
OUTUBRO DE 2021  GRANDE VITÓRIA | ANO 02 | Nº 47 •  ACESSE: AGORAES.COM.BR • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES
f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

ROUND 6: 
AS LIÇÕES 
POR TRÁS DE 
UM SERIADO

ECONOMIA

PÁG.
14

PÁG.
08

PÁG.
20

PESQUISA
80% DOS CAPIXABAS APROVAM 
A GESTÃO CASAGRANDE

LITERATURA
LOJISTA DE VITÓRIA VIRA 
PERSONAGEM DE LIVRO INFANTIL

PROJETO SOCIAL
CONFIRA A ENTREVISTA 
COM JÚNIOR BAIANO

PÁG.
10



Harmonização Facial
Avançada

99827-322527 Shopping Moxuara Cariacica @cancelieriesteticaesaude

2 COLUNA  OUTUBRO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

EXPEDIENTE

www.agoraes.com.br
Rua Bom Pastor, 05, Campo Grande, 
Cariacica-ES. CEP: 29.146-025
Redação: 27 99203-5090
Comercial: 27 99855-5090 | 27 99972-5520

DIRETORIA GERAL
Daniele Bolonha – MTB/ES1036-JP
daniele@agorasolucao.com.br

DIRETORIA DE NEGÓCIOS
Fabrício Bolonha
fabricio@agorasolucao.com.br

DIRETORIA DE REDAÇÃO
Andressa Rocon
andressa@agoraes.com.br

DIRETORIA DE ARTE
Wérick Gonçalves
werick@agoraes.com.br

FOTOGRAFIAS
Andressa Rocon, Governo do Estado, 
reprodução Netflix e arquivos

REDAÇÃO
Andressa Rocon, Daniele Bolonha, Geiza 
Ardiçon, Lívia Albernaz e Vinícius Nascimento

COLUNISTAS
César Albenes, Érico Lopes, Flavio Bolonha, 
Isabelle Karen, Iuri Costa e Jane Mary

EDIÇÃO
Daniele Bolonha

Tiragem: Versão digital (por conta das medidas 
restritivas no combate ao coronavírus) 
Periodicidade: Semanal

AGORA ES é uma publicação semanal da Agora 
Editora (Agora Solução em Comunicação). 
O conteúdo dos artigos e colunas é de 
responsabilidade de quem os assina.

COLUNA

Por
Flavio Bolonha

Fluido de freio: 
aposto que você não 
lembra dele!

Tão importante quan-
to a troca das pastilhas 
de freio, assunto que 
abordamos na semana 
passada, é a verificação 
do nível e o estado do 
fluido de freio. É costu-
me, em grande parte das 
oficinas, os mecânicos fa-
zerem somente o básico, 
que é a troca da pastilha 
de freio e, caso precise, a 
troca do disco de freio 
também. Quase todos 
se esquecem o quanto 
importante é a troca pe-
riódica do fluido de freio 
do veículo.

Pelo fato de não ficar 
facilmente visível, os 

proprietários acabam se 
esquecendo de realizar 
a limpeza do sistema. O 
processo é bem simples 
e não é tão demorado. 
Consiste basicamente 
em instalar uma máqui-
na, chamada máquina de 
sangria, no reservatório 
de fluido de freio, com o 
fluido novo e, após esse 
momento, o mecânico 
vai até a roda e realiza 
a abertura do suspiro. 
Por ali, quando aberto, 
sai o fluido velho. Após, 
ele ativa a máquina por 
um botão, a qual vai em-
purrando o fluido velho 
pelo conduíte de freio até 

chegar na roda o fluido 
novo. Esse processo se 
repete em todas as rodas 
do veículo.

A recomendação da 
troca é de, pelo menos, 
uma vez ao ano. Se não 
for possível, faça sem-
pre que trocar as pasti-
lhas de freio. A falta da 
troca desse fluido pode 
ocasionar outras manu-
tenções, sem necessida-
de, como, por exemplo, 
travar a pinça de freio 
ou até mesmo ter de re-
alizar a troca do famoso 
“burrinho” de freio na 
parte traseira dos freios 
do veículo.

Depois de ler essa colu-
na, se você não trocou o 
fluido de freio do seu car-
ro, leve-o a um mecânico 
e peça para realizar um 
check-list em seu veícu-
lo. Para facilitar, algumas 
oficinas contam com um 
dispositivo que mede a 
densidade desse fluido, 
indicando a hora cor-
reta de realizar a troca. 
Geralmente, o custo não 
é elevado, mas depende 
do seu veículo. Até a pró-
xima! •

Flavio Bolonha é re-
pórter do Agora ES e 
consultor automotivo.
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Ciclovia turística em Viana
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ARTIGO

Por 
Henrique 
Casamata

A proposta ciclovi-
ária para a rota 
turística em Via-
na apresenta um 

percurso de aproximada-
mente de 21 km ao longo 
da rodovia Caminhos do 
Campo, que liga a BR-262, 
na sede do município, até 
a BR-101, no Bairro Jucu, 
contando ainda com uma 
entrada de acesso para 
Araçatiba.

O turista de bike, de 
automóvel, de ônibus ou 
trilhando a pé, iniciando 
pela sede de Viana, poderá 
iniciar o passeio visitan-
do a centenária Estação 
Ferroviária, com oportu-
nidade de adquirir peças 

de artesanato e se deliciar 
com os produtos da gastro-
nomia local e, em seguida, 
apreciar uma locomotiva 
de época.

Mais adiante, o turista 
avista a sede do Poder 
Executivo local, um ou-
sado projeto arquitetônico. 
Seguindo, temos o Teatro 
Municipal e, ao lado, a Casa 
da Cultura. Em frente, a 
Galeria de Arte Casarão, 
também centenária.

Continuando, temos um 
singelo coreto e a Igreja 
Nossa Senhora da Concei-
ção. Mais à frente, temos 
a ponte de ferro, também 
centenária, que suportava 
os trilhos da Estrada de 

Ferro Leopoldina, sob o 
Rio Santo Agostinho, por 
onde chegaram os primeiros 
imigrantes açorianos, que 
deram início à colonização 
do vilarejo.

Mais adiante, temos a ma-
ravilhosa cervejaria Else e, 
seguindo viagem, temos 
a ponte de Pedra Mulata, 
sobre o Rio Jucu, que, ao 
lado, apresenta também 
alguns casarios antigos.

Logo à frente temos 
uma entrada à direita e, 
entrando por ela, chega-
mos ao sítio histórico de 
Araçatiba, uma das maiores 
fazendas Jesuítas, que foi 
responsável pela ligação 
/ abertura do Rio Jucu, 

com um pequeno curso 
d'água à época, criando, 
assim, o Rio Marinho, e, 
consequentemente, a pri-
meira experiência exitosa 
em logística do Espírito 
Santo: a hidrovia, formada 
pelos rios Jacarandá, Jucu, 
Marinho, Baía de Vitória, 
ligando Araçatiba à capital 
Vitória. Viana já tinha tra-
dição logística há séculos!

Ainda em Araçatiba, temos 
a Igreja Nossa Senhora da 
Ajuda; o congo, a dança 
folclórica tipicamente 
capixaba; artesanato; gas-
tronomia; casarios; e seu 
povo de origem quilombola, 
muito acolhedor.

Seguindo viagem, pas-

samos novamente pelo 
Rio Jucu, ao lado a an-
tiga Fábrica da Cerveja 
Antártica, ponto onde 
acontece várias descidas 
programadas, organiza-
das por um grupo de 
pessoas que lutam pela 
preservação da água, 
fazendo essa conscien-
tização por meio da des-
cida do rio até a Barra 
do Jucu, em Vila Velha. 
Seguindo, passamos pelo 
bairro Jucu e finalizamos 
esse maravilhoso passeio 
nas Ruínas de Belém.

Em todos esses ícones, 
ao longo desse trajeto, te-
ríamos um ou mais guias 
turísticos, preparados para 

contar essa rica história 
de cada patrimônio aos 
visitantes.

Cada ponto de visita 
contaria com barracas, 
oportunizando aos pe-
quenos empreendedores 
locais comercializar seus 
produtos, gerando traba-
lho, renda e oportunidades 
para seu entorno.

Temos muitas outras 
possibilidades de outros 
circuitos... mas isso já é 
outra história! •

Henrique Casamata é 
membro do Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Vila 
Velha e é diretor do Clube 
Capixaba de Engenharia.
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EDUCAÇÃO

Funpaes: governo destina mais 
de R$ 231 milhões aos municípios 
para investimentos em Educação

O governo do 
Estado vai 
destinar R$ 
231.809.000,00 

a 75 municípios capixa-
bas que se inscreveram no 
edital do Fundo Estadual 
de Apoio à Ampliação e 
Melhoria das Condições 
de Oferta da Educação 
Infantil e do Ensino 
Fundamental no Espírito 
Santo (Funpaes). Os valo-
res serão repassados nos 
próximos dias, de acordo 
com o governador Renato 
Casagrande, durante a so-
lenidade de divulgação do 
resultado do edital, reali-
zado na quinta-feira (14).

Anunciado em junho 
deste ano, o Funpaes iria 
destinar, inicialmente, 
um total de R$ 200 mi-
lhões aos municípios, 
contudo, diante do vo-

lume de inscrições – que 
superaram em 400% o 
valor inicial – e da dis-
ponibilidade financeira, 
o governo ampliou o in-
vestimento nesta ação.

Os recursos permitirão 
investimentos em obras 
de construção, reforma e 
ampliação de unidades 
escolares, bem como nas 
aquisições do Sistema de 
Microgeração de Energia 
Elétrica (Fotovoltaica), 
além de equipamentos 
e mobiliários, recursos 
tecnológicos, veículos e 
instrumentos musicais.

Em sua fala na soleni-
dade, que teve a presença 
de gestores municipais, o 
governador Casagrande 
reforçou o compromisso 
com a construção de um 
Espírito Santo próspero 
para todos. “Nenhum 

local prosperou sem ter 
uma educação de qua-
lidade e precisamos ter 
pressa. Tivemos um pre-
juízo muito grande por 
causa da pandemia e para 
recuperar é necessário 
um esforço gigantesco. 
O que estamos fazendo 
hoje é uma manifestação 
do que queremos para a 
educação de todo o Espí-
rito Santo”, disse.

Para o secretário de 
Estado da Educação, 
Vitor de Angelo, a ini-
ciativa reforça que as 
ações do governo não 
ficam restritas aos in-
vestimentos em escolas 
estaduais, mas também 
contemplam o repasse 
de recursos aos muni-
cípios. “São mais de R$1 
bilhão de investimentos 
nas cidades capixabas e 

na educação infantil. A 
organização financeira 
do Estado permitiu que 
hoje divulgássemos um 
valor de recursos supe-
rior ao que tínhamos 
planejado. É uma trans-
ferência voluntária de 
recursos que vai permitir 
investimentos em obras, 
formações, compras de 
investimentos, dentre 
outros”, pontuou.

Todos os 75 municípios 
signatários do Pacto Pela 
Aprendizagem no Espíri-
to Santo (Paes) e inscritos 
foram contemplados com 
algum tipo de investimen-
to. Os gestores municipais 
vão receber as orienta-
ções acerca dos próximos 
passos. De acordo com a 
Secretaria da Educação 
(Sedu), os municípios já 
podem iniciar a prepa-

ração da documentação 
necessária para o repasse 
dos recursos, conforme 
estabelece o edital.

O presidente da Asso-
ciação dos Municípios do 
Espírito Santo (Amunes) 
e prefeito de Cachoeiro 
de Itapemirim, Victor 
Coelho, fez um agrade-
cimento pelos investi-
mentos nos municípios. 
“Em nome dos prefeitos 
capixabas, gostaria de 
agradecer e dizer que 
estamos muito felizes. 
Não existe data melhor 
para fazer uma entrega 
de R$ 231 milhões para a 
educação do que na vés-
pera do Dia dos Professo-
res. A gestão do senhor 
governador é exemplo 
para nós prefeitos e para 
o Brasil”, declarou.

Por meio do Funpaes, 

já foram investidos cerca 
de R$ 58 milhões em 44 
obras, que geraram cerca 
de 12 mil novas vagas em 
creches e pré-escolas.

Além de mais de 50 
prefeitos e prefeitas, 
estiveram presentes os 
secretários de Estado 
Gilson Daniel (Governo) 
e Davi Diniz (Casa Civil); 
o deputado federal e co-
ordenador da bancada fe-
deral Josias Da Vitória; os 
deputados estaduais Adil-
son Espindula, Bruno La-
mas, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, 
Emílio Mameri, Janete de 
Sá, José Esmeraldo, Lu-
ciano Machado, Marcelo 
Santos, Marcos Madurei-
ra e Vandinho Leite; além 
de secretários municipais, 
vereadores e lideranças de 
todo o Estado. •
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CAPACITAÇÃO

Governo implanta computação 
embarcada em viaturas

O governo do Estado 
lançou nesta semana o 
novo sistema de com-
putação embarcada para 
as viaturas operacionais 
das forças policiais e de 
salvamento do Espírito 
Santo. A nova tecnologia 
trará mais agilidade e efi-
ciência no atendimento 
de ocorrências, além de 
fornecer possibilidades 
inéditas aos bombeiros 
e policiais militares e ci-
vis, como wi-fi integrado 
para consulta de bancos 
de dados, leitor de biome-
tria e sistema de leitura 
de placas de veículos.

A retomada da computa-
ção embarcada, que exis-
tia na primeira gestão do 
governador Renato Casa-

grande e foi descontinua-
da, significa uma grande 
evolução no controle de 
frota dos operadores da 
Segurança Pública. O in-
vestimento inicial é de R$ 
242.900,00 mensais.

Agora, o despachador 
que atua no Centro In-
tegrado Operacional de 
Defesa Social (Ciodes) 
terá disponível na tela 
do computador a loca-
lização, em tempo real, 
de cada viatura equipa-
da com a computação 
embarcada. Assim, ele 
poderá direcionar mais 
rapidamente aquele 
recurso para uma ocor-
rência e monitorar se a 
guarnição está seguindo 
ao local indicado. •

Leia matéria completa

Leia matéria completa

Qualificar ES: inscrições para 
cursos on-line seguem até dia 24

O governo do Estado abriu nesta 
semana as inscrições para cursos 
on-line gratuitos do Qualificar ES, 
destinados a todos os municípios do 
Espírito Santo. As inscrições seguem 
até dia 24 de outubro pelo site www.
qualificar.es.gov.br. 

O candidato poderá realizar duas 
inscrições por CPF e e-mail. A clas-
sificação é feita a partir da ordem de 
inscrição e será divulgada no site do 
Qualificar ES, no dia 28 de outubro.

Os cursos ofertados têm carga horá-
ria de 120 horas, sendo eles: Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar de Creche, 
E-Commerce, Costura, Cozinha Asi-
ática, Design de Sobrancelhas, Ham-
burgueria, Recepcionista, Word, Excel, 
Agente de Alimentação Escolar, Estra-
tégia de Negócios, Operador de Super-
mercados e Representante Comercial.

Para participar, o candidato deve ter 
idade mínima de 16 anos completos na 
data de lançamento deste Edital. Para 
cursos na área de saúde, a idade mí-
nima é de 18 anos. Também é preciso 
ter acesso à internet, além de noções 
básicas de informática e navegação 
na internet. •
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Obras da Terceira Ponte 
começam também no trecho 
de Vila Velha

As obras de am-
pliação e Ciclo-
via da Vida da 
Terceira Ponte 

avançam a cada dia e, ago-
ra, o governo do Estado 
iniciou mais uma frente 
de trabalho das obras: as 
intervenções também 
estão sendo realizadas 
no sentido Vila Velha x 
Vitória. As obras já estão 
em andamento no sen-
tido Vitória x Vila Velha 
desde julho deste ano.

No sentido Vitória x 
Vila Velha, as estruturas 
metálicas que estavam 
sendo içadas por baixo, 
com auxílio de um cami-
nhão, agora serão trans-
portadas para o quick 
deck (andaime montado 
por baixo da ponte) uti-
lizando a própria ponte 
durante as madrugadas.

"As obras têm avan-
çado num bom ritmo 
e, com isso, já alcança-
mos o trecho em que o 
içamento por baixo das 
estruturas não é mais 
viável, por isso, vamos 

precisar realizar as in-
terdições programadas 
para transporte das es-
truturas metálicas até 
o quick deck. Contudo, 
essas interferências de-
verão ocorrer sempre à 
noite, nos horários de 
pouco movimento na 
ponte, para não atrapa-
lhar o fluxo de veículos. 
Já a montagem continua 
normalmente sendo exe-
cutada durante o dia, 
usando a plataforma fi-
xada por baixo da ponte", 
explicou o secretário de 
Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, Fábio Da-
masceno.

O anteprojeto da Ci-
clovia da Vida foi apre-
sentado em 2019 como 
uma das obras priori-
tárias do governo do 
Estado na área de mo-
bilidade. Os trabalhos 
estão sendo executados 
pelo Consórcio Ferreira 
Guedes Metalvix, com o 
valor de R$ 127 milhões 
e prazo de três anos, 
sendo que os primeiros 

seis meses foram dedi-
cados aos projetos.

Próximo ao vão central 
da ponte, a estrutura da 
ciclovia terá um alarga-
mento chegando a seis 
metros e funcionará 
como uma espécie de 
mirante. Nesse ponto, 
parte da grade antiesca-
lada será substituída por 
vidro. As pistas serão de 
sentido único: uma para 
Vitória e uma para Vila 
Velha.

Já a instalação de uma 
barreira de proteção 
na Terceira Ponte vem 
sendo debatida e reivin-
dicada pela sociedade 
capixaba, sobretudo, 
nos últimos anos. Outra 
reivindicação antiga era 
a inclusão de uma ciclo-
via para que a travessia 
entre os municípios de 
Vitória e Vila Velha tam-
bém pudesse ser realiza-
da por ciclistas.

A estrutura que será 
anexada à ponte nos 
dois sentidos, como for-
ma de impedir o suicídio, 

contará com uma grade 
antiescalada para a pro-
teção, com altura de três 
metros e uma pista de 
ciclovia, com pavimento 
asfáltico de três metros 
de largura.

Além da ciclovia e 
barreira de proteção, a 
Terceira Ponte ganhará 
mais uma faixa em cada 
sentido, ficando com seis 

faixas no total. Assim, a 
capacidade de fluxo de 
veículos na ponte será 
aumentada em torno de 
40%. Hoje, a ponte tem 
quatro pistas, sendo 
duas para cada sentido.

Para a inclusão das 
novas faixas, as pistas 
existentes ficarão mais 
estreitas e as proteções 
central e laterais tam-

bém serão estreitadas. 
As pistas laterais serão de 
uso exclusivo de trans-
porte coletivo e passarão 
a ter 3,10 metros cada. Já 
as pistas no meio, serão 
para automóveis e terão 
2,80 metros cada. A simu-
lação do projeto mostrou 
eficiência e melhoria do 
trânsito em todos os ho-
rários. •
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Neste artigo, 
vamos con-
tinuar nossa 
série de textos 

explicando os Objetivos 
do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações 

Unidas (ONU). O ODS 
16 propõe promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desen-
volvimento sustentável, 
proporcionar o acesso 
à justiça para todos e 
construir instituições 

eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os 
níveis.

As pessoas devem po-
der circular em seus 
municípios com liber-
dade e sem medo. Todos 
devem ser assistidos em 
caso de violência. Em 
um mundo cada vez 
mais urbanizado, redu-
zir a violência nas zo-
nas urbanas é um passo 
muito importante para 
conseguir a paz e a se-
gurança.

A violência é tema 
complexo e suas causas 
estão intimamente liga-
das à desigualdade, ao 
desemprego, à pobreza, 
ao tráfico de drogas e 
vários outros fatores.

Esse objetivo convi-
da os governos locais a 
serem mais efetivos e 
responsáveis com os ci-
dadãos, que veem cada 
vez mais suas vidas e as 
vidas de suas famílias 
ameaçadas.

Implica também os go-
vernos locais para que 

se esforcem mais no 
sentido de que nenhum 
grupo seja excluído. Dei-
xa ainda o alerta sobre 
a necessidade de com-
bater a corrupção e au-
mentar o acesso público 
à informação.

A segurança cidadã, 
conceito trabalhado 
pelo Programa das Na-
ções Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD) 
e que envolve o esforço 
conjunto da sociedade 
e dos gestores públicos 
na manutenção da paz, 
também deve ser lem-
brada.

A violência é multicau-
sal e deve ser combatida 
no próprio município. 
Para isso, é necessária a 
participação social efe-
tiva, desde o processo 
de formulação até o mo-
nitoramento e avaliação 
de políticas públicas.

O ODS 16 também 
trata sobre a eficácia, a 
responsabilidade e a in-
clusão das instituições, 
que, aliadas a princípios 

de transparência e com-
bate à corrupção, são 
importantes conceitos 
para o fortalecimento 
das sociedades dos pa-
íses e da qualidade do 
uso dos recursos públi-
cos.

É competência do mu-
nicípio zelar pela guarda 
da Constituição, das leis 
e das instituições demo-
cráticas. No entanto, a 
segurança pública, um 
dos componentes prin-
cipais da prevenção e 
combate à violência, é 
atribuição dos Estados.

Isso não quer dizer 
que os municípios não 
tenham um papel na 
prevenção e no comba-
te à violência por meio 
da educação e da arti-
culação entre os orga-
nismos da assistência 
social e saúde, com os 
organismos da área de 
segurança (delegacias).

Através da Lei Nº 
13.675, de 11 de Junho de 
2018, foi criada a Política 
Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social 
(PNSPDS) e institui o 
Sistema Único de Segu-
rança Pública (SUSP).

Dentro do SUSP cabe 
aos municípios instituir 
o Gabinete de Gestão 
Integrada de Segurança 
Pública Municipal, que 
envolve os atores da 
segurança pública, do 
poder municipal e a da 
sociedade civil organi-
zada para desenvolver 
e acompanhar as ações 
de segurança pública 
no âmbito municipal, 
reduzindo os índices 
de homicídios, assaltos 
e outros atos violentos 
que atentem contra a 
dignidade das pessoas. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filóso-
fo, Mestre em Educação, 
Doutor em Serviço So-
cial, Pós-Doutor (PHD) 
em Política Pública, Pro-
fessor Universitário, Con-
sultor Político e secretá-
rio de Desenvolvimento 
de Viana.

Por
César Albenes

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

Agenda 2030 da ONU 
– ODS 16: Promover 
sociedades pacíficas 
e inclusivas para o 
desenvolvimento 
sustentável
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Lojista de Vitória vira personagem 
de livro infantil em "A Menina 
Que Pintava Carneiros"
Com um toque de imaginação e criatividade, a história ganhou vida nas mãos do escritor 
Luiz Fernando Bernardes

Conversadeira , 
alegre e com um 
espírito jovem no 
auge dos seus 75 

anos (ainda, segundo as 
próprias palavras), a lojista 
Eurides Luiza de Souza 
Moreira, a Lulu, viu uma 
história de sua infância se 
transformar em persona-
gem de livro infantil em "A 
Menina Que Pintava Car-
neiros", de Luiz Fernando 
Bernardes. No livro, Lulu 
foi escolhida para levar seu 
melhor amigo, o Carneiro, 
à frente da procissão da 
igreja. Para deixá-lo mais 
bonito, decide pintá-lo de 
alguma cor. Resta agora 
Lulu escolher a cor e 
saber como pintá-lo.

"A Menina Que 
Pintava Car-
n e i r o s " 
– com 
suas 

cores e imagens de cenas 
simples do cotidiano – é 
um convite para as crian-
ças e os pais olharem e 
vivenciarem o mundo ao 
seu redor. Além de diver-
tido, o livro incentiva a 
coordenação motora e a 
criatividade das crianças, 
com trechos que podem 
ser pintados de acordo 
com a história.

"Cada parte do livro se 
dedica à Lulu olhar ao 
redor e imaginar como o 
carneiro ficaria colorido, 
usando algum objeto do 
dia a dia como tintura. 

Pensei em algo que as 
crianças pudessem se 
identificar com a Lulu 
e passassem a explorar 
mais o mundo", explica 
o autor.

No mundo de Lulu, a 
infância ganha corpo 
fora das telas do celular 
e, no papel, abre janelas 
que parecem tão pouco 
exploradas pelas crian-
ças de hoje em dia. Em 
tempos de isolamento 
social, promove ainda 
uma reflexão sobre uma 
amizade intensa e ver-
dadeira, materializada 
na relação inseparável 
entre Lulu e o Carneiro.

O autor, que fez carrei-
ra como vitrinista pro-
fissional, pensou o livro 
para que fosse também 
um objeto de decoração. 
Ao dobrar algumas pá-
ginas do livro, forma-se 
uma flor com as cores 
do arco-íris, remetendo 
à trajetória de Lulu para 
escolher uma nova cor 
para o carneiro.

"Minha carreira como 
vitrinista teve total in-
fluência no resultado 
desse livro. Eu já come-
cei pensando que queria 
que o livro se tornasse 
um objeto. É algo que 
instiga a curiosidade e 
incentiva as crianças a 
se interessarem e manu-
searem o livro", explica.

Quem quiser adquirir 
o livro pode entrar em 
contato diretamente 
com o escritor Luiz Fer-
nando Bernardes por 
meio do Instagram @
ameninaquepintava-
carneiros ou pelo What-
sApp (27) 99239-3343. O 
preço promocional de 
lançamento é de R$ 35.

O livro conta com o 
apoio do Fundo de Cul-
tura do Estado do Espí-
rito Santo (Funcultura), 
por meio da Secretaria 
da Cultura (Secult) do 
governo do Espírito 
Santo. Possui ilustra-
ções de Isabel Sonntag e 
edição da Editora Maré.



9  AGORAES.COM.BR • OUTUBRO DE 2021  CIDADES 

História real
Acostumada a servir 

chá na sua loja, enquan-
to bate-papo com amigos 
e clientes, Lulu revelou, 
em 2017, a história da in-
fância junto ao Carneiro 
Mimoso ao escritor Luiz 
Fernando Bernardes, que 
decidiu transformá-la 
em livro infantil. A ima-
ginação e a criatividade 
de Luiz transformaram 
a história numa ferra-
menta lúdica e educativa 
para despertar o senso 
estético e o imaginário 
infantil a cada página.

A história que inspirou 
o livro ocorreu há mais de 
60 anos, quando a lojis-
ta, ainda menina, tingiu 
acidentalmente seu Car-
neiro de estimação para a 
procissão da igreja. A his-
tória ocorreu na cidade 
natal de Lulu, a peque-
na Buenópolis, em Mi-
nas Gerais. Ela relembra 
que o Carneiro era quase 
como um brinquedo para 
os dez irmãos. Um deles, 
inclusive, passeava pela 
cidade montado no Car-
neiro Mimoso.

"O Carneiro de estima-
ção era sempre empres-
tado para os eventos da 
cidade. Na vinda de Nos-
sa Senhora de Fátima, 
meu pai falou que que-
ria o Carneiro limpíssimo. 
Nisso, eu e meu irmão 
fomos para o rio lavar o 
carneiro", conta Lulu. A 
ideia era deixar o pelo de 

Mimoso branquinho, mas 
aconteceu o inesperado. 
Os irmãos caíram na risa-
da com o resultado.

Foi um momento de 
tensão ao contar para o 
pai o que aconteceu com 
a cor do Carneiro. O pai 
temia algum atrito com o 
padre, que pediu o bicho 
emprestado. Lulu, então, 

correu até a igreja e con-
versou com o padre, que, 
mais tarde, falou ao pai 
de Lulu que o Carneiro 
desta cor seria perfeito, 
já que combinaria com o 
manto de Nossa Senhora 
de Fátima. "Só sei que o 
padre mentiu, porque ele 
sabe que o manto de Fá-
tima é branco", relembra.

Luiz Fernando Bernar-
des é paulista de nas-
cimento, cuiabano de 
coração e capixaba por 
escolha há mais de 20 
anos. Nascido em 1969, 
Luiz tem formação em 
Design de Interiores, 
mas construiu sua car-
reira como vitrinista de 
diversas lojas na Grande 
Vitória e em Cuiabá.

O ofício da escrita veio 

tardiamente, quando 
começou a lançar pe-
quenos textos nas redes 
sociais sobre cenas do 
cotidiano. "A Menina 
Que Pintava Carneiros" 
é sua primeira obra lan-
çada e foi inspirada na 
história de sua amiga 
Lulu, durante uma tar-
de de chás e conversas 
na loja Haribol, na Praia 
do Canto. •

Autor

Valor do livro: Promocional R$ 35
Faixa etária: a partir de 5 anos

Onde comprar:
l @ameninaquepintavacarneiros 

w (27) 99239-3343

https://www.lotescbl.com.br/a-cbl/
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Round 6: as 
lições por trás 
de um seriado
Entre um dos maiores sucessos da história da 
Netflix está Round 6, uma série sul-coreana, 
que invadiu as redes sociais com memes, 
teorias e reflexões. Mas, será que se pode 
tirar, realmente, algo de bom de uma série 
que traz em sua pauta a miséria humana?

Desde que es-
treou, em se-
tembro, Round 
6 tornou-se a 

maratona preferida de 
muitos assinantes da 
Netflix, em todo o mun-
do. No Brasil, a série está 
entre as Top 10 da Netflix, 
fazendo o mesmo suces-
so em mais de 90 países 
mundo afora, de acordo 
com informações que 
circulam pela internet. 
A série conta a história 
de pessoas falidas ou en-
dividadas, na Coreia do 
Sul, que aceitam o con-
vite para um jogo miste-
rioso, com brincadeiras 
infantis, que tem como 
prêmio uma quantia 
exorbitante em dinhei-
ro, e que os eliminados 
pagam com suas vidas. 
Cada morte, contabiliza 
mais dinheiro no porqui-
nho iluminado.

Na trama, quem assis-
te se depara com pesso-
as que preferem morrer 
a deixar de concorrer ao 
prêmio e voltar para suas 
vidas. Nos episódios, o 

desafio é aceito porque 
todos vivem uma reali-
dade semelhante: o total 
descontrole financeiro. 
Essa realidade também 
é vivida por muitos bra-

Daniele Bolonha e Andressa Rocon

sileiros, que, fora das 
telas, também são 
humilhados por 
credores ou rece-
bem cobranças 
sem qualquer 
filtro, como no 
seriado.

E, para essas 
pessoas, o que 
devolveria a 
paz? O equilí-
brio financeiro 
ou um consu-
mo comedido? 
E, como uma 

brincadeira 
de criança, a 

educação 
financei-

ra não 
deveria 

ser ensinada na escola? 
A Secretaria de Estado 
da Educação (Sedu) 
informou por meio de 
nota que no documen-
to curricular do Novo 
Ensino Médio Capixa-
ba, que está em fase fi-
nal de implementação, 
foi construído um Iti-
nerário Formativo que 
aborda a Educação Fi-
nanceira e Tributária.

“A secretaria desta-
ca que os Itinerários 
Formativos têm como 
objetivo aprofundar e 
consolidar a formação 
integral dos estudan-
tes para realizarem 
seus Projetos de Vida, 
incorporando valores 

universais, desenvol-
vendo habilidades que 
permitam uma visão 
ampla de mundo, tor-
nando-os capazes de 
tomar decisões dentro 
e fora da escola”, expli-
cou o órgão na nota.

“A série mostra uma 
Coreia empobrecida, 
que vem ao encontro 
da realidade brasileira, 
do que estamos viven-
do em tempos de pós-
-pandemia. Estamos 
vendo a população de 
rua crescer assusta-
doramente; estamos 
vendo supermercados 
vazios. A saúde finan-
ceira está comprome-
tida, até mesmo a dos 

A liberdade 
financeira passa 
por melhores 
condições de vida, 
com oportunidades 
de trabalho, 
capacitações e 
orientações.

 
Jaqueline Souza, mestre em 

Ciências Sociais
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Alerta
Um órgão do 

Estado que trata o 
tempo todo de ques-

tões referentes a endivi-
damentos e problemas com 

o consumo é o Procon. “Os altos 
níveis de endividamento da popu-

lação têm, sim, afetado significativa-
mente a vida das pessoas. O segredo da 

boa educação financeira está no equilíbrio, 
em direcionar os recursos para equilibrar as con-

tas e gerar reservas. Economizar e guardar dinhei-
ro são decisões inteligentes para quem deseja realizar 

planos futuros e viver livre de preocupações”, explica o 
diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde.

Ele destaca a importância de se ter uma educação financeira. 
“A primeira dica é que haja um planejamento familiar. A segunda 

é que a pessoa faça uma planilha com todos os gastos mensais, 
anotando o máximo possível: desde as pequenas despesas, como 

padaria, até as maiores, como energia, gás e combustível. Os que 
têm um orçamento muito justo e compromissos de parcelamento, por 

exemplo, anotando todos os gastos, conseguem ter um maior controle 
financeiro”, explica.

De acordo com o diretor, o ato de poupar é muito importante, mesmo que 
seja pouco. “Reduzir o consumo pode ajudar o cidadão a guardar um dinheiro 

para imprevistos que possam acontecer.”

Rogério também chama a atenção para duas armadilhas do endividamento: o 
cartão de crédito e o cheque especial. “O cidadão precisa ter a consciência de que o 

cartão de crédito ou o cheque especial não fazem parte do ganho real dele. Evitar fazer 
parcelas também é muito importante. Sabemos que fazer uma compra à vista é difícil, 

mas, se a pessoa tiver a oportunidade, não pense duas vezes.”

E, para as pessoas que estão muito endividadas, com dívidas fora do controle, ele orienta: 
“procure o setor de negociação do Procon mais próximo. Lá, vamos orientar esse consumidor 

a ir pelo melhor caminho. É importante também que a pessoa peça ajuda a família, expondo 
sua situação financeira”, afirma.

Os que empreendem tam-
bém podem cair em arma-
dilhas do endividamento e, 
para evitar esses descuidos, 
o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sa (Sebrae/ES) tem um papel 
importante. O analista do 
Sebrae Carlos Perrin des-
tacou a importância de se 
realizar um planejamento 
financeiro. Para ele, toda 
boa gestão financeira da em-
presa depende de uma boa 
gestão financeira pessoal.

“Tudo começa com três 
frentes importantes: ges-
tão do caixa - que envolve a 
gestão do dia a dia, quanto a 
empresa ganha, quanto ela 

paga de salário, de imposto; 
a gestão de investimentos - 
que envolve empréstimos 
ou financiamentos que a 
empresa venha a fazer, como 
modernização, ou algum 
tipo de ação, por exemplo; 
e a gestão de crise - o em-
presário precisa saber que 
é fundamental ter uma re-
serva financeira, pois caso 
ele tenha uma redução de 
renda, consegue manter o 
negócio funcionando.”

O Sebrae disponibiliza 
e-books gratuitos para em-
preendedores, com foco em 
gestão financeira, planeja-
mento e vendas, e capital de 
giro nas pequenas empresas.

mais organizados”, avalia 
Jaqueline Souza, mestre 
em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes).

“Quando vamos falar 
em educação financei-
ra, encontramos uma 
contradição: temos um 
sistema financeiro que 
oferece, por exemplo, 
cartão de crédito na rua, 
sem checar a renda da 
pessoa. Somos invadi-
dos o tempo todo por 
propagandas de bens de 
consumo, para além da 
sobrevivência. Minha ex-
periência em sala de aula 
mostra adolescentes que 
estão próximos a entrar 
no mercado de trabalho 
e que, realmente, não sa-
bem como funciona um 
cartão de crédito, que ain-
da não entendem o que é 
uma aposentadoria e que 

não sabem como é traba-
lhar de carteira assinada. 
Então, a educação finan-
ceira é uma necessidade”, 
avalia Jaqueline, que tam-
bém é professora efetiva 
de Sociologia da rede pú-
blica estadual e que atua 
como técnica pedagógica 
na Sedu.

Jaqueline encara de 
forma positiva a mu-
dança no currículo do 
Ensino Médio. “O ensino 
está se adequando. Para 
além das mudanças cur-
riculares, outras ações 
de orientação básica na 
área de finanças devem 
acompanhar a formação 
cidadã prevista na Base 
Nacional Comum Curri-
cular (BNCC). Mas, como 
vamos falar de educação 
financeira para uma pes-
soa que ganha um salário 
mínimo para sustentar 

quatro pessoas? Por isso, 
afirmo que a liberdade fi-
nanceira e o não endivi-
damento da população, 
de fato, passa por melho-
res condições de vida, por 
implantação de políticas 
públicas de redistribuição 
de renda e combate efeti-
vo à pobreza, e, para isso, é 
necessário oportunidades 
de trabalho, capacitação 
para esse mercado de 
trabalho e de orientação 
para esses jovens.”

Para a cientista social e 
especialista em Marke-
ting, Liliane Ramos, o 
consumo é simbólico. 
“O consumo faz parte do 
nosso dia a dia e é impor-
tante para a construção 
da vida. O que a gente 
consome fala muito sobre 
a gente. O que se precisa 
tomar cuidado é com o 
consumismo, pessoas 

que depositam expectati-
vas da vida no consumo. 
Aí, sim, acende-se uma 
luz de atenção”, alerta a 
cientista.

“Para evitar essas arma-
dilhas, a sugestão é ter 
um consumo refletido, 
saindo do automatismo, 
fazendo uma reflexão 
se estamos comprando 
por impulso, por conta 
de algum comercial, por 
exemplo. Estamos nos 
aproximando do perí-
odo de Black Friday, 
que é uma prova 
de resistência 
para muitos”, 
lembra.

O segredo da boa 
educação financeira 
está no equilíbrio, 
em direcionar os 

recursos para 
equilibrar as 
contas e gerar 
reservas.
 
Rogério Athayde, 
diretor-presidente 
do Procon-ES

O empresário 
precisa saber que é 

fundamental ter uma 
reserva financeira, 
pois caso ele tenha 

uma redução de renda, 
consegue manter o 

negócio funcionando.
 

Carlos Perrin, analista do Sebrae

Empreendedores
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LIVRO TERAPIA FINANCEIRA
No livro Terapia Finan-

ceira, o autor Reinaldo 
Domingos apresenta 
a metodologia que de-
senvolveu, a partir de 
sua experiência pessoal, 
para ajudar as pessoas a 
lidar de maneira saudá-
vel com suas finanças, a 
fim de conquistar o equi-
líbrio e a independência 
financeira e viabilizar 
seus sonhos.

Partindo da constata-
ção de que as gerações 
passadas não aprende-
ram a lidar com o dinhei-
ro de forma estruturada, 
Reinaldo decidiu sinteti-
zar neste livro o resulta-
do de anos de reflexão e 
observação do compor-
tamento humano, asso-
ciado às práticas cotidia-
nas e aos conceitos que 
desenvolveu ao longo do 
tempo, o que constitui a 
filosofia de vida que o 

levou a conquistar sua 
independência finan-
ceira antes dos 40 anos 
de idade.

De acordo com a visão 
do autor, a Educação 
Financeira não se res-
tringe à disseminação 
de conhecimentos, ela 
envolve um olhar mais 
aprofundado sobre o ser 
humano, considerando 
seu comportamento em 
relação ao dinheiro.

Baseado em fatos re-
ais da vida dele, o autor 
compartilha a Metodolo-
gia DSOP (Diagnosticar, 
Sonhar, Orçar e Poupar), 
onde transmite informa-
ções e estratégias para 
que o leitor realize cada 
etapa necessária para re-
alizar seus sonhos.

“Desejo que o Terapia 
Financeira seja seu livro 
de cabeceira, aquele li-
vro no qual você possa 

e n co n t ra r 
respostas e 
soluções para a 
maioria das suas 
aflições em relação 
ao dinheiro. E, prin-
cipalmente, que possa 
encontrar nele o cami-
nho para a realização 
dos seus sonhos de 
curto, médio e lon-
go prazos, de for-
ma sustentável 
e próspera 
financeira-
m e n t e ” , 
diz o au-
tor.

Medidas que ajudam a evitar 
acúmulo de dívidas
Trace objetivos

 Objetivos definidos 
ajudam as pessoas a 
não saírem gastando 
em coisas sem 
importância e que não 
agregam valor.

Fuja das dívidas

 É preciso gastar menos 
do que se ganha, 
elaborar um orçamento 
e cumpri-lo.

Caminhando na 
mesma direção 

Conversar com a 
família sobre os 
objetivos com relação 
ao dinheiro e como está 
o orçamento familiar 
é importante. Para 
isso, é necessário um 
orçamento familiar 
doméstico.

Financiamentos e 
parcelas 

Cuidado com o excesso 
de compras parceladas. 
A oferta de crédito é 
muito grande, mas 
é preciso avaliar se 
realmente é vantajoso, 
se você não está 
pagando dois produtos 
e levando apenas um. 
Verifique o nível de 
comprometimento.

Fazer lista de compras 
antes de sair para o 
supermercado 

A lista dos produtos 
necessários evita que 
você gaste além do que 
precisa.

Uso do cartão de 
crédito e cheque 
especial 

Evite ter muitos 
cartões, tenha apenas 
um com o limite dentro 
das suas possibilidades.

(Fonte: Sebrae/ES)

E-BOOKS SEBRAE

https://conteudo.es.sebrae.com.br/campanha_mes-do-empreendedor
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6 REFLEXÕES 
COM A SÉRIE ROUND 6

1. As dívidas e a falta de inteligência 
financeira podem arruinar a sua vida;

2. Algumas pessoas são suas amigas apenas 
por conveniência, fique sempre atento(a);

3. A vida não é justa, não espere que 
alguém venha salvar você;

4. Algumas pessoas são capazes de 
qualquer coisa por dinheiro;

5. Não existe dinheiro fácil, apostas e jogos 
de azar são apenas armadilhas;

6. Seja uma pessoa boa, mas não deixe que 
isso se torne algo negativo na sua vida.

(Fonte: Instagram)

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.
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80% dos capixabas aprovam 
a gestão Renato Casagrande
Além da avaliação da gestão, a pesquisa perguntou ao eleitor sobre sua intenção de voto 
para governador. Renato Casagrande lidera o processo, com 31,11% na estimulada

Uma pesquisa 
realizada pelo 
Instituto MPE 
Consultoria, a 

pedido do Sindicato e Or-
ganização das Cooperati-
vas Brasileiras do Estado 
do Espirito Santo (OCB/
ES), trouxe um panorama 
da avaliação dos capixa-
bas quanto à gestão do 
governador Renato Ca-
sagrande e do presiden-
te Jair Bolsonaro, além 
das intenções de votos 
nas eleições de 2022 para 
governador, presidente e 
senador. De acordo com a 
pesquisa, 80% dos capixa-
bas aprovam a gestão de 
Casagrande, classifican-
do-o entre ótimo, bom e 
regular (veja gráfico). Já a 
gestão do presidente da 
República, Jair Bolsona-
ro, é reprovada pela maio-
ria dos capixabas, ficando 
com 50,74% entre ruim e 
péssimo (veja gráfico).

De acordo com o insti-
tuto, a pesquisa foi rea-
lizada entre os dias 06 e 
08 de outubro em 17 ci-
dades do Estado, com a 
aplicação de 1.350 ques-

tionários, um represen-
tativo de 0,05% do total 
de 2.754.728 de eleitores 
do Estado. O nível de con-
fiança de 95% e a margem 
de erro é de 4,9%.

Além da avaliação da 
gestão, o instituto tam-
bém perguntou aos en-
trevistados sobre sua 
intenção de voto para 
governador do Estado. O 
governador Renato Casa-
grande lidera o processo, 
com 31,11% das intenções 
de votos na estimulada. 
Ele é seguido pelo sena-
dor Fabiano Contarato, 
com 6,96%. Em terceiro 
está o ex-prefeito de Co-
latina, Sergio Meneguelli, 
com 5,41% das intenções 
(veja gráfico).

Para o cientista político 
César Albenes, a pesquisa 
retrata a consolidação das 
ações realizadas em diver-
sas áreas pelo governo 
do Estado. “Nas áreas da 
saúde e da educação, o go-
verno de Renato fez gran-
des investimentos, além 
de ter lançado o Plano de 
Investimentos Públicos 
(PIP), que representa um 

Daniele Bolonha

2) Como você avalia a GESTÃO do presidente JAIR BOLSONARO?

80%

50,74%

1) Como você avalia a GESTÃO do governador RENATO 
CASAGRANDE frente ao governo do Estado?
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grande volume de investi-
mentos para os próximos 
anos, com valor total de 
R$ 9 bilhões”, relembrou 
o cientista político.

“O PIP contempla um 
amplo inventário de in-
vestimentos, em todas 
as áreas do governo, 
envolvendo obras, equi-
pamentos, tecnologia, 
entre outros, e que sob 
gerenciamento intensivo, 
serão realizados no Espí-
rito Santo até dezembro 
do próximo ano. Esses 
investimentos serão 
fundamentais para a re-
tomada do crescimento 
econômico do Espírito 
Santo na pós-pandemia. 
Vejo que esses fatos colo-
cam o atual governador 
na liderança pela disputa 
do Palácio Anchieta em 
2022.”

Já sobre a intenção 
de votos para presi-
dente da República, a 
pesquisa mostra que o 
capixaba está indeciso, 
tendo Lula 32,30% das 
intenções, seguido pelo 
atual presidente, que 
marca 28,30%: trata-se 
de empate técnico, den-
tro da margem de erro 
da pesquisa. Os outros 
possíveis candidatos 
não tiveram boa per-
formance, com Ciro 
Gomes, atingindo 3,85% 
das intenções de votos, 
e Marina Silva 1,85% das 
intenções (veja gráfico).

“Em relação ao gover-
no Bolsonaro, a pesqui-
sa captou o processo de 
desidratação do presi-
dente, que não apresen-
ta qualquer proposta 
de tirar o Brasil da atual 

crise econômica, além de 
criar problemas políticos 
com o judiciário, sem ne-
cessidade. Essa tendência 
de queda no apoio ao pre-
sidente Bolsonaro é um 
movimento nacional, que 
também se expressa no 
ES. Quanto ao apoio a 
Lula e Bolsonaro, esse 
apoio aparece num em-
pate técnico, o que mostra 
a necessidade de uma ter-
ceira via, que ainda não se 
viabilizou”, avalia César.

A pesquisa também 
questionou as intenções 
de votos do capixaba para 
senador. O atual deputa-
do federal Amaro Neto 
lidera as intenções, com 
18,77%, seguido de perto 
pelo ex-governador Paulo 
Hartung, com 15,95% das 
intenções. Magno Malta 
aparece com 11,42%, se-
guido de Sergio Mene-
guelli, com 6,68% (veja 
gráfico). De acordo com 
o relatório da pesquisa, o 
aparecimento do deputa-
do Amaro Neto em pri-
meiro colocado, à frente 
do ex-governador Paulo 
Hartung, é uma grande 
surpresa, visto o capital 
político do ex-governa-
dor.

“Em relação à disputa 
ao Senado, o ex-gover-
nador Paulo Hartung 
ainda não colocou seu 
nome na disputa. A bri-
ga para a única vaga ao 
senado nas eleições de 
2022 parece que vai ser 
emocionante”, finaliza o 
cientista político. •

3) Se a eleição fosse hoje e os candidatos 
fossem esses, em quem você votaria para 
PRESIDENTE da República?

4) Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem 
esses, em quem você votaria para GOVERNADOR 
do Estado?

5) Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, 
em quem você votaria para SENADOR da República?

A grande aprovação 
de Renato Casagrande 
retrata a consolidação 
das ações realizadas 

em diversas áreas pelo 
governo do Estado, 

investimentos que serão 
de suma importância 
na recuperação pós-

pandemia.
César Albenes, cientista político

Em relação ao governo 
Bolsonaro, a pesquisa captou 
o processo de desidratação do 
presidente, que não apresenta 
qualquer proposta para tirar o 

Brasil da atual crise econômica.
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Quem pode disputar 
o governo do Estado?

E os palanques locais?
Pela lógica da política, quando um partido de-

cide lançar um candidato à presidência da Re-
pública, o aconselhável é que tenha, pelo menos, 
um candidato majoritário nas disputas estadu-
ais, ou seja, a governador ou senador. A intenção, 
com isso, muitas vezes, não é conseguir o espaço 
pleiteado, mas defender a candidatura nacional 
em comícios e espaços de debate, principalmen-
te nas coberturas midiáticas. A questão é: com 
Jair Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) já praticamente confirmados na 
corrida presidencial, quem assumirá localmente 
esse papeis para ambos?

Só com comprovante de vacina
O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-

-ES) começou a exigir, desde a última quarta-fei-
ra, comprovante de vacinação contra a Covid-19 
para os membros, servidores, estagiários e ter-
ceirizados que forem entrar nas dependências 
do órgão. “Se queremos nos livrar da pandemia 
é necessário que todos se vacinem e continuem 
se cuidando. A vacinação em massa diz respeito 
à política de saúde global, portanto, a vacina 
garante proteção individual e coletiva contra a 
Covid-19”, afirmou o presidente da Corte, con-
selheiro Rodrigo Chamoun.

Força-tarefa na segurança
O superintendente da Polícia Federal Eugênio 

Ricas se reuniu esta semana com o presidente da 
Comissão de Segurança da Assembleia Legisla-
tiva, o deputado Luiz Durão (PDT), para debater 
o combate ao crime organizado. Recentemente, 
houve o lançamento da força-tarefa de segu-
rança pública, que engloba as polícias federal 
e rodoviária federal, e as guardas municipais 
de Vitória e Vila Velha. Agora, é a comissão que 
vai receber o superintendente no próximo dia 8 
de novembro. Na pauta, ações que a PF está de-
senvolvendo para inibir a lavagem de dinheiro, a 
evasão de divisas e a descapitalização das gran-
des organizações que atuam no Espírito Santo.

Pazolini e os republicanos
Nos bastidores, a relação entre o prefeito de 

Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o 
presidente de seu partido, Roberto Carneiro, 
tem dado sinais de estremecimento. Carneiro 
deixou recentemente a Secretaria de Governo 
de Vitória e voltou a ocupar cargo de diretor-ge-
ral da Assembleia Legislativa. Inclusive, o atual 
prefeito da capital também tem sido visto por 
aliados como possível nome para a disputa do 
Palácio Anchieta, mas não em 2022, e sim, em 
2026, caso consiga se reeleger no Executivo da 
capital.

Viva! Mais um espaço para a Cultura
Na última quinta-feira, o governo federal as-

sinou a cessão do Centro Cultural Carmélia, 
Vitória, para o governo do Estado. O espaço – 
que quase virou um armazém para grãos, como 
milho e café – será reformado para se tornar 
um complexo cultural, com salas de exposições 
e teatro. “Um espaço múltiplo e importantíssi-
mo para a cultura”, considerou o secretário de 
estado da Cultura, Fabrício Noronha, que ainda 
parabenizou a Superintendência de Patrimônio 
da União (SPU). O Carmélia tem uma história 
importante para a cultura e também para a po-
lítica. Foi lá que, em 1989, após a redemocratiza-
ção, o presidenciável Leonel Brizola discursou 
aos capixabas.

RAPIDINHAS

A um ano da eleição, seis 
nomes despontam mais 
efetivamente na dispu-
ta pelo Palácio Anchieta 

e já iniciaram ações claras para 
sedimentar esse caminho. Visi-
tas a municípios, encontros com 
aliados e, principalmente, articu-
lações para angariar apoio. Tudo 
devidamente registrado pelas 
redes sociais para fazer com que 
seus nomes não percam muscu-
latura até 2022.

Obviamente, na disputa, o go-
vernador Renato Casagrande 
(PSB) busca a reeleição e, se con-
seguir, passa ao terceiro mandato 
à frente do Executivo estadual, se 
igualando ao seu antecessor Pau-
lo Hartung (sem partido) como 
aqueles que por mais tempo go-
vernaram o Espírito Santo em um 
sistema democrático.

Após enfrentar momentos crí-
ticos da pandemia, o socialista 
colhe bons resultados na sua 
imagem pessoal, principalmen-
te com o ranking de vacinação 
do Jornal Nacional pontuando o 
Espírito Santo, quase que diaria-
mente, entre os cinco estados que 
mais vacinaram. Além disso, tem 
buscando estar presente nas ba-
ses, já visitou quase a totalidade 
das cidades durante sua gestão.

Essa semana, por meio do Pro-
grama Fundo a Fundo, anunciou 
a transferência de mais de R$ 230 
milhões a 75 municípios que se 
inscreveram no edital do Fundo 
Estadual de Apoio à Ampliação e 
Melhoria das Condições de Oferta 
da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental no Espírito Santo 
(Funpaes), o que ajudará muitos 
prefeitos, os quais também mo-
vimentam votos na base.

Adversário do socialista no 

último pleito, Carlos Manato 
(PSL) foi o primeiro a contratar 
marqueteiro pensando em 2022. 
Com uma imagem atrelada ao 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), ele deve 
continuar buscando o eleitorado 
de extrema-direita e defendendo 
as bandeiras conservadoras, po-
rém, mostrando um pouco mais 
de sua identidade para chegar a 
outros públicos.

Já em rota de colisão com Ca-
sagrande está o presidente da 
Assembleia, Erick Musso (Repu-
blicanos). Com apenas 34 anos, o 
deputado foi reeleito no coman-
do do Legislativo, tem o apoio de 
parlamentares experientes e faz 
parte de um grupo político que 
vem conquistado espaços impor-
tantes e com visibilidade, como 
a Prefeitura de Vitória. No seu 
posto atual, se quiser, pode tra-
zer dificuldade ao Executivo e, 
automaticamente, ao socialista. 
Natural de Aracruz, Musso, in-
clusive, tem buscado consolidar 
sua imagem mais efetivamente 
na Grande Vitória, onde está a 
maioria dos votos capixabas.

Já em caminhada pelo Espírito 
Santo, o ex-prefeito da Serra Audi-
fax Barcelos (Rede) aposta nos re-
sultados das suas gestões à frente 
da prefeitura, duas ao todo. Ele 
visitou a Câmara de Vila Velha, 
esteve em Cachoeiro de Itapemi-
rim, Pancas, Apiacá, Baixo Gandu, 
entre outros. Até comemorou em 
suas redes a possível inclusão de 
mais alguns municípios capi-
xabas do Norte na Superinten-
dência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene). Além disso, 
dentro da cúpula nacional do 
partido, sua campanha tem sido 
vista como prioritária.

Por sua vez, o senador Fabiano 
Contarato (Rede) também é cota-
do para disputa governamental, 
porém, por outros partidos. Ele 
está de saída da Rede e vem rece-
bendo propostas de outras siglas, 
entre as quais PT e PDT. Essa, po-
rém, não garante a vaga majoritá-
ria a ele, já que está fechado com 
Casagrande. Contarato tem a seu 
favor a boa repercussão na CPI 
da Covid e o seu mandato no Se-
nado, que está ainda na primeira 
metade, ou seja, disputar o Palá-
cio Anchieta não significaria um 
risco tão grande à sua trajetória 
política.

Já Guerino Zanon (MDB) está no 
quinto mandato como prefeito de 
Linhares e busca se arriscar mais. 
No último mês passou a visitar 
municípios vizinhos, no Norte do 
Estado. Chegar ao governo do Es-
tado é um desejo antigo do eme-
debista, ainda quando o partido 
comandava o Executivo estadual, 
mas, hoje, ele ainda precisa articu-
lar internamente para convencer 
a sigla a lançar um nome próprio 
neste pleito. Vale ressaltar que, 
tradicionalmente, a legenda es-
tadual disputa o Executivo, antes 
com Paulo Hartung e, na última 
vez, com Rose de Freitas.

Há ainda aqueles que esboçam o 
desejo de sentar a cadeira gover-
namental, mas tem uma articula-
ção mais retraída, como deputa-
do federal em primeiro mandato 
Felipe Rigoni (PSB), de saída da 
sigla. Agora, se todos esses nomes 
irão chegar mesmo à disputa pelo 
Palácio Anchieta, vai depender do 
que fizerem de agora até agosto 
do próximo ano, quando chega 
ao fim o período de convenções 
partidárias. Há muita água para 
rolar ainda! •
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CAFÉ, DIREITO 
E GESTÃO

Por
Érico Lopes
l @cafedireitogestao

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR

jornalagoraes

@AgoraES1

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

O PORTAL DE NOTÍCIAS 
DO ESPÍRITO SANTO

Primeiro, necessá-
rio esclarecer o 
que é o quociente 
eleitoral. O resul-

tado da divisão do núme-
ro de votos válidos pelo 
de “cadeiras” a serem 
ocupadas é denominado 
quociente eleitoral.

Então, quando falamos 
sobre distribuição de 
“cadeiras”, importante 
lembrarmos da primei-
ra cláusula de barreira, 
onde somente será eleito, 
de acordo com o quocien-
te partidário (número de 
votos válidos dividido 
pelo quociente eleitoral), 
o candidato que obtiver 
um número de votos 
igual ou superior a 10% 
do quociente eleitoral.

Por exemplo, no Rio de 
Janeiro, onde temos 70 
“cadeiras” de deputado 
estadual, a eleição de 2018 
teve 7.754.881 votos váli-
dos, ou seja, o quociente 
eleitoral naquela eleição 
foi 110.784. Desse modo, 
para ser eleito nessa pri-
meira distribuição de va-
gas, mesmo que o partido 
alcance o quociente par-
tidário, o candidato teve 
de receber pelo menos 
11.078 para ser eleito.

Caso todas as “cadeiras” 
não tenham sido ocupa-
das atendendo essa regra 
de distribuição, como 
quase sempre acontece, 
passa-se à distribuição 
das vagas de sobras e, 
aqui, houve mudança.

Na eleição de 2020, to-
dos os partidos pode-
riam participar da dis-
tribuição das vagas de 
sobra, mas, em 2022, não 
será assim.

Com a nova regra, a par-
tir das eleições de 2022, 
para participar da distri-
buição das vagas de sobra, 
os partidos políticos terão 
de ter atingido pelo menos 
80% do quociente eleitoral 
e os candidatos somente 
serão eleitos se obtiverem 
20% desse mesmo quo-
ciente. Essa nova regra 
já está sendo conhecida 
como “regra 80/20”.

Dessa forma, utilizando 
como exemplo os dados 
das eleições de 2018 no 
Espírito Santo, para o 
cargo de deputado esta-
dual, que o Estado possui 
30 “cadeiras”, os votos vá-
lidos somaram 1.950.673. 
Dessa maneira, para 
participar da distribui-
ção das vagas de sobra, 

os partidos políticos te-
riam de ter alcançado (na 
regra que valerá em 2022) 
52.017 votos e o candidato 
teria que ter, no mínimo, 
13.004 votos.

Já para o cargo de de-
putado federal, em que 
o Espírito Santo ocupa 
10 “cadeiras”, para parti-
cipar da distribuição das 

vagas de sobras os par-
tidos políticos deveriam 
ter alcançado 156.053 
votos, além do candida-
to ter alcançado a marca 
de 39.013 votos.

Importante os candi-
datos conhecerem essa 
nova regra, pois dife-
rente da eleição de 2020 
em que se preocuparam 

somente com o seu de-
sempenho individual 
pensando numa pos-
sível vaga de sobra, se 
tiver que disputar essa 
vaga em 2022, além do 
desempenho individu-
al, terá que se preocu-
par com o desempenho 
de todo o partido. •

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. 

Novas (e velhas) regras 
para as Eleições 2022: 
A distribuição das 
“cadeiras” de sobra
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Capixaba sai de bike com 
destino ao Maracanã
Orci saiu de Vila Velha no último dia 08 com destino ao Maracanã, Gávea e Cristo Redentor

Desde julho do 
ano passado, o 
educador físico 
Orci Baptista 

treina ciclismo pesado 
com um objetivo desafia-
dor: pedalar de Vila Velha 
ao Rio de Janeiro, rumo à 
Gávea, sede do Clube de 
Regatas do Flamengo, 
e, de quebra, passar em 
frente ao Maracanã para 
matar as saudades.

Flamenguista raiz, ele, 
que é de Vila Velha, em-
barcou na última sexta 
(08) e chegou no Rio de 
Janeiro na quarta (13), 
onde passou em frente 
ao Maracanã e ouviu a 
torcida, ainda restrita 
nos estádios, cantar a 
vitória do rubro-negro 
carioca por 3 x 1 em cima 
do Juventude, no Mara-
canã, em jogo válido pelo 
Campeonato Brasileiro.

“Durante a quarentena, 
no ano passado, sentado 
no sofá da sala, pensei: 
vou comprar uma bici-
cleta e vou ao Rio. Mas 
queria que fosse em um 
dia de jogo do Flamengo, 
porém, com a proibição 
de torcidas devido à 
pandemia, ficou difícil”, 
contou.

O capixaba tentou en-
trar para assistir ao jogo, 
mas teve um problema 
na hora de registrar seu 
cartão de vacina. “Eu 
cheguei em frente ao 
Maraca, com ingresso na 
mão. Mas tive um proble-
ma na hora de registrar 
o meu cartão de vacina, 
que tinha de ser regis-
trado diretamente com 
o Flamengo. Mas valeu 
sentir a energia de per-
to”, contou.

O educador físico peda-
lou em média 100 km por 
dia, parando nas cidades 
de Marataízes, São João 
da Barra, Quissamã, Rio 
das Ostras e Saquarema. 
Orci também entregou 
folhetos com uma men-
sagem de paz e amor.

Ele revela que sofreu 
com a chuva na estrada. 
“Enfrentei muita chuva 
mesmo. Confesso que 

fiquei com medo em al-
guns trechos. Fiquei em 
oração o tempo todo. 
Me dá medo quando em 
alguma estrada vejo ul-
trapassagem na minha 
direção... é tenso.”

Projeto
"Tenho um projeto so-

bre Cicloturismo, Susten-
tabilidade e Mobilidade 
Urbana, usando a bici-
cleta como meio de prá-
tica de atividade física e 
acessibilidade. Com essa 
ideia, pretendo conhecer 
todos os 78 municípios 
do Espírito Santo e todas 
as 27 capitais do País”, re-
velou.

“Já percorri sete mu-

nicípios e duas capitais 
(Vitória e Rio de Janei-
ro), buscando vivenciar 
o trânsito e identificar 
as políticas urbanas de 
acessibilidade através 
do uso de bicicleta nas 
cidades visitadas, além 
de comparar com as ne-
cessidades viárias de mi-
nha cidade no tocante à 
Mobilidade Urbana.”

O próximo desafio, se-
gundo ele, será fazer um 
pedal em Brasília e, de lá, 
ir até Goiânia. "Pretendo 
fomentar o uso da bike 
na Grande Vitória e moti-
var as pessoas mais pró-
ximas a terem um estilo 
de vida saudável através 
da atividade física, no 
caso, pedalando.” •

Lívia Albernaz
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"Um projeto social não prepara 
só um atleta: ele prepara um 
cidadão para o mundo"

ENTREVISTA | JÚNIOR BAIANO, EX-ZAGUEIRO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Vinícius Nascimento

O ex-zagueiro 
da seleção 
brasileira Jú-
nior Baiano 

estará no Espírito Santo 
neste mês de outubro 
para uma série de jogos 
beneficentes em proje-
tos sociais do Estado. O 
craque irá participar do 
lançamento da escolinha 
de futebol "Unidos pelo 
Soteco", em Viana, no sá-
bado (30). Já no domingo 
(31), ele irá participar do 
tradicional jogo "Vasco 
x Flamengo" amador na 
cidade de Castelo, sul do 
Espírito Santo.

A vinda do ex-jogador 
da seleção brasileira ao 
Espírito Santo é de inicia-
tiva da empresa Dellmar 
Transportes Sustentável, 
localizada em Viana, que, 
por meio de seu apoio 
aos projetos sociais, irá 
promover os eventos 
em Soteco e Castelo. "A 
responsabilidade social 
é um conceito muito im-
portante para nossa em-
presa. Acreditamos que, 
por meio dessas inicia-
tivas, iremos contribuir 
para o desenvolvimento 
de muitas famílias", afir-
mou o diretor comercial 
da empresa, Dellamo 
Scarpe.

Antes de desembarcar 
em terras capixabas, o 
craque bateu um papo 
com a equipe do Agora 
ES sobre a importância 
dos projetos sociais na 
vida de crianças e adoles-
centes carentes e sobre 
as escolinhas de futebol 
para formação de novos 
atletas. Confira.

Agora ES: Na infância, 
você não chegou a 
participar de projetos 
sociais, mas veio de 
uma região carente 
da Bahia. Como você 
vê esse trabalho na 
formação das crianças 
e adolescentes?

Júnior Baiano: Os pro-
jetos sociais, em especial 
os que envolvem a práti-
ca esportiva, são funda-
mentais para formação 
de novos atletas! Além, 
claro, de ser uma impor-
tante ferramenta de in-
clusão e transformação 
social. Sempre apoiei 
esses projetos enquan-
to jogador profissional 
e, agora, mesmo após já 
ter "pendurado as chu-
teiras", sigo apoiando e 
incentivando a criação 
de projetos e escolinhas 
de futebol, principal-
mente nas regiões mais 
carentes.

Além de ser conhecido 
pela carreira 
esportiva, você 
também é conhecido 
pelo apoio aos 
projetos sociais. O que 
te motivou a apoiar 
essa causa?

O esporte tem um po-
der transformador e é ca-
paz de mudar a vida das 
pessoas, como mudou a 
minha! Na infância, eu 

Sigo apoiando 
e incentivando a 

criação de projetos 
e escolinhas 
de futebol, 

principalmente 
nas regiões mais 

carentes.

jogava na rua e sempre 
tive o apoio da minha 
família e de pessoas que 
se preocupavam comigo. 
A escolinha de futebol é 
uma porta de entrada 
para trabalhar responsa-
bilidade, valores, cobrar 
qualidade nos estudos, 
respeito com os fami-
liares e demais pessoas. 
Fiquei muito feliz quan-
do recebi o convite para 
participar desse mo-
mento de lançamento 
da escolinha em 
Viana.



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

OUÇA A 
QUALQUER

HORA!HORA!
QUALQUER
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As pessoas envolvidas 
em projetos acabam se 
tornando referência 
para as crianças 
e adolescentes 
assistidas por 
projetos sociais. Como 
essas pessoas podem 
incentivar a vida 
desses jovens?

Os professores e de-
mais envolvidos nas 
escolinhas, muitas ve-
zes, são parte das famí-
lias dessas crianças e 
adolescentes. No meu 
caso, mesmo já jogando 

como profissional, o pro-
fessor Telê Santana era 
meu segundo pai. Ele 
cobrava responsabilida-
de com minha família, 
responsabilidade com 
minha profissão. No 
projeto, essas pessoas 
precisam potencializar o 
talento dessas crianças, 
mas, também, cobrar 
foco nos estudos, que 
tenham notas altas na 
escola, respeito...

Deixe um recado 
para as pessoas que 
estão à frente de 

projetos sociais e 
abrindo portas para 
a transformação 
social de crianças e 
adolescentes de todo 
Brasil.

O trabalho dessas pes-
soas é digno de aplausos! 
Nessas escolinhas, é pos-
sível fortalecer valores 
da família e formar no-
vos atletas. Tenham em 
mente que o trabalho de 
vocês é importante para 
o País. Meu respeito e 
toda a minha admiração 
pelo trabalho de vocês! •

JÚNIOR BAIANO NO ES
Uma iniciativa da empresa Dellmar Transporte Sustentável

Viana (Soteco)
Sábado (30), a partir das 09 horas

Castelo (Arapoca)
Domingo (31), a partir das 09 horas

JÚNIOR 
BAIANO 
CONVIDA:

VIANA 

CASTELO 

https://www.instagram.com/juniorbaianooficial/
https://www.instagram.com/p/CVBtDJQJFdz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVBvZxUJ4tq/?utm_source=ig_web_copy_link
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Conexão 027: um interpreta a 
canção do outro
Bella Nogueira 

canta Cainã, que 
toca canção de A 
Transe. A Transe 

interpreta Izar, que dá 
voz e arranjo à música 
de Thainá Lopez. Thainá, 
por sua vez, canta Man-
fredo, que fecha o ciclo 
e declama uma canção 
de Bella Nogueira. Essa 
interação inédita entre 
compositores do Espírito 
Santo – um rearranjando 
e interpretando a músi-
ca autoral do outro – é o 
projeto Conexão 027.

Idealizado pela can-
tora linharense Bella 
Nogueira e produto de 
seu canal no YouTube, o 
Explicanção, a iniciativa 
vai entregar ao público 
seis episódios mostrando 
a interação dos artistas, 
um EP coletivo com seis 
canções nas plataformas 
digitais e um documen-

tário sobre todo o proces-
so criativo dos composi-
tores no projeto.

Os seis episódios vão ao 
ar no canal Explicanção 
no dia 22 de outubro e o 
EP entra nas platafor-
mas digitais no mesmo 
dia. Já o documentário 
conclui o projeto dia 29 
de outubro, também 
com transmissão pelo 
YouTube.

O projeto, realizado 
com recursos da Lei Al-
dir Blanc, foi gravado em 
Vitória, no estúdio Funky 
Pirata. Cada artista sou-
be quem iria interpretar 
por meio de sorteio e, 
em seguida, os compo-
sitores mergulharam na 
discografia do outro para 
escolher uma canção, re-
arranjar a música e pre-
parar uma performance 
intimista voz e violão.

“A conexão entre os par-

ticipantes se estabelece 
nos relatos que traçam 
paralelos entre a nar-
rativa de quem criou a 
canção e a narrativa de 
quem teve a experiên-
cia de recriá-la”, pontua 
Bella Nogueira, que re-
força o fato de todos os 
seis episódios contarem 
com interpretação de 
Libras.

Ela completa: “A gente 
buscou uma experiência 
sem precedentes na mú-
sica capixaba, de modo a 
providenciar uma forma 
inusitada de apreciação 
para o público, que pode-
rá conhecer e reconhecer 
as canções por meio de 
outras vozes e persona-
lidades. Será uma troca 
importante entre artis-
tas e públicos, o que vai 
ocasionar fomentação 
coletiva dos trabalhos”, 
acredita Bella.

Explicanção
Canal do YouTube in-

dependente criado por 
Bella Nogueira em maio 
de 2020, o Explicanção 
nasceu para dar voz aos 
artistas, trabalhadores 
entre os mais prejudica-
dos naquele e neste mo-
mento por conta da ne-
cessidade do isolamento 
social e do fechamento de 
casas noturnas.

Hoje, o canal conta com 
mais de mil inscritos e 
mais de 100 episódios e já 
recebeu artistas e bandas 
como Fernanda Takai, Re-
nato Casanova, todos os 
seis compositores do Co-
nexão 027, Joana Bentes, 
Dan Abranches, Auri, Leo 
Cavalcanti, Nano Vianna, 
Amaro Lima, Rodrigo 
Novo e diversos outros.

Um diferencial do Expli-
canção em sua produção 

de conteúdo foi, desde o 
início, destacar a inter-
pretação de Libras nos 
vídeos – uma ação valo-
rizada, e não apenas para 
cumprir protocolo. A co-

munidade surda, para se 
ter ideia, tem um público 
estimado em mais de 10 
milhões de brasileiros, 
segundo dados do IBGE 
de 2020. •

Conexão 027
Dia 22 de outubro: 
Seis episódios

Dia 29 de outubro: 
Documentário

ACESSE
Explicanção

https://www.youtube.com/watch?v=3dcLeZt_BjI


Vida feliz
Não leve a vida tão a sério, encare-a como 
uma saudável brincadeira, uma breve expe-
riência no planeta Terra. Todas as situações 
que a vida nos traz podem ser vividas com 
leveza e bom humor. Aquela parte em nós 
que se ofende com tudo é o ego, que não 
pode ser de jeito nenhum alimentado. É a 
nossa parte obscura que precisa ser curada.

O ego é melindrado porque se sente supe-
rior, importante, não gosta de ser contraria-
do, vive para comparar, classificar e julgar 
pessoas e situações. Está sempre buscando 
um culpado para as suas mazelas, não se 
responsabiliza por nada que lhe acontece. 
Por qualquer coisa empina o nariz... vive 
na defensiva, vê perigo em tudo e em to-
dos. O medo é a sua manifestação mais 
evidente.

Nada neste mundo é definitivo, tudo muda 
e se transforma a todo instante. O que está 
te fazendo chorar hoje, amanhã certamente 
vai te fazer rir, nada merece ser levado a 
ferro e fogo. A existência na Terra é como 
um cinema... cada dia tem um novo filme 
em cartaz, as situações vão se sucedendo 
naturalmente, não temos controle sobre 
elas, então para que se preocupar se a gen-
te não pode interferir no roteiro do filme?

O negócio é escolher um bom assento na 
plateia e se comportar como um atento ob-
servador. As cenas vão passar na sua frente 
uma atrás da outra, às vezes serão alegres 
outras vezes tristes, às vezes animadoras 
outras vezes desesperadoras, mas o im-
portante é que todas passam. Novos filmes 
entram em cartaz sucessivamente e o que 
antes provocou lágrimas e dor, no momento 
seguinte vai despertar riso e alegria. A im-
permanência é a beleza da vida, as emoções 
se alternam o tempo todo.

Ninguém assiste ao mesmo filme duas ve-
zes, as pessoas e as situações mudam sem 
parar. A emoção que deixou de ser vivida 
no momento presente jamais se repetirá 
igual. Por isso é preciso viver cada minuto 
como se fosse o único e o último, com total 
leveza e bom humor.

Oliver Wendell Holmes escreveu: “Nós não 
paramos de brincar porque envelhecemos, 
mas envelhecemos porque paramos de brin-
car.” Isso só aumenta a minha convicção 
de que precisamos aprender muito com as 
crianças quando o objetivo é saber viver. 
Elas são mestras na arte de levar a vida com 
leveza e bom humor, por isso são tão encan-
tadoras, tão divinas.

Crescer sem perder a ternura
Sábia é a pessoa que saboreia o instante que 
detém nas mãos e se encanta com as peque-
ninas coisas, que são na verdade a essên-
cia das grandes felicidades. Se hoje você 
ficasse sabendo que só tem um dia de vida, 
certamente não iria pensar em comprar um 
novo sapato, um novo carro ou apartamen-
to.  Não iria pensar na viagem que não fez 
e nem em aplicações financeiras compen-
sadoras... certamente iria se lembrar de pe-
queninos momentos de ternura que viveu 
ou que deixou de viver.

No final das contas, só o amor importa, só 
o amor possibilita a verdadeira vida, que 
é feita de pequenas e constantes alegrias. 
Importante é crescer sem perder de vista 
a criança que existe dentro de cada um de 
nós. Crescer sem perder a ternura. •
 
Jane Mary é jornalista, consultora de 
marketing, autora de oito livros de auto-
conhecimento. (site: janemary.com.br)
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