

 � Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Mo-
raes (Hucam) – instituição 
pública federal, vinculada 
à Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes);

 � Hospital Santa Casa 
de Misericórdia de Vitória 
(HSCMV) – instituição fi-
lantrópica, conveniada ao 
SUS, vinculada à institui-
ção de ensino Emescam;

 � Hospital Evangélico de 
Vila Velha (HEVV) – institui-
ção filantrópica, convenia-
da ao SUS, vinculada à ins-
tituição de ensino Univix;

 � Hospital Maternidade 
São José (HMSJ) – institui-
ção filantrópica, vinculada 
ao SUS;

 	 Hospital Rio Doce – 
instituição filantrópica, 
vinculada ao SUS.
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O tratamento de câncer 
pode afetar a fertilidade 
das mulheres
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Fique atenta aos sinais e sintomas
A ginecologista Anna 

Carolina Bimbato enfa-
tiza alguns sinais que é 
preciso ter atenção. Além 
dos nódulos, vermelhi-
dão, mudança na textu-
ra da pele e nódulos nas 
axilas podem ter relação 
com o câncer de mama. 
Veja os sinais mais co-
muns:

 
 Nódulo mamário 
em mulheres com mais 
de 50 anos;

 � Nódulo mamário 
em mulheres com mais 
de 30 anos, que persis-
tem por mais de um ciclo 
menstrual;

 � Nódulo mamário de 
consistência endurecida 
e fixo ou que vem au-
mentando de tamanho, 
em mulheres adultas de 
qualquer idade;

  Saída espontânea 
de secreção unilateral 
(um dos mamilos);

 � Lesão de pele na 
mama que não responde 
aos tratamentos tópicos;

 � Homens com mais 
de 50 anos com tumora-
ção palpável unilateral;

 � Aumento progres-
sivo do tamanho da 

mama, com a presença 
de sinais de edema, como 
pele com aspecto de cas-
ca de laranja;

 � Retração na pele da 
mama;

 � Mudança no forma-
to do mamilo;

 � Toda mulher, em 
qualquer faixa etária, 
deve conhecer seu cor-
po e estar atenta a qual-
quer alteração. Caso de-
tecte algo, deve buscar 
orientação e ajuda em 
uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS).

Por isso, o congelamen-
to de óvulos tem sido 
uma orientação mais 
comum às mulheres que 
passam por este proces-
so tratamento do câncer 
de mama. A ginecolo-
gista e especialista em 
Reprodução Humana 
Isabela Rangel destaca 
que “o ideal é que o con-
gelamento de óvulos seja 
realizado até os 35 anos, 
mas isso não significa 

que mulheres com faixa 
etária maior não possam 
recorrer ao tratamento”, 
disse.

A profissional destaca 
que a estimulação ova-
riana para pacientes on-
cológicas é considerada 
uma urgência e pode ser 
iniciada em qualquer 
fase do ciclo menstrual. 
Portanto, o ideal é ser rea-
lizado antes do início das 
sessões de quimioterapia.

Saiba mais sobre 
a mamografia

É um exame extremamente impor-
tante para a detecção de lesões que ain-
da não são palpáveis e não aparecem 
na ultrassonografia. “Com o avanço 
da tecnologia, os aparelhos estão mais 
sensíveis e o incômodo na mama du-
rante o exame é muito menor”, afirmou 
a profissional Anna Carolina.

A mamografia deve ser realizada anu-
almente após os 40 anos. Porém, em 
casos de histórico familiar de câncer 
de mama, deve-se ser avaliada a neces-
sidade de rastreamento precoce tanto 
com a mamografia quanto com outros 
exames de imagem. Para determinar 
qual o melhor exame e qual a idade 
para iniciar o rastreamento, é impor-
tante um acompanhamento com o 
mastologista.
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"É um bom trabalho que te 
faz crescer politicamente"

ENTREVISTA | ALLAN FERREIRA, VEREADOR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM

O vereador de 
Cachoeiro de 
I ta p e m i r i m 
Allan Ferreira 

(Podemos) tem a luta 
pela inclusão das pes-
soas com Transtorno do 
Espectro Autista como 
sua principal bandeira de 
defesa no parlamento ca-
choeirense. Aos 47 anos, 
foi reeleito nas eleições 
de 2020 com o dobro de 
votos de sua primeira 
eleição. Antes de assu-
mir uma das 19 cadeiras 
da Câmara, Allan traba-
lhou como frentista em 
posto de combustível e 
como servidor concur-
sado da própria Câmara 
de Vereadores.

Em 2015, ano de sua 
primeira eleição, foi elei-
to com 1.046 votos, o 15º 
mais votado no pleito. 
Em 2018, chegou a dispu-
tar a eleição para o cargo 
de deputado estadual, 
onde saiu mais de 6 mil 
votos, número não sufi-
ciente para ocupar uma 
das vagas na Assembleia 
Legislativa do Espírito 

Santo. Já em 2020, con-
correu a reeleição, onde 
foi o segundo vereador 
mais votado em Cacho-
eiro, com 2.096 votos.

Nesta entrevista conce-
dida à equipe do Agora 
ES, o vereador fala sobre 
sua atuação parlamentar 
na quinta maior cidade 
do Espírito Santo, avalia 
a gestão do prefeito Vic-
tor Coelho, fala sobre 
seus projetos futuros e, 
já pensando nas eleições 
de 2022, adianta algu-
mas movimentações. 
Confira a entrevista 
completa.

Agora ES - Como 
surgiu o desejo 
de entrar no 
meio político?

Na verdade, atu-
ar no meio políti-
co nunca foi um 
desejo meu. Me 
interessava mais 
pelos bastidores, 
com uma atuação 
em movimentos so-
ciais, associação 
de mora-

dores e pastoral... Contu-
do, após muitos pedidos 
de amigos e membros 
da igreja Católica, que 
sempre frequentei, lan-
cei meu nome ao cargo 
de vereador nas eleições 
de 2015. Fui eleito e, nas 
eleições de 2020, reeleito 
o segundo vereador mais 
votado de Cachoeiro de 
Itapemirim. Acredito 
que o trabalho que de-

sempenhei durante 
meu primeiro mandato 
foi aprovado pela popu-
lação, tanto que dobrei 
o número de votos na 
reeleição. A equação é 
essa: bom trabalho, gera 
resultados! É só um bom 
trabalho que te faz cres-
cer politicamente.

O Senhor tem a luta 
pela inclusão das 
pessoas com espectro 
Transtorno Autista 

como sua principal 
bandeira de 

defesa. Como 
o senhor tem 

trabalhado 
para 
atender à 
causa?

Acredito que 
todo político, 
principalmen-
te o vereador, 
precisa de 
uma bandei-
ra. Muitas ve-
zes o legislador 
se perde em 

atribuições do 
Executivo. 

Com uma bandeira de 
defesa, o legislador con-
segue focar melhor seu 
trabalho e se fortalecer. 
Tenho na inclusão das 
pessoas com Transtor-
no do Espectro Autista 
minha maior motivação. 
Já apresentei projetos de 
grande relevância para 
essas pessoas, como a 
lei que proíbe a venda e 
o uso de fogos de artifí-
cio, o projeto que cria a 
carteirinha do autista, 
entre outras medidas de 
grande importância para 
essas pessoas.

No final de 2020, a 
Câmara de Vereadores 
aprovou um reajuste 
de 69% no salário dos 
próprios vereadores. 
O senhor foi um 
dos parlamentares 
favoráveis ao 
aumento. Qual a 
justificativa para o 
reajuste?

Os vereadores estavam 
sem reajuste há muitos 
anos, por isso, naquele 
momento, votei sim, por 

entender ser prudente. 
Mas é importante desta-
car também que o reajus-
te só passou a valer nesta 
legislatura. Ou seja, ne-
nhum vereador à época 
votou pensando em be-
nefício próprio. Acredito 
que o que gera críticas 
em todas as cidades é que 
o vereador aprova seu 
próprio reajuste. Talvez 
o melhor caminho seja 
um reajuste para todos os 
trabalhadores, seguindo 
a inflação.

Em meio à pandemia 
da Covid-19, foi 
apresentado na 
Câmara de Vereadores 
um projeto que 
impossibilitava o 
decreto de lockdown 
no município. À época, 
o senhor votou sim ao 
projeto. O senhor se 
arrepende deste voto?

Votei favorável à medi-
da no calor do momen-
to! Estávamos em um 
momento que também 
precisávamos olhar para 
os comerciantes que 
tentavam se recuperar 
do primeiro momento 
de fechamento comple-
to do comércio... Tinha 
a pressão popular, dos 
comerciantes durante a 
sessão... e nós não tínha-
mos noção de como as 
coisas iriam prosseguir, 
então, na pressão, acabei 
votando pela aprovação 
do projeto. Em seguida, a 
Procuradoria já apontou 
a inconstitucionalidade 
do projeto e acabou não 
passando. Toda essa situ-
ação serviu como apren-
dizado para Câmara e, 
certamente, não votaria 
em outro projeto sem 
uma análise mais pro-
funda.



Greeng
ENGENHAR IA E CONSULTOR IA

(27) 99893-8599 | (27) 99887-7666

consultoria@greengenharia.com.br

@greengofc

Rua Maria Rios de Queiroz, 11 , Praia 

das Gaivotas, Vi la Velha/ES. 
CEP: 29.102-593

Solucao em reformas;

Gerenciamento e planejamento   
de obras;

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.

12 POLÍTICA  OUTUBRO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

Quem é Allan 
Ferreira?

Allan Albert Lourenço Ferreira 
é casado, pai de três filhos e con-
tador por formação. Nasceu em 
Duque de Caxias, Rio de Janei-
ro, e, antes de chegar em terras 
capixabas, passou, ainda recém 
nascido, por Ipatinga (MG). Ain-
da criança, foi com a mãe para 
Córrego D'Água, que, na época, 
ainda era distrito de Linhares, 
onde, anos depois, seria eman-
cipado e se tornaria a cidade de 
Sooretama.

Viveu na cidade até os 14 anos, 
de onde mudou-se para Cacho-
eiro de Itapemirim, cidade que 
vive há quase 30 anos com a 
família. Ativo em movimentos 
sociais, o vereador atribui sua 
entrada no mundo político aos 
pedidos de amigos da igreja. 
Atualmente, preside o diretó-
rio do partido Podemos em Ca-
choeiro de Itapemirim.

Durante seu primeiro manda-
to, esteve à frente da Comissão 
de Ações Integradas de Segu-
rança e Trânsito, da Comissão 
de Acessibilidade e Mobilida-

de Urbana, e da Comissão de 
Obras e Serviços Públicos da 
Câmara de Vereadores. Foi 
ainda relator na Comissão de 

Direitos Humanos, Assistência 
Social e Defesa do Consumidor 
e na Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.

E como o senhor avalia 
a gestão do prefeito 
Victor Coelho na 
gestão da pandemia?

O Executivo tem condu-
zido muito bem essa crise 
sanitária aqui na cidade. 
A pandemia está sendo 
um aprendizado político e 
científico para todo mun-
do. A Covid-19 ainda exige 
muito estudo por parte da 
comunidade científica... 
A vacina chegou, mas re-
quer muito cuidado das 
pessoas. Acredito que a 
própria reeleição do Vic-
tor, com mais de 50% dos 
votos, mostra que a po-
pulação também enxerga 
esse bom desempenho do 
prefeito.

O senhor é um dos 
autores do projeto de 
lei que proíbe a venda 
e o uso de fogos de 
artifício em Cachoeiro 
de Itapemirim. Qual 
o objetivo desta 
medida?

Essa medida visa aten-
der a uma solicitação 
das famílias com pesso-
as com Transtorno do 
Espectro Autista e das 

ONGs protetoras dos 
animais. Esses artefa-
tos explosivos causam 
muitos transtornos aos 
portadores por conta da 
hipersensibilidade sen-
sorial que eles possuem. 
Logo, a medida se justi-
fica, pois, é importante e 
necessário resguardar a 
saúde de crianças e adul-
tos portadores do trans-
torno e, ainda, a prática 
causa danos irreversíveis 
aos animais. O projeto já 
foi votado no plenário da 
Câmara e foi encaminha-
do ao Poder Executivo 
para sanção.

Ano que vem é ano 
eleitoral. O senhor 
pretende disputar 
uma das vagas na As-
sembleia Legislativa, 
como fez em 2018?

Costumo dizer que 
sou um soldado do meu 
partido e que estou à 
disposição da socieda-
de e do presidente es-
tadual do Podemos, o 
secretário de Estado do 
Governo, Gilson Daniel. 
Mais à frente, vamos 
conversar sobre as pos-
sibilidades. •
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Votos em mulheres 
e negros valendo o 
dobro na divisão de 
recursos eleitorais
A nova Reforma 

Eleitoral, em tra-
mitação no Sena-
do e aguardando 

promulgação, propõe uma 
mudança importante no 
que se refere a maior par-
ticipação de mulheres e 
negros na política: estabe-
lece que os votos dados a 
candidatos desses grupos 
serão contados em dobro 
na distribuição do Fundo 
Partidário e do Fundo Es-
pecial de Financiamento de 
Campanha (FEFC) – tam-
bém chamado de Fundo 
Eleitoral – nas eleições. Ou 
seja, quem tiver em seus 
quadros potenciais candi-
datos com esses perfis terá 
mais recursos.

"Temos de criar mecanis-
mo que corrija forçadamen-
te. O que o legislador proje-
tou em termos de reforma 
eleitoral foi criar cotas po-
sitivas de incentivo para 
os partidos fomentarem 
mais eleições de mulhe-
res e negros e que tenham 
uma equivalência maior no 
fundo eleitoral", explicou o 
advogado eleitoral Gustavo 
Varella. A contagem em do-
bro valeria apenas para a 
divisão dos recursos eleito-
rais e partidários e não para 
definir quem sai vencedor 
o processo eleitoral.

Não sem tempo, a medi-
da visa a correção de um 
quadro que reflete tacita-

mente a desigualdade no 
Brasil. Mesmo em um País 
onde 51% da população é 
mulher e mais de 50% se 
autodeclara negro (pardos 
ou pretos), esses foram 
apenas 24% do Congresso 
eleito em 2018 e aquelas 
apenas 15%. Na bancada 
federal capixaba, por exem-
plo, apenas Neucimar Fraga 
(PSD) se autodeclarou par-
do à Justiça Eleitoral; os de-
mais, brancos, assim como 
os três senadores eleitos. 
Em termos de gênero, das 
13 vagas de direito do Espí-
rito Santo, apenas Rose de 
Freitas (MDB) está no Sena-
do e Norma Ayub (DEM) e 
Soraya Manato (PSL) na 
Câmara Federal.

Já na Assembleia Legisla-
tiva, Pastor Marcos Mansur 
(PSDB) foi o único a se au-
todeclarar de cor preta, ou-
tros 10 parlamentares par-
dos. Entre as 30 cadeiras na 
Casa de Leis, três estão ocu-
padas por mulheres: Janete 
de Sá (PMN), Raquel Lessa 
(Progressista) e Iriny Lopes 
(PT). No Executivo, há a vi-
ce-governadora Jacqueline 
Moraes (PSB), negra.

Vale ressaltar que a atual 
legislação já reserva 30% 
das vagas nas chapas nas 
eleições proporcionais (ve-
readores e deputados) para 
mulheres. Porém, muitas 
delas nem chegam a fazer 
campanha, estão apenas 

compondo número. São as 
chamadas "candidatas fan-
tasmas", o que pode aumen-
tar com a nova legislação.

Para Varella, o ponto não é 
esse: "não podemos deixar 
de criar um determinado 
mecanismo porque pode 
ser utilizado para crime. 
Se o partido fizer, há fer-
ramentas de fiscalização." 
Mas, ressalta: "o que não 
podemos imaginar é que 
pelo simples fato da im-
plantação (de uma medida) 
vai equilibrar. É necessário 
a política continuar para 
que seja sedimentada."

Se promulgada, a norma 
passa a valer para o pleito 
de 2024 e promete mudar 
gradativamente o quadro 
político. Seria melhor que 
esse incentivo à participa-
ção feminina e de grupos 
étnicos na política fosse 
percebida pela real neces-
sidade de representação 
na democracia brasileira, 
não como uma forma de 
buscar mais recursos. Mas, 
tal hipótese seria apenas 
utópica, já que ninguém 
legisla contra si e, nesse 
momento, a maioria esma-
gadora do Congresso e das 
cúpulas partidárias são 
compostos por homens 
brancos com acesso a am-
plo recurso financeiro. En-
fim, pelo menos, passos es-
tão sendo dados a favor de 
uma pauta importante. •
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RAPIDINHAS

Entre as bandeiras
No último domingo, manifestações contra o governo 

do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomaram 
as ruas de diversas capitais estaduais. Vitória não foi 
diferente. Partindo da Ufes, manifestantes levantaram 
bandeiras de diversas frentes e partidos, principal-
mente de esquerda. Membros do PT, PCB, PSB e PDT 
se fizeram presentes. Houve até espaço para uma faixa 
com os dizeres "Fla-antifascista (FlaAntifla)", além de 
bandeiras do Desportiva Ferroviária e do movimento 
LGBTQIA+. Entre todas elas, via-se uma do Brasil.

Em rota de colisão
E a rota de colisão entre o governador Renato Ca-

sagrande (PSB) e o presidente da Assembleia, Erick 
Musso (Republicanos), vem se tornando mais eviden-
te. Antes aliados e, agora, futuros adversários, são pré-
-candidatos ao Palácio Anchieta e, por isso, as críticas 
e alfinetadas intensificaram-se.

O parlamentar tem questionado a Segurança Pú-
blica, tendo em sua retaguarda colegas de plenário 
experientes e prefeitos, como Lorenzo Pazolini, de 
Vitória. Além disso, como chefe do Legislativo, tem 
mecanismos em mãos que podem trazer dor de cabeça 
ao Executivo em ano eleitoral.

Enquanto isso, Casagrande pretende intensificar o 
número de policiais nas ruas, os quais estão em trei-
namento, classifica as críticas como eleitorais e aposta 
na experiência para se "policiar" e não adiantar um 
debate previsto para 2021.

Sem desconto para professor
A Assembleia Legislativa aprovou, esta semana, pro-

posta que determina que faltas ao trabalho na rede 
estadual de ensino por Covid-19 não sejam conside-
radas para cálculo de bônus salarial concedido anu-
almente ao magistério. Mas, as regras são retroativas 
a setembro de 2020.

“Como os salários dos professores são baixos, eles 
acabam indo trabalhar doentes para não ter desconto, 
porque, se tiverem, por exemplo, um atestado médico 
de 10 dias, eles não recebem bônus nenhum. Então é 
um ‘bônus presença', e não um ‘bônus desempenho", 
defendeu o deputado estadual Sérgio Majeski (PSB).

Roteiro com reviravoltas
Se a intenção de criar um grande partido para repre-

sentar a extrema direita no Brasil deu errado para o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), não deu para 
o PSL. A legenda viveu um verdadeiro filme cheio 
de reviravoltas, crescendo exponencialmente com a 
entrada dele em 2018 e vendo o número de filiados 
aumentar ao passo em que o hoje chefe do Executivo 
despontava como favorito nas pesquisas.

Com a saída de Bolsonaro da sigla, houve baixas e 
desenhava-se uma desidratação gradativa, com man-
datários apenas esperando a janela partidária. Bem 
que, há exato um ano do pleito, PSL e DEM decidem 
se fundir, mudando a balança de força partidária e o 
fim anunciado desse roteiro.

Força-tarefa contra corrupção
Para buscar maior combate à corrupção, o Tribunal 

de Contas do Estado e o Ministério Público estadual 
vão trocar dados. Um convênio de 60 dias foi firmado 
esta semana para possibilitar o trabalho conjunto en-
tre os setores de inteligência dos dois órgãos. Também 
haverá operações conjuntas e compartilhamento de 
tecnologia.



COLUNA

CAFÉ, DIREITO 
E GESTÃO

Por
Érico Lopes
l @cafedireitogestao

Novas (e velhas) regras 
para as eleições 2022: o 
número de candidatos

A cada eleição, os 
presidentes de 
partidos polí-
ticos possuem 

o desafio de preparar o 
partido para disputar as 
eleições, principalmen-
te quanto ao número 
de candidatos que a lei 
eleitoral lhes permite 
registrar para disputar 
o pleito.

A regra geral nas elei-
ções de 2016, 2018 e 2020 
era a possibilidade dos 
partidos políticos re-
gistrarem até 150% do 
número de lugares a 
preencher para a Câma-
ra de Deputados (depu-
tados federais), Câmara 
Legislativa (deputados 
distritais), Assembleia 
Legislativa (deputados 
estaduais) e Câmaras 
Municipais (vereadores).

Vamos exemplificar: 
Santa Catarina ocupa 
16 cadeiras de deputado 
federal na Câmara de De-
putados. Isso quer dizer 
que, na regra anterior, os 
partidos que disputaram 

as eleições para a Câma-
ra de Deputados naquele 
Estado podiam registrar 
até 24 candidatos.

Só que a regra mudou 
e começa a valer a partir 
das eleições de 2022: ago-
ra, cada partido poderá 
registrar o total de 100% 
do número de lugares a 
preencher + um.

Desta forma, para o car-
go de deputado federal, 
os partidos capixabas 
poderão registrar até 11 
candidatos, isso porque 
o Espírito Santo ocupa 
10 cadeiras de deputado 
federal na Câmara de De-
putados.

Para o cargo de deputa-
do estadual, no Espírito 
Santo, os partidos pode-
rão registrar somente 31 
candidatos, e não mais 45 
como anteriormente. Na 
Ales, são 30 cadeiras.

Voltando no exemplo 
de Santa Catarina, os 
partidos, então, poderão 
registrar até 17 candida-
tos a deputado federal, e 
não mais os 24.

No Rio de Janeiro, os 
partidos poderão regis-
trar até 47 candidatos 
a deputado federal e 71 
candidatos a deputa-
do estadual. Na Bahia, 
poderá haver o registro 
de até 40 candidatos a 
deputado federal e 64 
candidatos a deputado 
estadual.

Ainda assim, não po-
demos esquecer da cota 
de gênero, que deve ser 
fielmente cumprida 
e respeitada: 30% das 
candidaturas deve ser de 
um sexo (masculino ou 
feminino) e os 70% das 
candidaturas restantes 
devem ser do outro sexo.

No Espírito Santo, se o 

partido registrar o que 
chamamos de “chapa 
completa” para o cargo 
de deputado estadual – 
com o número máximo 
de candidaturas permi-
tida – se houver 21 can-
didatos do sexo masculi-
no, obrigatoriamente, 10 
candidatas deverão ser 
do sexo feminino. •

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. 

Harmonização Facial
Avançada
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IRUPI: Vereador denuncia 
péssimas condições de escola
Parlamentar protocolou pedido de recurso no governo do Estado, no valor de R$ 1,2 
milhão, para reforma da escola. Dados da Revista Finanças Capixaba 2021 demostra queda 
brusca na arrecadação de ICMS na cidade durante gestão do prefeito Edmilson Meireles

Mofo entre li-
vros, paredes 
r a c h a d a s , 
portas que-

bradas e sujas, diversas 
infiltrações... Esses são 
alguns flagrantes do 
descaso com a Educação 
pública em Irupi. As ima-
gens da Escola Municipal 
Professora Sônia Maria 
Faria Pinheiro, uma das 
maiores do município, 
foram enviadas com 
exclusividade à reda-
ção do Agora ES pelo 
vereador da cidade José 
Carlos Nunes Moreno 
(Podemos), que faz a de-
núncia: “o direito de um 
local adequado para os 
alunos estudarem está 
sendo violado em Irupi.”

O parlamentar critica 
a gestão do atual prefei-
to Edmilson Meireles. 
“Além do meu apelo, ou-
tros vereadores também 
já vêm cobrando, há al-
gum tempo, melhorias 
nas escolas, no plenário 
da Câmara, mas não so-

mos ouvidos. O prefeito 
não dá resposta e não 
age em prol de uma Edu-
cação melhor para nos-
sas crianças. Também 
estamos investigando as 
condições das demais es-
colas do município. Esse 
é o papel de um verea-
dor”, disse José Carlos.

O vereador ainda rela-
tou que existem quatro 
salas de aula que fo-
ram adaptadas dentro 
da quadra de esportes 
da escola para atender 
a demanda de alunos. 
“Perderam um espaço 
importante para a práti-
ca de esportes. A escola 
está com problemas de 
infiltração e rachaduras, 
o telhado está todo dani-
ficado, existe muito mofo 
nas paredes, que acaba 
provocando alergia nas 
crianças. São problemas 
hidráulicos nos banhei-
ros, vasos sem tampa, 
portas de salas de aula 
quebradas... A situação 
é muito crítica”, disse.

Andressa Rocon
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Preocupado com a gra-
vidade da situação, o ve-
reador afirma ter ido em 
busca de recursos para a 
reforma da escola. “Fiz um 
pedido para o governador 
Renato Casagrande de um 
recurso de R$ 1,2 milhão 
para a reforma da Escola 
Sonia Maria. Inclusive, já 
fiz o ofício solicitando o 
recurso”, afirma. “Ser ve-
reador não significa ape-
nas ser responsável pela 
legislação de um municí-
pio, mas também ser um 
mediador. Meu objetivo 
é fiscalizar o município 
para atender o bem-estar 
da comunidade, do povo 
de Irupi.” •

Finanças Capixabas 2021 revela 
desastre na arrecadação do 
ICMS em Irupi

ANO VALOR 
ARRECADADO

PERDA 
FINANCEIRA DA 

CIDADE 
2020 R$ 8.543.900,00 R$ 4.549.000,00 
2019 R$ 13.092.900,00  -

ANO REFERÊNCIA 
PARA 

ARRECADAÇÃO
ÍNDICE PERCENTUAL 

DE QUEDA

2021 0,290 - 6,15%
2020 0,309  -

(Fonte: Revista Finanças dos Municípios 
Capixabas 2021)

OF/GV

 

Irupi - ES, 7  de outubro de 2021 .

 

RECURSOS PARA A REFORMA DA ESCOLA SONIA MARIA FARIA PINHEIRO 

 

 

Exmo. Sr. José Renato Casagrande.

MD. Governador Dos Estado do Espíritto Santo.

 

 

Solicito recursos através do secretário de governo, Sr. Gilson Daniel,no valor de R$
1.200.000,00(hum milhão e duzentos mil reais) para a realização da reforma da Escola
Municipal Sônia Maria Faria Pinheiro, localizada no Município de Irupi. Tal solicitação se faz
devido a mesma estar em péssimas condições para receber os alunos da rede municipal de
ensino.

 

 

          Sem mais para o momento, despeço-me.

 

 

Atenciosamente.

 

 

José Carlos Nunes Moreno

Vereador

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

autenticidade sob o identificador 33003100360039003A005000 As
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PREFEITO DE IRUPI 
NÃO RETORNA 
LIGAÇÕES

Após ter acesso às imagens 
enviadas pelo vereador e as in-
formações referentes à queda de 
arrecadação de ICMS em Irupi, 
divulgadas pela Revista Finanças 
Capixabas (veja abaixo), nossa 
redação entrou em contato com 
o prefeito Edmilson Meireles, 
via celular, enviando, inclusive, 
mensagem de WhatsApp nos 
identificando. Em uma das li-
gações, uma pessoa atendeu e 
disse que o prefeito participava 
de uma inauguração e que, assim 
que finalizasse o evento, ele nos 
retornaria, contudo, o retorno 
não ocorreu até o fechamento 
da edição.

A gestão do prefeito Edmilson Meireles 
tem se mostrado ineficiente não somente 
na Educação, mas também na área da 
Finanças. Dados da Revista Finanças dos 
Municípios Capixabas 2021, uma publi-
cação da Aequus Consultoria, demostra 
que o município de Irupi vem sofrendo 
com a má gestão na arrecadação dos re-
cursos de uma das principais receitas da 
cidade: a transferência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços (ICMS).

O levantamento mostra que, após o atual 
prefeito assumir a prefeitura, a receita 
passou a ter quedas sucessivas. No ano 
de 2020, a cidade deixou de arrecadar 
mais de R$ 4,5 milhões, recursos esses 
necessários para investimentos na Agri-
cultura, Saúde e Educação.

(Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz)

E dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) mostram um cenário não muito 
promissor para 2022 em Irupi. O índice provisório apresentado pela secretaria nessa 
semana demostra uma queda na arrecadação que pode ultrapassar 6%.
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ES tem o primeiro trio 
feminino de arbitragem no 
futebol profissional no Estado
Vanessa Guijansque, Marcielly Netto e Sandy Bergamaschi Teixeira são as feras da arbitragem

Lugar de mulher é 
onde ela quiser! E, 
se for no futebol, 
melhor ainda. O 

jogo entre G.E.L. e Vila-
velhense no último mês, 
pela Copa Espírito Santo 
Sicoob, foi marcante para 
a arbitragem feminina 
capixaba. Pela primeira 
vez no futebol profissio-
nal no Estado, um trio 
feminino comandou a 
arbitragem.

A escolhida como ár-
bitra foi Vanessa de 
Souza Guijansque, que 
teve como assistentes 

Marcielly Netto e Sandy 
Bergamaschi Teixeira. O 
trio faz parte da Federa-
ção de Futebol do Estado 
do Espírito Santo (FES).

Curiosamente, a últi-
ma mulher a apitar no 
futebol profissional no 
Estado foi Neide da Pe-
nha Guijansque, tia de 
Vanessa. O jogo foi entre 
Castelo e Jaguaré, no dia 
18 de maio de 2002, no Es-
tádio Emílio Nemer, pela 
Série B do Campeonato 
Capixaba.

Naquela partida, o pai 
de Vanessa, Robson Gui-

jansque, foi assistente, e o 
irmão, Rafael Guijansque, 
o quarto árbitro. O esposo 
de Neide, Eutímio Pereira 
da Silva, foi o outro as-
sistente, formando assim 
um quarteto em família.

Vanessa Guijansque 
tem 35 anos, é funcio-
nária pública e também 
trabalha como autôno-
ma, prestando serviços 
na Federação de Futebol. 
Para ela, é uma honra 
integrar o primeiro trio 
feminino da história. “É 
uma honra, uma sensa-
ção muito boa, positiva, 

e também uma respon-
sabilidade sem tamanho. 
Nós temos que, de fato, 
honrar as oportunidades 
para poder chamar aten-
ção de mais meninas 
para que venham fazer 
parte”, falou.

Formada no curso de 
arbitragem em 2019, 
a maior inspiração de 
Vanessa é o pai, que 
foi seu professor, e, na 
arbitragem feminina, 
Edna Alves Batista, que 
chegou até a Série A e 
está fazendo história 
na arbitragem mundial. 

“Meu maior sonho com o 
futebol é o topo. A gente 
sempre tem de almejar o 
topo. E eu quero arbitrar 
em uma Copa do Mundo. 
O céu é o limite.”

Aos 28 anos, Marcielly 
Netto, que mora em Co-
latina, é personal trainer, 
fez o curso de arbitragem 
em 2015, e falou sobre fa-
zer história ao integrar o 
primeiro trio de arbitra-
gem feminino em um 
jogo no ES. “A sensação 
é maravilhosa! É fruto de 
muito trabalho e dedica-
ção. É um reconhecimen-

to! Só tenho a agradecer 
a Federação por nos dar 
essa oportunidade de tra-
balharmos juntas”, disse 
ela, que sonha em chegar 
no quadro de árbitras da 
Federação Internacional 
de Futebol (Fifa).

Sandy Bergamaschi, 
de 26 anos, é de Itarana 
e é a outra árbitra que 
faz parte desse trio his-
tórico. Cresceu no meio 
do futebol, pois seu pai 
disputava campeonatos 
amadores. Graduada em 
Direito, sempre quis ser 
árbitra.

Lívia Albernaz
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"O primeiro jogo como 
árbitra assistente foi no 
ano de 2016, através de 
um pedido de minha ma-
drinha Izabel para um 
árbitro, Marcio Berger, 
que me deu essa oportu-
nidade." Ela iniciou a ar-
bitragem no ano de 2016 
em jogos amadores, fez 
o curso no mesmo ano e 
a formatura foi em 2017, 
quando passou a inte-
grar o quadro da FES. 
"No ano de 2021, passei 
a compor o quadro da 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF)."

E, em 2021, fez história 
na arbitragem do ES. 
“Emocionante. Orgulho 
em participar desse mo-
mento de representação 
da mulher no futebol. A 
sensação é de grande 
alegria por uma con-
quista que, para muitos, 
é bobagem. Ser árbitra 
numa cidade pequena, 
o reconhecimento por 
estar fazendo história 
no Estado, é muito bom. 
Fazer parte desse mo-
mento é uma conquista 
pessoal que eu almejava 
muito."

Conselhos
Elas aconselham as 

mulheres que querem 
seguir o caminho. “Pri-
meiramente, a interes-
sada deve se inscrever 
no curso de Formação 
de Árbitros de Futebol 
oferecido pela federa-
ção - e as inscrições es-
tão abertas. A partir daí, 
a pessoa vai estudar as 
regras do futebol e vai ter 
aulas práticas. Depois, é 
seguir em frente, manter 
o foco e trabalhar. O que 
precisa ser feito é as mu-
lheres perderem o medo 
e terem a certeza de que 
são capazes de desem-
penhar qualquer tipo de 
função. E o futebol é para 
todos!”, falou Vanessa.

Marcilelly acredita em 
um melhor reconheci-
mento da arbitragem 
feminina no Brasil e que, 
para isso, é preciso opor-
tunidades. “O primeiro 
passo é iniciar o curso 
na Federação do seu es-
tado. O processo é longo, 
muitas vezes, até desani-
mador. Mas, uma hora, 
a oportunidade chega e 
você deve estar prepa-

rada para aproveitar da 
melhor maneira possível. 
Tem muitas meninas de-
dicadas e esperando uma 
oportunidade”, disse.

“A FES, através da es-
calação do trio femini-
no, proporcionou uma 

grande oportunidade 
de mostrar o trabalho 
realizado por mulhe-
res. É a representação 
de um novo ciclo, é um 
pontapé no que diz 
respeito à imagem das 
mulheres em jogos, fa-

zendo com que novas 
meninas se sintam cha-
madas a essa missão. 
Não desistir nunca! É 
preciso coragem em 
ingressar em um mun-
do 'dominado' por ho-
mens, mas que começa 

a ser quebrado esse pa-
radigma. É necessário 
comprometimento e 
disciplina. É trabalhar o 
físico e psicológico para 
estar preparada, quan-
do a oportunidade for 
dada”, finalizou Sandy. •

www.radiotopfm.app.brwww.radiotopfm.app.br(27) 99799-9850

OUÇA A 
QUALQUER

HORA!HORA!
QUALQUER
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Santa Casa oferece 
atendimento gratuito para 
atletas da Grande Vitória
Completando um ano de existência neste mês de outubro, o projeto atende, de forma 
gratuita, atletas profissionais e amadores

Lívia Albernaz

O Hospital Santa 
Casa de Mise-
ricórdia de Vi-
tória está com 

um programa que aten-
de atletas profissionais e 
amadores no tratamento 
de lesões. O atendimen-
to é gratuito e realizado 
toda quinta-feira pela 
manhã, a partir das 7 
horas, pelo dr. Bernardo 
Terra, especialista em 
ombro e cotovelo e na 
parte de traumatologia 
esportiva.

“Esse atendimento gra-
tuito ao atleta, seja ele 
profissional ou amador, 
completa um ano agora 
em outubro e nasceu da 
ideia de se criar um aten-
dimento multidisciplinar 
ao atleta. A gente sabe que 
muitos atletas são de ori-
gem mais humilde e que, 
às vezes, não têm uma 
assistência médica e um 
tratamento correto. Sabe-
mos que, se essas pessoas 
não forem bem tratadas, 

abandonam a carreira e 
não conseguem mais re-
tornar ao seu nível no 
esporte. Isso já existe 
em outros centros, 
como São Paulo, onde 
fiz minha formação, 
e no Rio de Janeiro. 
Então, quis trazer o 
projeto para o Espí-
rito Santo também: 
ter uma assistência 
integral ao atleta que 
não tem plano de 
saúde ou que não 
pode ter acesso à 
assistência pri-
vada de saúde”, 
disse ele, que, 
em um ano, 
afirma que 
deve ter 
atendido 
q u a s e 
4 0 0 
a t l e -
tas.
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Especialista em trau-
matologia esportiva, ele 
faz um alerta sobre a im-
portância do atleta tratar 
o trauma com cuidado e 
com o especialista certo. 
“A gente sabe que quem 
cuida de atleta, muitas 
vezes, tem um olhar di-
ferente sobre as lesões. A 
gente tem que entender 
além do esporte, enten-
der o gesto esportivo, a 
posição que o atleta ocu-
pa, se é profissional ou 
se não é, se está em tem-
porada ou se não está... 
tudo isso influencia no 
tratamento”, completou.

E o médico revela que 
quer expandir o projeto. “A 
ideia, inicialmente, é tra-
tar as lesões ortopédicas, 
oriundas do esporte. Mas, 
a ideia do futuro é tentar 
englobar também a car-
diologia, a endocrinologia, 

a ginecologia na saúde da 
mulher”, explicou.

Consulta
Para marcar uma con-

sulta, o paciente deve 
comparecer à Santa 
Casa, no Ambulatório 
de Ortopedia, sempre às 
quintas-feiras, a partir 
das 7 horas da manhã, 
com RG, CPF, compro-
vante de residência e 
carteirinha do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“A técnica que a gente 
utiliza para tratar, even-
tualmente, uma cirur-
gia, por exemplo, difere 
de uma população nor-
mal. A gente sabe que 
a demanda do atleta 
é diferente. O princi-
pal objetivo é tratar os 
atletas, tratar as lesões 
decorrentes do esporte”, 
finalizou. •

ONDE FICA?
Santa Casa de Misericórdia
Rua Dr. João dos Santos Neves, 
143, Vila Rubim, Vitória-ES
Telefone: (27) 3212-7200
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EDUCAÇÃO

 DIA DAS CRIANÇAS

Cariacica recebe CMEI reformado
Nesta semana, mais uma escola foi en-

tregue reformada à população de Caria-
cica: foi o Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) Maria Custódia de Jesus, 
que está de cara nova e pronto para re-
ceber os alunos da comunidade de Porto 
de Cariacica.

“Temos que reformar todos os prédios 
e dar condições aos alunos para estuda-
rem de forma adequada e dar condições 
aos professores e servidores para exer-
cer seus trabalhos. Investir na educa-
ção é muito importante e vamos fazer o 
possível para melhorar cada vez mais as 
nossas escolas”, disse o prefeito Euclério 
Sampaio.

Essa é mais uma unidade a receber me-
lhorias, dentro do Programa ReNova Es-
cola, um pacote de reformas e ampliações 
da rede municipal de ensino. Somente em 
2021, a Secretaria de Educação concluiu a 
reforma de 22 escolas e outras 27 estão em 
andamento. A Prefeitura também entre-
gou quatro novas escolas e a construção 
de outras três está sendo realizada. •

Esporte na pista de Pump Track
A criançada tem hora e vez 

no esporte em Vila Velha. No 
Dia das Crianças, 12 de outu-
bro, a cidade recebe a Copinha 
Capixaba Kids, exclusiva para 
competidores de 06 a 14 anos.

O evento será realizado na 
pista de pump track e entor-
no, em Ponta da Fruta, com 
um percurso especial para as 
crianças, a partir das 8h30. Será 
1 km de percurso, com corridas 
divididas em três baterias.

A organização do evento 
é da Casinha de Aventuras, 
com apoio da Prefeitura de 
Vila Velha. Inscrições no site 
do organizador. •

Acesse o site
Inscrições CronoChip

Programação
08h30 - Largada da primeira bateria (6 e 
7 anos masculino; 6 a 8 anos feminino)

09 horas - Largada da segunda bateria (8 
e 9 anos masculino; 9 a 11 anos feminino)

09h30 - Largada da terceira bateria (10 e 
11 anos masculino; 12 a 14 anos feminino)

10h20 - Largada da última bateria (12 a 
14 anos masculino)

11h30 - Premiação e encerramento
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Desembargador Fabio Clem é 
eleito próximo presidente do TJES

O Tribunal de 
Justiça do Es-
pírito Santo 
(TJES) elegeu 

nessa semana a Mesa 
Diretora que vai admi-
nistrar o Poder Judici-
ário Estadual no biênio 
2022/2023. À unanimida-
de de votos, o Tribunal 
Pleno escolheu o desem-
bargador Fabio Clem de 
Oliveira para o cargo de 
presidente da Corte.

Já para a função de vi-
ce-presidente foi eleito 
o desembargador Dair 
José Bregunce de Oli-
veira, enquanto o desem-
bargador Carlos Simões 
Fonseca será o novo cor-
regedor-geral da Justiça. 
O vice-corregedor da 
Justiça Estadual será o 
desembargador Robson 
Luiz Albanez.

A eleição para o Tribu-
nal Regional Eleitoral 
(TRE-ES) também foi 
unânime. O desembar-
gador José Paulo Cal-
mon Nogueira da Gama 

será o novo presidente 
do TRE-ES, que terá o 
desembargador Namyr 
Carlos de Souza Filho 
como vice-presidente/
corregedor. Como pri-
meiro suplente, foi esco-
lhido o desembargador 
Telêmaco Antunes de 
Abreu Filho e a desem-
bargadora Janete Vargas 
Simões como segunda 
suplente.

Já o Conselho Supe-
rior da Magistratura do 
TJES será formado pela 
Mesa Diretora (Presi-
dente, Vice-Presidente e 
Corregedor Geral) e terá 
como membros vogais a 
desembargadora Eliana 
Junqueira Munhós Fer-
reira e o desembargador 
Jorge do Nascimento 
Viana, e como suplentes 
vogais os desembarga-
dores Ewerton Schwab 
Pinto Júnior e Fernando 
Estevam Bravin Ruy.

O presidente eleito, de-
sembargador Fabio Clem 
de Oliveira, agradeceu 

aos colegas desembar-
gadores e juízes pela 
confiança depositada. 
“Que nós sigamos juntos, 
compartilhando todas 
as nossas dificuldades 
para encontrarmos as 
soluções que precisar-
mos para fazer com que 
o Tribunal de Justiça 
siga o lugar que deve se-
guir, se consolide como 
instituição, se consolide 
como representação da 
sociedade capixaba na 
prestação da jurisdição. 
Espero poder corres-
ponder a todos e o que 
sempre prometi é muita 
dedicação para que nós, 
juntos, possamos fazer 
o melhor que o Tribunal 
puder fazer.”

A procuradora-geral da 
Justiça do Ministério Pú-
blico, Luciana Andrade, 
cumprimentou a mesa 
diretora eleita para o bi-
ênio 2022/2023. “Desejo 
que esse próximo man-
dato, assim como o atual, 
seja de júbilo, de muito 

sucesso e de muito re-
sultado para a socieda-
de capixaba, tão carente 
de justiça, tão carente da 
garantia de seus direitos 
fundamentais”, destacou 
a procuradora.

O mandato do atual 
presidente do TJES, de-
sembargador Ronaldo 
Gonçalves de Sousa, se 

encerra em dezembro. A 
data da eleição da nova 
mesa diretora do TJES foi 
definida para respeitar o 
prazo de transição entre 
as duas gestões, confor-
me é determinado pela 
Resolução nº 95/2009 
do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

A posse dos eleitos está 

prevista para acontecer 
em dezembro de 2021, 
em sessão solene do Tri-
bunal Pleno, em data a 
ser ainda definida. Os 
empossados entrarão 
em exercício das respec-
tivas funções no dia ime-
diatamente subsequente 
à realização da sessão de 
posse. •

Mesa Diretora que vai administrar o Poder 
Judiciário Estadual no biênio 2022/2023)



Vida feliz
Numa aldeia chinesa, o burro de um cam-
ponês caiu num poço. Caiu de pé, não se 
feriu, mas não podia sair dali por conta 
própria.

O camponês se desesperou, não sabia o que 
fazer para tirar o animal daquele buraco. 
Os vizinhos foram chegando e só enxerga-
vam dificuldades, ninguém tinha solução 
para o problema.

Diante de tantas impossibilidades, o cam-
ponês concluiu que já que o burro estava 
muito velho e que o poço estava mesmo 
seco, precisaria ser tapado de alguma for-
ma. Portanto, não valia a pena se esforçar 
para tirar o burro de dentro do poço.

Decidiu enterrar o burro vivo, sem pena 
nem dó. Cada um dos vizinhos pegou logo 
uma pá e juntos começaram a jogar terra 
dentro do poço.

O burro percebeu logo o que iria acontecer 
e se desesperou. Debateu-se dentro do bu-
raco, chorou, esperneou, mas depois, ines-
peradamente, se aquietou...

Depois de alguns minutos em total silêncio, 
criou uma estratégia de sobrevivência: A 
cada pá de terra que caía sobre suas costas, 
o burro sacudia o corpo e amassava com as 
patas a terra que caía no fundo do poço, for-
mando um assoalho consistente. Cada pá de 
terra jogada sobre ele era cuidadosamente 
pisoteada.

Em pouco tempo, o burro conseguiu chegar 
na borda do poço para surpresa do campo-
nês e de toda a vizinhança. Saiu trotando, 
completamente revigorado e feliz com a 
nova oportunidade de vida que o Universo 
havia lhe dado.

É isso! As pessoas muitas vezes vão te jogar 
terra nas costas, principalmente se você já 
estiver dentro de um poço. Se você não se 
desesperar e se aquietar, ouvirá a voz da sua 
intuição e imediatamente receberá a inspi-
ração de como sair do problema.

O silêncio tem solução pra tudo. A voz da 
intuição vive nos mandando recados, mas 
se estivermos envolvidos com os barulhos 
do mundo, não conseguiremos ouvir. Todas 
as respostas estão dentro de nós. Quanto 
mais silêncio fazemos, mais soluções tere-
mos para qualquer problema.

Onde mora a felicidade
Meditar é antes de qualquer coisa um ges-
to de amor por nós mesmos e solução pra 
tudo. Só existe um risco para quem deci-
de meditar, que é se viciar. Quem começa 
não para mais, e eu te pergunto: quem neste 
mundo consegue dizer basta para a felici-
dade plena? Quem neste mundo não quer 
viver eternamente livre?

Comece hoje mesmo a caminhar na dire-
ção da sua felicidade plena. Não se preo-
cupe com técnicas e posturas, nada disso 
é importante, ao iniciante basta a vontade 
e um pouco de perseverança. Sente-se ou 
deite-se confortavelmente... espiritualida-
de tem a ver com conforto e espontanei-
dade.... a respiração é a porta de entrada, a 
concentração na respiração é a chave.

Aos poucos, o silêncio vai preenchendo 
todo o seu espaço interno e, quando menos 
esperar, você se encontrará no colo do seu 
Deus interior. É no mais completo silêncio 
que acontece a paz e onde mora a felicida-
de.

Bem dizia Rubem Alves... “Deus é isso, a 
beleza que se ouve no silêncio.” •

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