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Por que carros com turbocompressor 
não caíram na popularidade de 
compra do brasileiro?

Sabemos que o carro 
equipado com turbo 
oferece ao proprietário 
uma economia maior de 
combustível e uma maior 
potência que um carro as-
pirado. O carro aspirado 
precisa de cilindrada alta 
para atingir o mesmo re-
sultado, ocasionando um 
maior consumo de com-
bustível. Mas, se o carro 
turbo oferece maior eco-
nomia de combustível, 
por que ele não se tornou 
um campeão de vendas?

Antes de continuarmos, 
vamos esclarecer a dife-
rença entre um veículo 
aspirado e um turbo. Ve-
ículo aspirado é o veículo 
normal, que conhecemos 
e temos em casa: motores 
1.4, 1.6, que utilizam o pró-
prio movimento do pistão 
dentro do cilindro para 
aspirar o ar para dentro 
de motor.

No carro turbo, temos 
uma turbina que em-

purra o ar para dentro do 
motor. Logo, temos uma 
quantidade maior de ar 
dentro do cilindro e isso 
justifica o fato de ter eco-
nomia de combustível e 
potência maior.

Entendendo o funcio-
namento desses moto-
res, já entendemos que o 
desgaste do motor de um 
veículo turbo é maior do 
que um aspirado. E exis-
te um paradigma criado 
por projetos anteriores, 
onde a manutenção do 
carro turbo se tornou 
um pesadelo: além de 
cara, existem mais com-
ponentes que necessitam 
de manutenção e trocas 
constantes.

O carro turbo remete à 
esportividade, sendo as-
sim, seus proprietários 
tendem a acelerar mais 
do que o normal, gerando 
um desgaste mais severo, 
reduzindo a vida útil do 
motor, um esforço desne-

cessário dos componen-
tes, entre eles, a famosa 
e temida turbina.

Assim como todas as 
peças do carro, a turbina 
também tem uma vida 
útil. Quanto mais você 
exige do carro, mais rá-
pido irá ter de realizar a 
manutenção corretiva. E a 
troca de uma turbina não 
costuma ser nada barato!

Enfim, aquele que com-
pra um carro turbo tem 
de estar ciente que, em 
médio ou longo prazo, 
terá uma manutenção 

que um veículo aspirado 
não terá.

Será que vale a pena 
mesmo essa "falsa" eco-
nomia de combustível? 
Sim, falsa porque, em al-
guns casos, não existe por 
conta da forma de con-
dução, marca do veículo, 
valor de revenda, e, no 
final das contas, na hora 
de realizar a manutenção 
do veículo. •

Flavio Bolonha é repór-
ter do Agora ES e consul-
tor automotivo.

Neste artigo, vamos 
finalizar nossa série de 
textos explicando os 

Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável 
(ODS), da Organização 

das Nações Unidas 
(ONU), apresentando o 
ODS 17, que propõe for-
talecer os mecanismos 
de implementação e re-
vitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento 
sustentável.

Não basta definir ob-
jetivos e metas. É pre-
ciso ter os meios para 
implementar as ações 
e fortalecer as parcerias 
em nível local. O ODS 17 
trata dos mecanismos 
necessários para imple-
mentar a Agenda 2030: 
recursos financeiros, 
recursos humanos, re-
cursos tecnológicos e de 
informação.

Nesse caso, os instru-
mentos de gestão são os 
principais exemplos. Em 

pleno século 21, onde redes 
colaborativas têm cada 
vez mais importância, 
todos concordam que nin-
guém faz nada sozinho. 
“Fortalecer” e “criar” alian-
ças locais para alcançar os 
ODS da Agenda 2030 serão 
as palavras de ordem.

Articular atores que atu-
am nos territórios como 
organizações e movimen-
tos da sociedade civil, 
setor privado e univer-
sidades, e que tenham 
como agenda comum o 
desenvolvimento local 
sustentável, é o caminho 
a seguir. Quanto mais 
pessoas, organizações pú-
blicas e privadas e movi-
mentos sociais puderem 
participar e criar ações 
em prol do cumprimento 

das metas e objetivos da 
Agenda 2030, será melhor.

Aos governos munici-
pais cabe a responsabi-
lidade de gerir todos os 
recursos com a máxima 
responsabilidade: au-
mentar a receita, reduzir 
as despesas de custeio e 
aumentar investimentos 
visando ao bem-estar da 
população; gerir o qua-
dro de pessoal de forma 
a qualificar e incentivar 
cada vez mais os servi-
dores públicos a darem 
o melhor de si; desenhar 
um organograma com-
patível com o tamanho 
do município e com os 
objetivos a alcançar; e 
implantar ferramentas 
que permitam aos diri-
gentes ter informações 

estratégicas.
Portanto, no nível mu-

nicipal, podemos mobili-
zar diversos atores para 
que criem uma rede 
colaborativa, visando 
alcançar as metas es-
tabelecidas nos 17 ODS 
que compõe a Agenda 
2030 da ONU e melho-
rarmos a vida de todos 
nos aspectos ambientais, 
econômicos e sociais. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filó-
sofo, Mestre em Educa-
ção, Doutor em Serviço 
Social, Pós-Doutor (PHD) 
em Política Pública, Pro-
fessor Universitário; Con-
sultor Político;  e secretá-
rio de Desenvolvimento 
de Viana.

Por
César Albenes

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

Agenda 2030 da ONU – ODS 
17: Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável
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RIO FORMATE

AVANÇOS

Rio Formate vai receber 
macrodrenagem

O governador Renato 
Casagrande anunciou 
nesta semana a publi-
cação do Edital para 
execução das obras de 
macrodrenagem da 
bacia hidrográfica do 
Rio Formate, nos mu-
nicípios de Cariacica e 
Viana. Serão investidos 
R$ 16,3 milhões na cons-
trução de reservatório de 
amortecimento de cheias 
e parque linear, além da 
limpeza, retificação e 
ampliação da calha do 
rio. Durante o evento, 
também foi anunciado 
o início das obras dos 
sistemas de esgotamen-
to sanitário em 19 bairros 
de Cariacica.

“Durante as chuvas da 
semana passada, vimos 
algumas pessoas em dú-
vidas sobre a conclusão 
das obras de macrodre-
nagem. Afinal, são tantas 
promessas ao longo do 
tempo que as pessoas aca-
bam ficando incrédulas. 
Contudo, estamos inves-
tindo fortemente desde 

o início da gestão nessa 
área. É o maior investi-
mento da história desse 
Estado em macrodrena-
gem, assim como também 
já contratamos 100% do 
esgotamento sanitário da 
Grande Vitória”, afirmou 
o governador.

Para a realização das 
intervenções foi desapro-
priada uma área de 126.287 
metros quadrados, sendo 
39.400 metros quadrados 
de área de preservação 
permanente, garantindo 
a conservação da área do 
entorno. O parque linear 
será construído na região 
de Roda D’água e terá dois 
campos de futebol socie-
ty, duas academias ao ar 
livre (uma para a melhor 
idade e outra popular), ci-
clovia de 1.400 metros de 
extensão e 14 quiosques e 
pista de caminhada.

A limpeza, retificação 
e ampliação da calha do 
Rio Formate vai resultar 
no aprofundamento de 
0,70 cm, em média, ao 
longo de nove quilôme-

tros de extensão do rio. 
Já a calha do rio será 
ampliada para 10 metros 
de largura. Assim, o es-
coamento de água deve 

ser ampliado dos atuais 
10 mil litros para 20 mil 
litros por segundo, o equi-
valente ao escoamento de 
72 milhões de litros de 

água por hora.
Cerca de 100 mil pessoas 

devem ser beneficiadas 
pelas obras, que atendem 
os bairros Vista Dourada, 

Novo Horizonte, Operá-
rio, Industrial, Marcílio de 
Noronha, Vila Bethânia, 
Campo Verde, Coqueiral 
e Caçaroca. •

Governador Casagrande e lideranças de Cariacica e Viana, entre elas o prefeito de Cariacica, Euclério 
Sampaio; o prefeito de Viana, Wanderson Bueno; o secretário de Governo e ex-prefeito de Viana, 
Gilson Daniel; a vice-governadora Jacqueline Moraes; e o deputado estadual Marcelo Santos

Leia matéria 
completa

Espírito Santo é o Estado que 
mais fez investimentos em 2021

O governo do Espíri-
to Santo foi o que mais 
realizou investimentos, 
de janeiro a agosto de 
2021, segundo aponta o 
Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária 
(RREO), divulgado pela 
Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), do Mi-
nistério da Economia.

De acordo com o relató-
rio, de todas as despesas 
liquidadas pelo governo 
estadual, 10% foram uti-
lizadas para investimen-
tos em infraestrutura, 
saúde, esporte, seguran-
ça pública, entre outras 
áreas. Ainda segundo 
informações divulgadas 

pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional, os estados 
de Alagoas, Maranhão e 
Rio Grande do Sul apa-
recem na segunda colo-
cação, tendo utilizado 8% 
dos recursos para a reali-
zação de investimentos.

"Esses investimentos 
podem ser feitos, por-
que estamos bem orga-
nizados. O Espírito Santo 
mantém equilibrados os 
gastos com pessoal e en-
cargos sociais, custeio e 
serviço da dívida, para 
que cresçam os investi-
mentos em áreas de re-
levância social", avaliou 
o secretário de Estado da 
Fazenda, Marcelo Altoé. •

Leia matéria 
completa
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Eles cuidam de 
nós em todos os 

momentos. Sabem 
quando estamos 
tristes, quando 
estamos felizes.
Giuliana Dias Gomes, 

jornalista

Além da cachorrinha, 
temos três gatos 

(Frajola, Banguela e 
Princesa), que foram 
adotados. A presença 
deles na nossa casa 
muda o ambiente.
Galileia Simões, psicóloga
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Pets em casa geram diversos 
benefícios para as famílias
A convivência com a família ensina as crianças, por exemplos, sobre amor, amizade, 
responsabilidade, cuidado e dedicação
Geiza Ardiçon

Segundo o Insti-
tuto Brasileiro de 
Geografia (IBGE), 
os animais de es-

timação estão em mais 
de 140 milhões de lares 
do País. Isso mesmo! 140 
milhões! E, quando eles 
passam a fazer parte do 
convívio no lar, aí o amor 
é inevitável! Já entram 
para a fotografia de fa-
mília e se tornam mais 
um integrante dela. Eles 
acabam ganhando não 
só o título de bichinho de 
estimação, mas, também, 
de quem auxilia na me-
lhora da autoestima, na 
companhia para idosos, 
na diversão para quem 
estava triste, no desen-

volvimento de respon-
sabilidades e cuidados 
junto às crianças e por aí 
vai. A lista de benefícios 
é grande!

A psicóloga clínica Ga-
lileia Simões destaca 
que ter um animal de 
estimação desperta o 
cuidado, afeto e zelo. “A 
capacidade de cuidar 
de um animalzinho de-
monstra que o seu afeto 
pelo outro 

te proporciona o querer 
bem”, disse. A profissio-
nal enfatiza que a pre-
sença em casa de um 
cão ou gato, por exemplo, 
oferece apoio emocional 
aos seus donos e os ga-
nhos demonstrados por 
meio desse convívio são 
inúmeros.

“Vamos pensar na se-
guinte situação: de uma 
pessoa estar em um pro-
cesso inicial de depres-
são ou ansiedade e ter 

esse apoio emocional 
de alguém (um 

animal de esti-
mação), com 

quem possa 
ter contato. 
O desejo de 
cuidar des-

se outro 

ser, muitas vezes, trans-
cende o desejo de cuidar 
de si mesmo. Ao mesmo 
tempo, demonstrando ao 
sujeito que ele precisa ter 
forças para cuidar de al-
guém, no caso, o animal, 
que depende totalmen-
te desse humano. Esse 
fato pode despertar algo 
nunca sentido ou supri-
mido, que é, por exemplo, 
mostrar a importância 
que ‘o estar bem’ deste 
humano significa. Isso 
pode, então, passar a dar 
significado para a vida 
desse sujeito”, afirmou a 
psicóloga.

Ela destaca que inse-
rir a convivência de um 
animalzinho na família, 
onde, por exemplo, há 
crianças, pode, sim, vir 
a ensinar sobre amor, 
amizade, responsabili-

dade, cuidado e de-
dicação. “Tudo 

d e p e n d e 
da forma 
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como os pais ou res-
ponsáveis irão introdu-
zir esse novo membro 
no convívio familiar, de 
modo que a experiência 
venha a ser prazerosa 
e não traumática. Falo 
de exemplo de pais que 
possuem alguma fobia 
ou trauma em relação a 
um animalzinho e trans-
ferem esse trauma para 
as crianças”, comentou.

Portugal
Após a mudança da fa-

mília da empreendedora 
Patrícia Caetano do Espí-
rito Santo para Portugal, a 
cadelinha Berê atravessou 
o oceano para retornar aos 
braços das pequenas Jú-
lia Morena Caetano Maia, 
8 anos, e Moara Caetano 
Maia, 4 anos.

Até a ida do animal de 
estimação da família 
para o novo lar, Júlia 
tinha crises de choro e 
precisou iniciar acom-
panhamento com psicó-
logo. Foi nesse momento 
que Patrícia buscou aju-
da, pelas redes sociais, 
para que, por meio de 
uma força tarefa, a ca-
delinha também fosse 
para Portugal.

O encontro das filhas 
com Berê no mais novo 
país foi postado nas re-
des sociais. O momento 
foi cheio de emoção e 
alegria para a família. 
“Ela (Júlia) me disse que 

a cachorrinha é de ajuda 
emocional importante 
para ela. Achei tão linda!”, 
disse Patrícia. Ela afirma 
que Júlia continua com 
acompanhamento jun-
to ao psicólogo, mas os 
sentimentos travados 
pela ausência do animal 
de estimação já foram 
superados.

A rotina da casa 
mudou muito, tudo é 
festa! Com a Berê, as 
meninas têm rotina e 
tarefas, como trocar 
a água, dar comida, 

por exemplo.
Patrícia Caetano, 
empreendedora

“Cão”panheiros
Na casa da jornalista Giuliana Dias Go-

mes, o “cão”panheirismo foi intensificado 
durante o home office. Potter, de um ano 
e meio, e Dory, de quatro anos, foram 
adotados, por ela e pelo pai, respectiva-
mente, e já fazem parte da família.

“O amor que sentimos por eles é inex-
plicável! Eles cuidam de nós em todos 
os momentos. Sabem quando estamos 
tristes, sabem quando estamos felizes e 
compartilham todos esses momentos co-
nosco. Quando estava trabalhando fora, 
eu morria de saudade deles e pedia pra 
minha mãe me mandar fotos e vídeos 
(igual mãe com os filhos mesmo). Ago-
ra que estou 100% home office, consigo 
aproveitar mais e ficar juntinho”, disse.

Ela já teve a presença em sua família 
da Luna, uma cadelinha poodle, que fale-
ceu de câncer, aos 11 anos, no início desse 
ano. A representatividade do animal de 
estimação em seu lar e sua vida foi tanta 
que, hoje, Giuliana tem um empreendi-
mento para vendas on-line de semijóias 
que leva o nome da pet (Luna Store). Mas, 
antes mesmo da Luna falecer, ela adotou 
o Potter, em maio do ano passado.

“Ele havia sido adotado por outra famí-
lia. Eu não havia o adotado antes, pois já 
tinha outros cachorros e a Luna, que já 
estava com câncer. Mas, como a família 
não apareceu para buscá-lo, prontamen-
te fui pegá-lo para mim, porque senti que 
era para ser meu. Já a Dory foi adotada 
pelo meu pai com 24 dias. Fomos até à 
casa da pessoa que estava dando para 
adoção conhecer os filhotes e a Dory não 
saiu do meu colo nesse período. Tinha 
que ser ela”, contou. •

Benefícios 
do convívio 
com os Pets
1 - Faz bem para o 
coração

A Associação Americana do 
Coração mostrou que ter um 
pet, como um cachorro, ajuda 
a afastar problemas cardiovas-
culares. Segundo a pesquisa o 
risco de morte entre pessoas 
com doença cardíaca é até 
quatro vezes menor quando 
se convive com um bichinho.

2 - Companhia para 
os idosos

A revista científica Journal of 
Gerontology: Medical Sciences 
fez uma pesquisa que afirma 
que idosos donos de cachor-
ros superam melhor a solidão. 
Ter um bichinho de estimação 

ajuda a manter atividades re-
gulares, já que o animal dá 
uma razão para levantar da 
poltrona.

3 - Faz bem para a 
saúde mental

A ciência já demonstrou que, 
em contato com os bichos, o 

ser humano ativa o sistema 
límbico, responsável pelas 
emoções mais instintivas. Isso 
faz com que ocorra a liberação 
das endorfinas, gerando a sen-
sação de tranquilidade, bem-
-estar, melhora da autoestima, 
entre outros.

(Fonte: Internet)



Doações de marmitas garantem 
refeições para moradores de 
rua em Cariacica
Voluntários preparam e entregam marmitas para quem está em situação de rua na 
região de Campo Grande. Iniciativa começou em 2020 e conta com doações de alimentos

Em meio à pande-
mia, um grupo de 
voluntários pas-
sou a se dedicar 

às doações de marmitas 
para moradores em situ-
ação de rua na região de 
Campo Grande, Cariaci-
ca. Desde abril de 2020, 
já foram entregues mais 
de 10.700 refeições pelas 
ruas de diversos bairros, 
como Campo Grande, 
Vila Palestina, Morada 
de Campo Grande e Vila 
Capixaba, por exemplo. 
Para levar alimentos 
para essas pessoas, o gru-
po conta com doações e 
trabalho voluntário.

Um dos integrantes do 
grupo, Marco Romanha, 
destaca que a iniciativa 
foi incentivada pela Pas-
toral do Povo de Rua, da 
Arquidiocese de Vitória. 
“Como naquele período 
de início da pandemia 
muitos empreendimen-
tos comerciais haviam 
fechado, a pastoral in-
centivou a fazer as en-
tregas de marmita por 
ter conhecimento da 
realidade que muitas 
famílias passavam a ter 
nas ruas”, disse.

Ao longo dessa jornada, 
por um período, o grupo 
contou com o apoio da 
Associação de Morado-

res de Campo Grande 
e a quantidade de mar-
mitas aumentou sendo 
entregues, diariamen-
te, pelas ruas da região. 
Atualmente, as entregas 
são feitas semanalmen-
te, sempre aos finais de 
semana.

Marco enfatiza que 
todo esse processo con-
ta com famílias empe-
nhadas em ajudar de al-
guma forma. “Há quem 
faça doações de alimen-
tos, há voluntários que 
cozinham e outros que 
fazem as entregas”, pon-
tuou.

Ele ainda lembra que, 
no período mais crítico 

da pandemia, por meio 
de parceria com costu-
reiras da região, também 
foram feitas doações de 
máscaras e, ainda hoje, 
eles também fazem doa-
ções de roupas, calçados, 
cobertores, produtos de 
higiene, dentre outros.

Marco destaca que o 
que o grupo faz é resga-
tar a dignidade de filhos 
de Deus. “Ao receberem 
uma refeição ou outras 
doações, eles estão tendo 
a dignidade retomada. 
Isso contribui para aju-
dá-los a se reestabelece-
rem mesmo. Além disso, 
é nossa missão enquanto 
cristãos”, concluiu. •

Geiza Ardiçon

COMO AJUDAR?
Doações de alimentos podem ser entregues 
no Santuário do Bom Pastor (Rua Dom Luís 
Scortegagna, Campo Grande, Cariacica)

O QUE DOAR?
Podem ser doados arroz; feijão; farinha; 
óleo; macarrão; carnes e verduras.

QUER SER VOLUNTÁRIO?
Entre em contato com Marco Romanha: 
27 99747-6640

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR

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

jornalagoraes @AgoraES1 agora_es

O PORTAL DE NOTÍCIAS DO ESPÍRITO SANTO 
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ExpoSul Todos pelo Leite vai 
movimentar setor leiteiro

CACHOEIRO

ESPORTE

Piúma vai sediar primeira 
Maratona Aquática 24 horas 
só para mulheres

Um evento que vai 
aquecer o setor leiteiro 
capixaba: nos dias 22 e 
23 de outubro, será rea-
lizada a segunda edição 
da ExpoSul Todos pelo 
Leite, no município de 
Cachoeiro de Itapemi-
rim. O evento será em 
formato híbrido e a visi-
tação presencial será no 
cerimonial Athenas Hall, 
no município com entra-

da gratuita, das 8h30 às 
18h30, seguindo todos os 
protocolos sanitários.

A transmissão pela inter-
net será no canal da Ex-
poSul Rural no YouTube, 
no mesmo horário, com 
flashes ao vivo das atra-
ções. A iniciativa é da Pre-
feitura de Cachoeiro de 
Itapemirim, do Sindicato 
Rural do município e vai 
contar, nesta edição, com 

a participação da Coope-
rativa de Laticínios Selita.

“Os visitantes terão a 
oportunidade de par-
ticipar de palestras e 
workshops, ter contato 
com assistência técni-
ca, ver exposição de 100 
animais do programa de 
melhoramento genético 
FIV Sebrae-Selita, parti-
cipar de sorteios, dentre 
outras atrações. Além dos 

estandes institucionais, 
haverá, também, feira de 
máquinas e equipamen-
tos, com oferta de linhas 
de crédito e a oportunida-
de de realizar uma visita 
técnica ao novo Parque 
Industrial da Selita”, ga-
rante um dos coordena-
dores do evento, Pedro 
Paulo Martins.

Também, durante o 
evento, haverá a inau-

guração da nova planta 
industrial da Cooperati-
va Selita e a expectativa 
é de reunir instituições 
que atuam no setor para 
apoiar o produtor rural 
na busca de alternativas, 
para aumentar a sua pro-
dutividade, com qualida-
de e rentabilidade.

O evento também conta 
com as parcerias de coo-
perativas de leite do Espí-

rito Santo; Sistema OCB/
Sescoop-ES; Sebrae-ES; 
Sistema Faes/Senar/
Sindicatos; Sicoob Sul; 
Governo do Estado do 
Espírito Santo, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Agricultura (Seag), do 
Incaper e do IDAF; Fundo 
Emergencial de Promo-
ção da Saúde Animal do 
Estado do Espírito Santo 
(FEPSA), entre outras. •

Nadadoras e marato-
nistas aquáticas capixa-
bas e de outros cantos do 
Brasil devem ficar aten-
tas: um grande evento 
esportivo e pioneiro no 
Espírito Santo será rea-
lizado em Piúma: é a 1ª 
Maratona Aquática 24 
Horas só para mulheres, 
nos dias 30 e 31 de outu-
bro. As inscrições estão 
abertas.

A maratona é um pro-
jeto idealizado pela pro-
fessora Marcia Pedroza 
Vargas e nasceu de um 
grande sonho de trazer a 
natação de águas abertas 
para o ES, tornando, as-
sim, acessível para mui-
tas mulheres. Será em 

forma de revezamento 
entre as atletas inscri-
tas em uma raia de 200m, 
totalizando 400m (ida e 
volta) durante 24 horas. 
Todo o percurso terá 
apoio necessário para 
proporcionar às atletas 
um trajeto seguro.

"A competição tem o 
objetivo de ressaltar 
não apenas o esforço 
da mulher no esporte 
de natação aberta, mas 
conscientizar o cidadão 
sobre saúde física e men-
tal da mulher, alerta con-
tra a violência doméstica, 
combate ao câncer de 
mama e comemoração 
aos 15 anos da Lei Maria 
da Penha." •

Inscrições
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Espaços que 
promovem a 
inovação
O Epicentro, por exemplo, é um espaço aberto 
e gratuito voltado para projetos e atividades 
que promovem a cultura da inovação

ECONOMIA  OUTUBRO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

Quando se pensa 
em inovação, na 
maioria das ve-
zes, a primeira 

coisa que vem à cabeça 
são as grandes startups 
e que o seu conceito se 
limita em criar novas 
tecnologias, produtos e 
serviços. Engana-se! A 
inovação envolve tam-
bém espaços que promo-
vem a "cultura da inova-
ção", como é o caso do 
Epicentro, desenvolvido 
pelo Banco de Desenvol-
vimento do Espírito San-
to (Bandes).

De acordo com a econo-
mista e coordenadora do 
Epicentro e do Núcleo de 
Inovação e Marketing do 
Bandes, Lorena Gladys 
Caliman Mejia, o espaço 
é um centro colaborativo 

para propiciar conexões 
e negócios, com foco na 
inovação para o desen-
volvimento da economia 
capixaba e do governo.

“O Epicentro nasceu 
a partir de um acordo 
firmado entre diversos 
atores da inovação capi-
xaba: Seger, Fapes, Pro-
dest, Secult e Sectides, 
além do Bandes. Ele tem 
o propósito de conectar 
os mercados de startups 
e empresas inovadoras 
com as gestoras de Fun-
dos de Investimento em 
Participação (FIPs) e 
também com as linhas de 
crédito do banco”, afirma.

“São realizadas ações e 
eventos, tanto exclusivos 
do banco, quanto do ban-
co com seus parceiros e 
também apoiando ações 

de instituições parceiras, 
que atendam ao objetivo 
do espaço. Desde dezem-
bro de 2018, o Epicentro 
vem promovendo reuni-
ões, treinamentos, con-
ferências, workshops, 
seminários, oficinas e 
muitos outros modelos 
de eventos”, explica.

Desde seu início, o 
Epicentro já realizou e 
recebeu aproximada-
mente 150 eventos com 
a circulação de mais 
de 2,5 mil pessoas nos 
ambientes presencial 
e virtual. "Com a reto-
mada gradual das ati-
vidades econômicas, o 
espaço voltará a receber 
atividades presenciais, 
porém, com redução da 
capacidade e protocolos 
sanitários.”

Andressa Rocon

Em um momento de 
retomada da economia, 

torna-se essencial por trazer 
mais competitividade às 

indústrias. O Espírito Santo foi 
classificado como o 5° Estado 

mais competitivo do País.
Cris Samorini, presidente da Findes

A Federação das Indústrias 
do Espírito Santo (Findes) 
também possui programas 
voltados para o setor de ino-
vação. Trata-se do FindesLab, 
lançado em setembro de 
2019. O Findeslab é o hub de 
inovação da Findes, espaço 
de conexão para empresas 
e empreendedores que bus-
cam desenvolver ideias e 
soluções para o seu negócio.

O FindesLab possui a es-
trutura para apoiar o setor 
no processo de inovação, 
conectando o Estado a uma 
rede internacional de inicia-
tivas, pessoas e entidades 
inovadoras. Idealizado pela 
Findes para facilitar o aces-
so das indústrias capixabas 
à inovação, o ambiente é 
operado pelo Senai, entida-
de indutora da inovação e da 
transferência de tecnologias 
para a indústria.

“O propósito é facilitar o 
acesso da indústria à ino-
vação, promovendo as co-
nexões que potencializem o 

desenvolvimento de soluções 
de alto impacto e gerem valor 
para a indústria e a socieda-
de, envolvendo a academia, 
o setor produtivo, o governo, 
investidores e os empreende-
dores de forma geral”, disse a 
gerente de Inovação do Fin-
desLab, Naiara Galliani.

A agenda de desenvolvi-
mento e inovação é uma 
das prioridades da gestão 
2020- 2023 da Findes. “Em um 
momento de retomada da 
economia, torna-se essencial 
por trazer mais competitivi-
dade às indústrias. O Espírito 
Santo foi classificado como 
o 5° Estado mais competiti-
vo do País, de acordo com o 
Ranking de Competitivida-
de dos Estados, elaborado 
anualmente pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP). Te-
mos tido muitos avanços na 
inovação capixaba e o Fin-
deslab é, de fato, uma porta 
aberta para quem quer ino-
var”, ressaltou a presidente 
da Findes, Cris Samorini.

FindesLab
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O Epicentro tem o propósito 
de conectar os mercados 
de startups e empresas 

inovadoras com as gestoras 
de Fundos de Investimento 

em Participação (FIPs) e 
também com as linhas de 

crédito do banco.
Lorena Gladys, economista e 
coordenadora do Epicentro

Como 
funciona o 
FindesLab?

As empresas pro-
põem os desafios, 
que são divulgados 
em edital pelo Fin-
desLab. As startups, 
então, submetem suas 
propostas de solução 
para os desafios. Os 
projetos são selecio-
nados com base na 
sua competência tec-
nológica e os planos 
de projeto são elabo-
rados.

Depois, ocorre a 
execução colaborati-

va do projeto. Nesses 
dois anos, 13 empre-
sas participaram do 
Programa. São elas: 
ArcelorMittal, Ba-
nestes, Companhia 
de Desenvolvimento, 
Turismo e Inovação de 
Vitória (CDTIV), EDP, 
Fortlev, ISH, Real Café, 
Samarco, Shell, Soma 
Urbanismo, Suzano, 
Unimed Vitória e Vale. 
E mais de 24 startups 
participaram do pro-
grama até hoje, de 14 
estados diferentes.

Neste ano, foram mo-
bilizados cerca de R$ 
6 milhões em recur-

sos para financiar o 
desenvolvimento dos 
projetos selecionados 
para a terceira edição 
do programa. O mon-
tante é proveniente 
de parcerias firma-
das pelo FindesLab. 
As empresas partici-
pantes realizaram um 
aporte de 50%; o Senai 
Nacional, por meio da 
Plataforma Inovação 
para Indústria, com 
aporte de 33%; e o 
Senai Espírito Santo 
com a contrapartida 
de 17% dos valores.

Cada projeto selecio-
nado receberá até R$ 

200 mil em recursos 
financeiros, aporta-
dos por meio do edital, 
para serem desenvol-
vidos. Durante um 
ano, elas terão acesso à 
rede de mentores e es-
pecialistas para apoio 
no desenvolvimento 
do projeto, além de 
acesso ao coworking e 
apoio dos laboratórios 
do FindesLab. O Insti-
tuto Senai de Tecnolo-
gia (IST) em Eficiência 
Operacional atuará 
em conjunto às star-
tups para concepção 
e desenvolvimento 
de protótipos. •

Bandes Epicentro FindesLab

https://www.bandes.com.br/site
https://epicentro.es.gov.br
https://www.findeslab.com.br


Afinal, por que Vila Velha alaga?
Por conta dos constantes alagamentos, a cidade Vila Velha já recebeu diversos apelidos, 
entre eles, Veneza capixaba. É comum, em tempos de chuva, o município canela-verde sofrer 
com o acúmulo das águas. E é comum também o prefeito levar a culpa pelo alagamento... 
Mas, afinal de contas, por que Vila Velha alaga?

Andressa Rocon e Daniele Bolonha

Historicamen-
te ,  a  c i d a d e 
de Vila Velha 
sofre com ala-

gamentos. E os motivos 
são muitos: boa parte 
do município está abai-
xo do nível do mar; o 
escoamento das águas 
s o f re  i n f lu ê nc i a  d a 
maré; a cidade é corta-
da por diversos rios e 
canais; entre outros. E, 
por apresentar todas 
essas características, foi 

necessário 

o desenvolvimento de 
um Plano de Macrodre-
nagem, que conta com 
a implantação de Esta-
ções de Bombeamento 
em pontos estratégicos 
da cidade. Até 2020, o 
município contava com 
três Estações de Bom-
beamento de Águas Plu-
viais (EBAP). De 2020 pra 
cá, a cidade já recebeu 
o investimento de mais 
nove Estações e chegará 
a ter 12 unidades.

"Por conta do bom 

trânsito do prefeito 
Arnaldinho Borgo com 
o governador Renato 
Casagrande, Vila Velha 
já recebeu investimen-
tos importantes para a 
resolução dos problemas 
de alagamento. Foram 
mais  nove Estações 
de Bombeamento, um 
aumento expressivo no 
número de Estações. Isso 
mostra um grande com-
prometimento dos dois 
gestores na resolução 
desse problema histórico 
na cidade. Ouso dizer que 
talvez tenha sido, até 

hoje, um dos maiores 
investimentos na 

área", avaliou 
o  c i e n t i s t a 
político César 
Albenes.

O secretá-
rio de Obras 
de Vila Ve-
lha, Edmo 
Pires, con-
firma que 
u m  d o s 
m o t i v o s 
q u e  f a z 
co m  q u e 
o municí-
pio sofra 

com os alagamentos é a 
ocupação indevida, no 
passado, dessas áreas 
mais baixas. “São áreas 
abaixo do nível do mar, 
que sofrem influência 
da maré e, quando temos 
chuva forte, aliada à 
maré alta, acaba geran-
do transtornos para as 
comunidades”, explica o 
secretário.

“Além disso, uma gran-
de quantidade de lixo e 
entulhos são descarta-
dos indevidamente nos 
canais, intensificando os 
transtornos das chuvas. 
As equipes da prefeitura 
realizam constantemen-
te a limpeza das ruas, 
dos bueiros e dos canais 
e elas têm focado tam-
bém na microdrenagem 
das vias urbanas, que 
são tão importantes 
quanto a macrodrena-
gem”, ressaltou Edmo.

D e  a c o r d o  c o m  a 
subsecretária de Esta-
do de Saneamento e 
Programas Urbanos da 
Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação 
e  D e s e nvo lv i m e n to 
Urbano (Sedurb), Zilma 

Peterli Lyra, o conceito 
do sistema das novas 
estações é permitir que, 
em épocas de chuva, se 
consiga fechar os canais 
para evitar a influência 
da maré, ou seja, não 
permitir que a maré 
adentre para o municí-
pio, fazendo com que o 
bombeamento seja mais 
eficiente. 

"Nas chuvas, as com-
portas se fecham e as 
águas são bombeadas 
via tubulação para a baía 
de Vitória. Isso permite o 
bombeamento mais rápi-
do das águas de chuva."

As Estações de Bom-
beamento, trabalhando 
em conjunto, possuem 
u m a  ca pa c i d a de  de 
bombeamento aproxi-
mada de 450 milhões de 
litros/h, as maiores delas 
possuem capacidade de 
bombear 72 milhões de 
litros/h e as menores 
capacidade de bombear 
18 milhões de litros/h.

"O sistema trabalha 
todo integrado a uma 
central de operação, 
o n d e  s e rá  p o s s í v e l 
operar essas Estações 

à distância. Elas são 
acionadas nos centros 
de operação, por senso-
res de níveis instalados 
nas comportas de maré, 
nos postos das bombas 
e ao longo dos canais 
que elevam água para o 
sistema. É um sistema 
moderno, que vai tra-
zer bastante benefício 
para o município e será 
efetivamente um divi-
sor de águas para Vila 
Velha", afirmou Zilma. 
 Além das Estações, está 
sendo projetado um 
grande dique, chamado 
Dique Marinho, que pos-
sui o conceito de galerias 
de acumulação, com 
dique integrado.

"Ele vai permitir com 
que as águas do Córrego 
Campo Grande sejam 
levadas para a EBAP 
Marinho de forma efi-
ciente, fazendo com que 
a água, que hoje adentra 
nos bairros da região 
da Grande Cobilândia e 
Nova América, possa ser 
conduzida até a Estação 
sem transbordar na mar-
gem do canal", contou a 
subsecretária.

Registro do evento realizado no Palácio Anchieta de anúncio de construção de dois viadutos e 
duas novas Estações de Bombeamento em Vila Velha, investimento de quase R$ 90 milhões
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As obras de 
macrodrenagem irão 
melhorar a qualidade 

de vida do morador 
da cidade, escoando 
as águas das chuvas 
mais rapidamente, 

melhorando a 
mobilidade urbana.

Edmo Pires, secretário



História
Um dos diretores do 

Clube Capixaba de Enge-
nharia e também lideran-
ça da Grande Cobilândia, 
Henrique Casamata, re-
lembra questões histó-
ricas do alagamento em 
Vila Velha.

“Vila Velha enche de 
água não é de agora! 
Quando chove muito na 
região das Montanhas, 
o Rio Jucu transborda 
e todo o fluxo acaba 
atingindo as regiões da 
Grande Cobilândia e 
da Reserva de Jacara-
nema, por exemplo. Na 
década de 60, tivemos 
uma grande enchente, 
que chegou a atingir a 
região da Praia da Cos-
ta. A partir daí, foram 
realizados estudos pelo 
antigo Departamento 
Nacional de Obras de 
Saneamento (DNOS) 
e alguns diques foram 
feitos, como o da Ave-
nida Champagnat, o de 
Santa Mônica e, o mais 
conhecido, o dique do 
Rio Jucu.”

"As laterais dos canais 
deveriam estar sem-
pre livres para que as 
máquinas pudessem 
realizar a limpeza. Com 
a extinção do DNOS, 
no primeiro ano do go-
verno Collor, acabou a 

limpeza dos canais em 
áreas urbanas em todo 
o Brasil e isso, somado 
à falta de fiscalização, 
fez acentuar as invasões 
dos canais. As pessoas 
entendiam que pode-
riam invadir aquelas 
áreas livres, já que não 
havia mais máquina 
utilizando as laterais 
para a limpeza”, explica.

Henrique lembra que 
um dos maiores crimes 
ambientais, na época, 
foi o aterro do manan-
cial do Rio Aribiri por 
conta de invasões. “Um 
canal que possuía, na 
época, 40 metros de lar-
gura, hoje, possui 1,5 me-
tro, sendo impossível a 
água escoar da Grande 
Cobilândia, por exem-
plo”, explica. Ele cita ain-
da como problemático 
o aterro do manguezal 
por invasão, que gerou o 
bairro Santa Rita.

“Se a solução dos ala-
gamento em Vila Velha 
fosse algo fácil, alguém 
já teria solucionado. A 
questão é complexa, 
demanda engenharia 
e recursos municipais, 
estaduais e federais. 
O prefeito Arnaldinho 
têm feito um grande 
esforço nesse sentido”, 
afirmou o engenheiro. Acima, registros históricos do aterro de Santa Rita, na década de 80

Henrique Casamata visitando as obras da EBAP na Praia da Costa
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A mecanização 
da retirada das águas 

oriundas das fortes 
chuvas via EBAP é a 
possibilidade real de 

engenharia de amenizar o 
sofrimento dos moradores 

de Vila Velha.
Henrique Casamata, 

engenheiro
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Infografia: Genildo Ronchi

Rodovia Darly Santos
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Macrodrenagem
De acordo com informa-

ções da Prefeitura de Vila 
Velha, a cidade vai contar 
com 12 Estações de Bombe-
amento, que visam baixar 
o nível dos canais, criando 
caminhos para melhorar 
o escoamento das águas 
pluviais. Desse total, três 
EBAP estão em funciona-
mento: Guaranhuns, Sítio 
Batalha e Praia da Costa. 
Seis novas Estações estão 
em construção, que são: 
EBAP Foz da Costa, EBAP 
Laranja, EBAP Marilândia, 
EBAP Cobilândia, EBAP 
Aibiri e EBAP Marinho. Na 
última semana, foi anuncia-
da o início da construção de 
mais uma EBAP no Parque 
das Gaivotas e, nesta quin-
ta (21), o governador Rena-
to Casagrande anunciou a 
construção de mais duas 
EBAP: Pontal das Garças 
e a do Canal Bigossi, totali-
zando as 12 Estações.

“As obras de macrodrena-
gem irão melhorar a quali-
dade de vida do morador da 
cidade, escoando as águas 

das chuvas mais rapida-
mente, diminuindo o acú-
mulo de água dentro dos 
bairros, melhorando a mo-
bilidade urbana da cidade. 
Com a conclusão, elimina-
remos a preocupação com 
as perdas materiais e com 
o risco de contaminação da 
população por conta das 
águas das chuvas”, concluiu 
o secretário Edmo Pires.

“A finalização da implan-
tação das Estações de 
Bombeamento é funda-
mental para a solução do 
alagamento em Vila Velha, 
mas, igualmente importan-
te, está o desassoreamento 
constante dos canais, da 
microdrenagem, um tra-
balho de educação ambien-
tal e a reciclagem do lixo. 
Também é preciso se fazer 
cumprir a Lei de não se per-
mitir construção ao longo 
de canais, além de se cum-
prir a Lei que estabelece a 
cota mínima de 2,30 m de 
altura para construções no 
município”, pondera o enge-
nheiro Henrique Casamata.
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EBAP GAIVOTAS

EBAP ARIBIRI

EBAP PONTAL DAS GARÇAS

Av.  Carlos Lindenberg

COBI DE
BAIXO

EBAP MARINHO

EBAP FOZ DA COSTA

EBAP 3 SÍTIO BATALHA

EBAP 2 CANAL DA COSTA

EBAP BIGOSSI

São áreas abaixo do 
nível do mar, que sofrem 
influência da maré

Quando temos chuva 
forte, aliada à maré alta, 
acaba gerando transtor-
nos para as comunidades

EBAP LARANJA

Infografia: Genildo Ronchi

Rodovia Darly Santos

O governador Renato 
Casagrande anunciou 
nessa semana importan-
tes obras de prevenção a 
alagamentos e infraes-
trutura em Vila Velha. 
Foi anunciada a cons-
trução de dois viadutos 
na Rodovia Darly Santos 
e também a construção 
das Estações de Bombe-
amento em Pontal das 
Garças e Canal Bigossi. 
Serão quase R$ 90 mi-
lhões em investimentos.

O primeiro viaduto 
será no entroncamen-
to da ES-471 (Corredor 
Leste-Oeste), com 143 me-
tros, e o segundo no en-
troncamento da ES-060 
(acesso à Darly Santos), 
com 79 metros. 

Os novos viadutos vão 
beneficiar diretamente 
os moradores da região 
de Araçás, Novo México, 
Jardim Asteca e Praia 
das Gaivotas. O investi-
mento previsto é de R$ 
34 milhões.

A Estação de Bombe-
amento de Pontal das 
Garças terá a capacida-
de de bombeamento de 
18.000.000 litros/h, por 
meio de duas bombas, 
beneficiando diretamen-
te o bairro Pontal das 
Garças. O investimento 
é de R$ 20,9 milhões.

Já para a construção 
da EBAP Bigossi, serão 
investidos um total de 
R$ 34,5 milhões. 

A unidade terá a capa-
cidade de bombeamen-
to de 14.400.000 litros/h, 
através de duas bombas, 
auxiliando na drenagem 
das águas que chegam 
no Canal Bigossi, evi-
tando os alagamentos 
que ocorrem no entorno 
do Terminal de Vila Ve-
lha e na alça da Terceira 
Ponte, beneficiando dire-
tamente os bairros Cris-
tóvão Colombo, Ilha dos 
Ayres, Divino Espírito 
Santo, Centro, Itapuã e 
Praia da Costa. •

Arnaldinho Borgo, um prefeito realizador

Quem achou que 
Arnaldinho Borgo 
iria realizar poucas 
obras em Vila Velha 
no seu primeiro ano 
de mandato se enga-
nou redondamente. 
Em nove meses de 
gestão, Arnaldinho 
já destravou diver-
sos investimentos, 
mantendo diálogo 
permanente com o 
governo do Estado, 
contando com a in-
terlocução do secre-
tário de Governo, 
Gilson Daniel, que 
é presidente do seu 
partido (Podemos) 
e que participou 
ativamente da cam-
panha do prefeito de 
Vila Velha.

Somente nesta se-

mana, outras quatro 
obras importantes 
para a cidade fo-
ram anunciadas ao 
lado do governador 
Renato Casagrande: 
duas novas estações 
de bombeamento e 
dois novos viadutos.

Arnaldinho Borgo 
também tem pro-
curado a ajuda da 
bancada federal e 
estadual. Já foram 
mais de R$ 50 mi-
lhões em emendas 
parlamentares cap-
tadas por sua equipe 
de governo.

Observamos que 
três áreas têm sido 
foco do prefeito: ala-
gamentos (e por isso 
foi atrás das nove 
Estações de Bombea-

mento e das obras de 
galerias e macrodre-
nagem); segurança 
(e já deve ter novas 
viaturas e arma-
mentos chegando 
nos próximos dias); e 
saúde (uma vez que 
a UPA de Riviera da 
Barra - lá se vão 12 
anos de construção 
- foi finalizada em 
julho desse ano).

Assim, Vila Velha 
passará de três esta-
ções de bombeamen-
to para 12 graças a 
parceria prefeitura 
e governo do Estado, 
tirando Vila Velha 
do isolamento políti-
co que viveu durante 
anos. Vemos que o 
prefeito Arnaldinho 
Borgo tem atuado 
com muita decisão 
na resolução do 
problema do alaga-
mento em Vila Velha, 
contando com a par-
ceria do governador 
Renato Casagrande.

MAIS OBRAS 
PARA VILA VELHA

DECRETO
De acordo com o Decreto Nº 388, de 18 de novembro 

de 2011, publicado pela Prefeitura de Vila Velha, fica 
estabelecido a cota mínima de 2,30 m a ser adotada para 
piso do pavimento térreo em todas as construções no 
território municipal, contribuindo para a diminuição 
das situações de calamidade em casos de precipitações 
pluviométricas intensas.

ALERTA: 
LIXO NOS CANAIS!

De acordo com a prefeitura, 
mensalmente, mais de 1,5 mil to-
neladas de material são retiradas 
dos ramais da microdrenagem do 
município (caixas ralos, bueiros 
e tubos de PVC que levam as 
águas das chuvas para rede de 
manilhas) pela operação do Car-
ro Sugador.

Em oito meses, a Prefeitura de 
Vila Velha recolheu mais de 165 
mil toneladas de lixo em toda a ci-
dade. Já nos canais e manilhas, fo-
ram realizadas mais de 700 ações 
de limpeza esse ano. No mesmo 
período, foram recolhidas 1.385,54 
toneladas de resíduos dos canais.

ANÁLISE POLÍTICA
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César Albenes
Cientista político
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"A Samarco é muito 
importante para o ES e o Brasil"

ENTREVISTA | FABRÍCIO PETRI, PREFEITO DE ANCHIETA

Fabrício Petri (PSB), 
o atual prefeito de 
Anchieta, foi alça-
do para disputar 

as eleições municipais de 
2016 após uma tragédia 
familiar. Seu pai, o então 
candidato do partido 
PSB à prefeitura, veio a 
falecer vítima de câncer 
às vésperas do pleito. 
Coube ao filho e coorde-
nador de campanha do 
pai assumir o lugar na 
disputa. Formado em 
Direito, com Especiali-
zação em Direito Pro-
cessual Público, Petri é 
servidor público efetivo 
e licenciado do Ministé-
rio Público Estadual. Foi 
eleito prefeito da cidade 
com mais de 12 mil votos.

Assumir o lugar do pai 
às vésperas da eleição 
não foi o único desafio 
enfrentado por ele. Pe-
tri enfrentou também a 
maior crise econômica 
da história da cidade, 
com a interrupção das 
operações da mineradora 
Samarco, no Complexo 
de Ubu, em 2015, o que 

afetou drasticamente a 
economia local. Na épo-
ca, a empresa represen-
tava mais de 60% do PIB 
do município: deixou de 
arrecadar cerca de R$ 2 
milhões na coleta do ISS 
(Imposto Sobre Serviços).

A volta por cima e a re-
cuperação da economia 
local foi impulsionada 
pelo empreendedorismo, 
por meio do programa 
Anchieta Criativa e Em-
preendedora, lançado no 
início de sua gestão, em 
2017. A iniciativa deu tão 
certo que o prefeito Fa-
brício Petri foi vencedor 
estadual e nacional do 
Prêmio Prefeito Empre-
endedor, do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas 
(Sebrae), em 2019.

Nesta entrevista conce-
dida com exclusividade 
ao Agora ES, o prefeito 
destaca a importância 
da retomada das ativi-
dades da Samarco na 
cidade após cinco anos 
de paralisação, destaca 
os avanços alcançados 

no desenvolvimento de 
Anchieta e fala sobre 
seu futuro político. "No 
momento, meu foco é 
administrar Anchieta 
e fazer desse mandado 
um mandato melhor que 
o primeiro", disse.

Agora ES - O senhor 
é servidor público 
e, antes de ser eleito 
prefeito pela primeira, 
vez em 2017, nunca 
havia disputado uma 
eleição. O que te levou 
para carreira política?

Na verdade, apesar de 
nunca ter disputado 
uma eleição, sempre es-
tive envolvido na políti-
ca. Ajudei a coordenar as 
campanhas do meu pai, 
que foi prefeito por três 
vezes e disputou tam-
bém a eleição para depu-
tado estadual e federal. 
Então, quando meu pai 
veio a falecer, às vésperas 
da eleição de 2016, acabei 
sendo sucessor natural 
dele dentro do nosso 
grupo político.

O senhor é conhecido 
pelo seu incentivo ao 
empreendedorismo, 
empenho que foi 
reconhecido pelo 
Sebrae, em 2019, com 
o prêmio de Prefeito 
Empreendedor. Qual 
a importância do 
empreendedorismo 
para a economia de 
Anchieta?

Anchieta sempre foi 
uma cidade que teve um 
percentual muito grande 
de sua arrecadação vin-
da dos impostas da Sa-
marco. Com o acidente 
na barragem de Maria-
na e a interrupção dos 
trabalhos da empresa 
em Anchieta, nossa ar-
recadação caiu em mais 
de 60%. Então, tivemos 
de reinventar a cidade. 
Fomentamos o empre-
endedorismo nos qua-
tro cantos. Antes, para 
se abrir uma empresa em 
Anchieta, levava cerca de 
90 dias. Reduzimos esse 
tempo para apenas 15 
minutos. Criamos o An-
chieta Criativa e Empre-

endedora, um programa 
com 10 projetos voltados 
para o desenvolvimento 
econômico da cidade. O 
resultado foi excelente. 
Superamos o momento 
econômico mais difícil 
da história de Anchieta 
e demos a volta por cima.

Pelo quarto ano 
consecutivo, a gestão 
do senhor recebeu 
Nota A do Tesouro 
Nacional. A que o 
senhor atribui essa 
avaliação positiva?

Basicamente, ao equilí-
brio nas contas públicas. 
Temos uma cidade total-
mente equilibrada, com 
seus pagamentos em 
dia, com investimentos 
e com capacidade finan-
ceira para continuar se 
desenvolvendo.

Um levantamento do 
Tribunal de Contas 
do Espírito Santo 
(TC-ES) mostrou que 
Anchieta está entre 
as cinco cidades mais 
Transparentes do 

Estado, saindo do 70º 
lugar em 2017 para 
5º em 2021. Quais 
foram os mecanismos 
implantados em 
sua gestão que 
possibilitaram 
essa evolução tão 
significativa?

Nós assumimos que a 
posição que Anchieta 
ocupava nesse ranking 
não era compatível com 
nossa filosofia de go-
vernar. Sempre fomos 
muito transparentes 
em nossa vida públi-
ca e teria de ser assim 
também à frente da 
prefeitura. Montamos 
uma frente de trabalho 
formada pelo nossa Se-
cretaria de Governo, 
Comunicação e Con-
troladoria. Passamos a 
limpo o quesito Trans-
parência, atendendo 
a praticamente todos 
os itens exigidos pelo 
TC-ES. O resultado foi 
esse salto da posição de 
número 70 para o nú-
mero 5. Mas, queremos 
melhorar ainda mais.

Vinícius Nascimento
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No final do ano 
passado, após cinco 
anos de paralisação, 
a Samarco voltou a 
operar em Anchieta. 
Como o senhor 
avalia esse retorno 
e o que a mineradora 
representa para a 
cidade?

A Samarco é de uma 
importância muito gran-
de para o Espírito Santo 
e para o Brasil. Imagine 
então o que ela vem a 
representar para An-
chieta. O imposto vindo 
do ICMS, que é a maior 
fatia, não entra agora. 
Ele só vem depois de dois 
anos de operação, porém, 
o ISS, apesar de menor, já 
começa a pingar nos co-

fres da prefeitura. Acre-
dito que o grande ganho 
imediato seja a geração 
de empregos, diretos e 
indiretos.

A Prefeitura de 
Anchieta publicou 
um novo decreto, 
o nº 6.183/2021, 
estabelecendo 
a exigência da 
comprovação de 
vacinação contra 
a Covid-19 para 
servidores, feirantes, 
alunos maiores de 12 
anos, ambulantes e 
no acesso a diversos 
serviços oferecidos pela 
municipalidade. Qual o 
objetivo desta medida?

Essa é uma tendência 
geral. Em muitos locais, 
você só pode frequentar 
se estiver vacinado. Isso 
serve para shows, está-
dios de futebol, eventos 
de um modo geral, esco-
las e estabelecimentos 
comerciais, como res-
taurantes, por exemplo. 
O que nós queremos é in-
centivar a vacinação. Já 
foi provado que onde a 
vacinação avançou, com 
as duas doses, os núme-
ros negativos de Covid-19 
despencaram.

O presidente 
Bolsonaro é um 
crítico das medidas 
restritivas adotadas 
por governadores e 

prefeitos no combate 
à pandemia. Como 
o senhor enxerga 
essas críticas e como 
avalia a condução do 
governo federal no 
enfrentamento da 
doença?

Aqui em Anchieta es-
tamos fazendo a nossa 
parte. Desde o início da 
pandemia, temos atu-
ado em favor da vida e 
com respeito à ciência. 
Acho que o Espírito 
Santo, de uma manei-
ra geral, deu um bom 
exemplo de enfrenta-
mento a essa pandemia, 
com responsabilidade, 
ética e baseado nos 
fatos cientificamente 
comprovados.

Sabemos que o 
desenvolvimento 
de um município 
também depende de 
investimentos do 
governo federal e 
estadual. Como é a 
relação do senhor com 
o governador Renato 
Casagrande?

Nossa relação é exce-
lente. O governador Re-
nato Casagrande tem se 
mostrado um grande 
parceiro de Anchieta. 
Obras importantes rea-
lizadas em nossa cidade 
tem a parceria, via con-
vênio, com o governo do 
Estado.

A Câmara de 
Vereadores de 

Anchieta sofreu uma 
grande renovação de 
seus parlamentares 
na última eleição. 
Como é hoje a relação 
do Executivo com o 
Legislativo?

Embora tenha havido 
uma renovação grande 
na Câmara, com verea-
dores de primeiro man-
dato, posso afirmar que 
temos um legislativo 
mais maduro e muito 
mais atuante. Nossa re-
lação é de independên-
cia entre os poderes, 
porque é assim que tem 
de ser, porém, com mui-
to respeito e convergin-
do sempre em prol do 
melhor para nossa po-
pulação. •

Saiba mais sobre Fabrício Petri

Fabrício Petri tem 43 anos, é casado e pai de uma 
filha. É filho do ex-prefeito de Anchieta Edival 
José Petri. Fabrício sempre esteve nos bastido-
res da política, na coordenação das campanhas 
do pai para a prefeitura, Assembleia Legislativa 
e Câmara Federal. Antes de assumir o cargo má-
ximo no executivo municipal, Petri foi secretário 
de Governo de Anchieta na gestão 2009/2012, onde 
coordenou a implantação da Agenda 21 e do PDM 
de Anchieta.

Já prefeito, Fabrício se destacou no Estado e no 
Brasil como prefeito empreendedor, conquistan-
do os prêmios Prefeito Empreendedor Sebrae 
2019 Estadual e Prefeito Empreendedor Nacio-
nal, em razão do Programa Anchieta Criativa e 
Empreendedora. Também eleito coordenador do 
Conselho da Microrregião Litoral-Sul e diretor 
de Políticas para Micro e Pequenas Empresas da 
Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo (Amunes).
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Bolsonaro e Lula 
terão palanques no 
Espírito Santo

RAPIDINHAS

Diálogo (ou não)
Para seus objetivos de disputar nova-

mente o governo do Estado, o ex-deputado 
federal Carlos Manato lista partidos que 
podem estabelecer um diálogo e aqueles 
que ele não vê possibilidade. “Não dá para 
conversar com PDT, PSB, PSOL e PCdoB. 
São projetos antagônicos. Mas o PSDB dá 
para conversar, o PSD, o Avante, o Pode-
mos”, detalhou.

Gleice Hoffmann
Presidente nacional do PT, a deputado fe-

deral Gleice Hoffmann deve vir ao Espírito 
Santo já no próximo mês e buscar agendas 
para dialogar com o governador Renato 
Casagrande (PSB); com o ex-prefeito da 
Serra, Audifax Barcelos (Rede); com o pre-
feito da Linhares, Guerino Zanon (MDB); 
com o senador Fabiano Contarato (Rede); 
todos nomes cotados ao Palácio Anchieta. 
Além deles, deve encontrar presidentes 
regionais de legendas de esquerda, como 
PCdoB, PSOL.

Pro forma
Em entrevista ao programa Roda Viva, o 

senador Fabiano Contarato (Rede) foi ques-
tionado sobre o apoio que recebeu de parla-
mentares após seu discurso denunciando 
crime de homofobia cometido pelo empre-
sário bolsonarista Otávio Fakhoury, depo-
ente na CPI da Covid. “Não tenho dúvida 
que muitas declarações foram pro forma.

Logo depois do episódio, tive uma reunião 
de líderes e todos se solidarizaram. Fiz uma 
provocação: transformar o ato de solida-
riedade e criar um pacote com atos que já 
estão consolidados”, afirmou, referindo-se 
ao casamento de pessoas do mesmo sexo, 
direito a pensão em caso de morte, adoção, 
doação de sangue e outros direitos já reco-
nhecidos pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), mas ainda não estabelecidos em lei.

Jogos indígenas
Foi enviado para sanção do governador 

Renato Casagrande (PSB) projeto de lei que 
inclui os jogos tradicionais indígenas no 
calendário esportivo do Espírito Santo. A 
proposição, de autoria da deputada Iriny 
Lopes (PT), já foi aprovada em plenário. “O 
evento dos Jogos Tradicionais Indígenas 
é a oportunidade de revitalizar práticas 
outrora esquecidos ou adormecidas afim 
de colocá-las em evidências”, justificou a 
parlamentar.

MDB capixaba
A senadora Rose de Freitas reuniu o dire-

tório do MDB para traçar estratégias para 
2022. Nos últimos anos, principalmente 
com a desfiliação do ex-governador Paulo 
Hartung (sem partido), o partido tem perdi-
do nomes importantes, como os deputados 
estaduais Marcelo Santos (Podemos) e José 
Esmeraldo (sem partido).

A sigla, que já teve cinco parlamentares 
na Assembleia em uma mesma legislatura, 
hoje conta apenas com Hércules Silveira. 
Na bancada federal capixaba, não ocupa 
nenhuma cadeira.

Os dois princi-
pais nomes 
postos, até 
o momento, 

na corrida presidencial 
— Jair Bolsonaro (sem 
partido) e Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) — não 
ficarão sem palanques 
no Espírito Santo. Isso é 
o que garante aliados e 
correligionários dos pre-
sidenciáveis. A intenção é 
que as candidaturas, as-
sim que começar o perío-
do eleitoral, contêm com 
palanques majoritários 
locais para endossar as 
propostas e defendê-las 
de eventuais ataques.

A estratégia é conhe-
cida no meio político. 
Sempre que um partido 
lança um presidenciável 
é importante que tenha 
a maior quantidade de 
candidatos aos governos 
estaduais ou ao Senado. 
Esses, até pela visibilida-
de que passam a receber, 
além de disputar o car-
go que pleiteiam, têm a 

função de manter viva, 
na cabeça do eleitor, o 
nome do presidenciável, 
utilizando-o sempre que 
possível em discursos e 
entrevistas.

Mesmo sem partido, 
Bolsonaro não deve cor-
rer o risco de ficar sem 
palanque no Espírito 
Santo. O ex-deputado 
federal Carlos Manato já 
se prontificou a exercer 
o mesmo papel que no 
último pleito e defendê-
-lo. Desta vez, contudo, 
buscando sua reeleição 
à presidência da Re-
pública. “Quem, da ala 
bolsonarista, da direita 
conservadora, represen-
ta mais esse segmento 
com viabilidade sou eu”, 
afirmou o ex-parlamen-
tar, que está sem legenda 
e não descarta seguir o 
chefe do Executivo Na-
cional assim que decidir 
onde irá se filiar — tudo 
indica que no PP.

Já o PT garante: “Tere-
mos um palanque local 

para Lula onde caibam 
apoiadores que trans-
cendam o próprio parti-
do. Precisamos construir 
isso no Espírito Santo”, 
afirmou a presidente 
estadual da legenda, Ja-
ckeline Rocha. Vale des-
tacar que a sigla, nos dois 
últimos pleitos, tem lan-
çado nomes próprios ao 
Palácio Anchieta. “Desde 
2014, com Roberto Carlos, 
e quatro anos depois, co-
migo, houve candidatura 
não para demarcar po-
sição, mas para chamar 
atenção da sociedade 
capixaba que há novos 
caminhos”, explicou.

Nos bastidores, porém, 
há militante petista que 
não descarta uma alian-
ça com o atual governa-
dor Renato Casagrande 
(PSB) para que este en-
cabece o palanque local 
de Lula, principalmente 
após seus posicionamen-
tos críticos quanto à ges-
tão de enfrentamento à 
pandemia por parte do 

governo federal. Mas, 
isso, não é tão fácil assim. 
O socialista tem uma fir-
me aliança com o PDT es-
tadual, que, por sua vez, 
busca angariar votos ao 
seu próprio presidenciá-
vel, Ciro Gomes.

Outra possibilidade é 
que Lula conte com mais 
de um palanque. Ou seja, 
dois candidatos majori-
tários, cada um dentro 
de suas possibilidades, 
dando visibilidade local 
à sua candidatura.

De qualquer forma, 
uma coisa é certa: as 
alianças locais para 
composição destes pa-
lanques passarão por 
outras instâncias antes 
de consolidadas, ou seja, 
os partidos nacionais 
darão as diretrizes prin-
cipais. Enquanto isso, 
cabe aos diretores locais 
e apoiadores criarem um 
ambiente favorável às as-
pirações de seus filiados 
sem descuidar dos obje-
tivos nacionais. •
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Novas (e velhas) regras 
para as eleições 2022: voto 
de mulheres e de pessoas 
negras vale o dobro

A contagem em 
dobro dos votos 
dados a mulhe-
res e pessoas 

negras para a Câmara 
dos Deputados (depu-
tados federais) pode ser 
considerada a principal 
mudança trazida pela 
Emenda Constitucional 
111 para as eleições de 
2022.

É isso mesmo que você 
leu: os votos recebidos 
por mulheres e pessoas 
negras valerão o dobro a 
partir das próximas elei-
ções, até 2030.

Porém, essa contagem 
em dobro não será apli-

cada nas urnas e sim, 
posteriormente, na distri-
buição entre os partidos 
políticos dos recursos do 
Fundo Partidário (Fundo 
Especial de Assistência 
Financeira aos Partidos 
Políticos) e do Fundo Es-
pecial de Financiamento 
de Campanha (FEFC).

Importante lembrar-
mos que essa contagem 
em dobro será aplicada 
apenas uma vez. Desta 
forma, se a candidata 
for negra a contagem 
em dobro será contada 
apenas uma vez (como se 
pudesse aplicar somente 
um dos critérios – dobra 

os votos por ser pessoa 
negra ou dobra os votos 
por ser mulher).

Essa alteração busca 
ampliar os espaços de 
poder para as mulheres 
e para as pessoas negras.

Para a eleição de 
2022, o FEFC terá R$ 
5.700.000.000,00 (cinco 
bilhões e setecentos mi-
lhões de Reais). Esse é o 
valor para o financiamen-
to de campanhas políti-
cas (chamado fundo elei-
toral). Desse valor, 35% 
deve ser dividido entre 
os partidos na proporção 
do percentual dos votos 
válidos obtidos pelos 

partidos políticos que 
tenham eleito pelo me-
nos um deputado federal.

O Fundo Partidá-
rio deve alcançar R$ 
1.200.000.000,00 (um 
bilhão e duzentos mi-
lhões de reais) em 2022 
e superar a marca de R$ 
1.600.000.000,00 (um bi-
lhão e seiscentos milhões 
de reais) em 2023.

No caso do Fundo Par-
tidário, 95% do total é 
distribuído aos partidos 
políticos que tem seus 
estatutos registrados no 
Tribunal Superior Eleito-
ral e prestação de contas 
regulares perante a Jus-

tiça Eleitoral na propor-
ção dos votos obtidos na 
última eleição.

Num exemplo bem 
simples, o partido que 
obteve 2 milhões de votos 
nas urnas, sendo desses 
votos 400 mil recebidos 
por mulheres e 400 mil 
recebidos por pessoas ne-
gras, receberá uma par-
te maior na distribuição 
desses recursos do que 
o partido que obteve os 
mesmos 2 milhões de 
votos, sendo que desses 
votos 150 mil foram rece-
bidos por mulheres e 150 
mil foram recebidos por 
pessoas negras.

Isso porque, com a nova 
regra, o primeiro partido, 
para fins de distribuição 
dos recursos, terá compu-
tado 2,8 milhões de votos, 
enquanto o segundo par-
tido terá computado ape-
nas 2,3 milhões de votos.•

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.

https://www.lotescbl.com.br/a-cbl/
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Copa Espírito Santo 2021: primeira 
fase da competição chega ao fim 
neste fim de semana
Com cinco vagas para as quartas de final ainda em disputa, a 7ª e última rodada da 
primeira fase da Copa Espírito Santo Sicoob promete fortes emoções

A Copa Espírito 
Santo está che-
gando em sua 
fase decisiva. 

Em sua 18ª edição, o se-
gundo torneio de futebol 
mais importante do Espí-
rito Santo começou em 
setembro e vai terminar 
no dia 27 de novembro. 
A competição está com a 
fase classificatória já no 
fim, chegando no mata-
-mata com as quartas de 
final. A 7ª e última roda-
da será realizada com 
jogos neste sábado (23) e 
domingo (24), às 15 horas.

Todos os jogos da Cha-
ve B serão no sábado 
(23), enquanto todas as 
partidas da Chave A se-
rão no domingo (24). Os 
confrontos serão simul-
tâneos, começando às 
15 horas. Apenas Nova 
Venécia, na Chave A, e 
SC Capixaba e Serra, na 

Chave B, já estão garanti-
dos na próxima fase, mas 
entram em campo para 
lutar pela liderança de 
seu grupo.

A competição voltou 
a ser disputada depois 
de uma temporada de 
ausência devido à Pan-
demia de COVID-19. São 
16 clubes na fase classifi-
catória e a Copa ES dis-
tribui vagas para a Série 
D do Brasileirão e para as 
Copas do Brasil e Verde, 
em 2022.

Divididas em chaves A 
e B, no A tem Vilavelhen-
se, Pinheiros, GEL, CTE/
Colatina, Rio Branco-ES, 
Rio Branco VN, Nova 
Venécia e Porto Vitória. 
E o grupo B conta com o 
Serra, Forte Rio Bananal, 
Real Noroeste, Capixaba, 
Desportiva Ferroviária, 
Atlético Itapemirim, As-
ter e Sport-ES. •

Lívia Albernaz
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23 de outubro (SÁBADO)
15 HORAS

Gil Bernardes, Vila Velha
S.C. Brasil Capixaba x Real Noroeste F.C.

Engenheiro Araripe, Cariacica
Forte F.C. x A. Desportiva Ferroviária 
V.R.D.

Robertão, Serra
Serra F.C. x S.C. Capixaba

José Olívio Soares, Itapemirim
C. A. Itapemirim x Aster Brasil F.C.

24 de outubro (DOMINGO)
15 HORAS

Kleber Andrade, Cariacica
Vilavelhense F.C. x CTE Colatina

João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Pinheiros F.C. x Rio Branco F.C.

Salvador Costa, Vitoria
Porto Vitoria F.C. x Rio Branco A.C.

Municipal Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Nova Venécia F.C. x G.E.L.

Confira os jogos da 7ª e última rodada

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

OUÇA A 
QUALQUER

HORA!HORA!
QUALQUER



Lutadora capixaba traça 
planos no UFC, o maior 
evento de MMA do planeta
De Cobilândia para o octógono mais famoso do mundo! Karol Rosa tem resultados 
expressivos na carreira: são quatro vitórias consecutivas no peso-galo

EM BUSCA DO CINTURÃO

Ela é capixaba! De 
Cobilândia, Vila 
Velha, Karol Rosa 
está fazendo his-

tória no Ultimate Fi-
ghting Championship 
(UFC). São quatro vitó-
rias consecutivas e um 
sonho à vista: o cinturão 
da categoria peso-galo. 
Focada nos treinos, Ka-
rol não deixa de sonhar. 
Ela almeja uma disputa 
de cinturão com a tam-
bém brasileira Amanda 
Nunes (dona do cinturão 
do peso-galo).

Karol tem 26 anos e 
começou a treinar aos 
13, na academia do luta-
dor de MMA Erick Silva. 
“Comecei no boxe e de-
pois o jiu-jitsu. Aos 17, fiz 
minha primeira luta no 
MMA. Depois fui morar 
e treinar no Rio de Janei-
ro”, contou.

No dia 2 de outubro, 
Karol fez uma das mais 
importantes lutas de 
sua carreira. Pelo card 
do UFC Vegas 38, enca-
rou a veterana Bethe 

Correia, de 38 anos, que 
fez o último combate de 
sua carreira. Ela derro-
tou a veterana por três 
rounds e, de quebra, se 
consolidou no Top-15 do 
peso-galo.

“Eu imaginava que ia 
lutar com a Bethe algum 
dia, mas eu não esperava 
que seria na despedida 
dela, porque, na verdade, 
ela ficou um tempo sem 
lutar. Quando soube que 
seria ela, fiquei muito fe-
liz. Ela é uma veterana, 
já disputou o cinturão e 
lutou com as melhores. 
Lutar com ela foi muito 
bom para mim, pois foi 
a melhor performance 
que já tive no UFC, onde 
consegui usar meu muay 
thai muito bem. Graças 
a Deus, consegui ganhar. 
Vou ter mais visibilidade. 
Consegui manter a luta 
em pé os três rounds”, 
contou ela.

Profissional desde 2012, 
a lutadora da equipe 
PRVT soma 14 vitórias 
e três derrotas no cartel 

do MMA profissional. 
Pelo UFC, foram quatro 
conquistas, sobre Lara 
Procópio, Vanessa Melo, 
Joselyne Edwards e Be-
the Correia.

Atualmente, a capixa-
ba está na 15ª posição 
no ranking do peso-galo 
do UFC, porém, após o 
quarto triunfo seguido, 
deve subir posições na 
próxima atualização do 
ranking. 

A lutadora se sente 
preparada para encarar 
grandes desafios, in-
cluindo a sua adversária 
dos sonhos, a americana 
Miesha Tate.

“Acho que posso ganhar 
dela e seria uma luta 
emocionante. Estou pre-
parada para enfrentar 
qualquer uma. Tenho po-
tencial para ser campeã. 
Tenho que fazer algumas 
lutas sim para me aper-
feiçoar ainda mais, mas 
tenho potencial para 
estar entre as melhores. 
Quem aparecer, estarei 
preparada”, finalizou. •

l @karolrosaufc

Lívia Albernaz
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https://www.instagram.com/karolrosaufc/
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Festival 
Cine.Ema 
segue até 
o dia 05 de 
novembro
O festival envolve mostra gratuita 
de filmes, bate-papos, debates sobre 
cinema, sustentabilidade e oficinas

Andressa Rocon

Segue até o dia 05 
de novembro a 
7ª edição do Fes-
tival Nacional de 

Cinema Ambiental do Es-
pírito Santo - Cine.Ema. 
A programação envolve 
mostra gratuita de filmes, 
bate-papos, debates sobre 
cinema e sustentabilida-
de e oficinas. O formato 
deste ano reúne ações 
on-line para acesso nacio-
nal e também presenciais 
voltadas às regiões das 
Montanhas Capixabas, 
Frade e a Freira e Aracruz.

O festival reforça o 
compromisso com as 
questões ambientais da 
atualidade e a sustenta-
bilidade através das vias 
culturais. A abordagem 
busca refletir sobre a 
temática de 2021, “A Na-
tureza é a Nossa Escola”, 
que propõe pensar sobre 
como estamos lidando 
com os ensinamentos da 
natureza e as mudanças 
provocadas ao meio am-
biente a partir da relação 
entre as pessoas e o meio 
onde vivem.

Para a Mostra Nacional 
Competitiva Cine.Ema, 
foram selecionados 13 
curtas-metragens dos 
gêneros ficção, animação 
e documentário, que se-
rão julgados por um júri 
de 30 professores perten-
centes a essas regiões. Os 
prêmios somam R$ 4 mil. 
Já a Mostra Não-Compe-
titiva Cine.Eminha, que 
difunde filmes ambien-

tais para a garotada, es-
tará com quatro curtas.

A novidade desse ano 
é a Mostra Paulo Frei-
re, também com quatro 
filmes selecionados, que 
homenageia o centená-
rio do pedagogo e patro-
no da educação brasilei-
ra e busca refletir sobre 
a importância de um 
aprendizado emancipa-
dor e criativo através da 
arte e cultura.

O Cine.Ema é uma reali-
zação da Caju Produções 
e Ministério do Turismo, 
com patrocínio do Gru-
po Águia Branca, Deco-
lores e Imetame. Conta 
também com o apoio da 
Reserva Águia Branca e 
do Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (Iema).

Inspirado na Pedra da 
Ema, ícone paisagístico 
e natural de Burarama e 
no significado universal 
da Ema, mãe natureza, 
a Mostra Nacional de 
Cinema Ambiental do 
Espírito Santo foi realiza-
da pela primeira vez em 
2015. O projeto promove 
atividades formativas 
para crianças e adultos 
de comunidades que 
margeiam patrimônios 
naturais brasileiros. O 
Cine.Ema integra a rede 
de realizadores de festi-
vais ambientais do Brasil 
e é o único festival de ci-
nema anual com esse re-
corte temático realizado 
no Espírito Santo. •

https://www.instagram.com/cine.emafestival/
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Realização:

30/10
09 horas

VIANA
Lançamento da 
Escolinha de Futebol 
do Unidos pelo Soteco
(Campo do América - 
Rua América, Soteco, 
Viana-ES)

JÚNIOR
BAIANO

 ESNO

31/10
09 horas

CASTELO
Vasco x Flamengo
Jogo beneficente - 
doação de 01 kg de 
alimento não perecível
(Distrito de Arapoca, 
Castelo-ES)



Vida feliz
Ao invés de perguntar, por que isso está 
acontecendo comigo, mude para: o que 
eu preciso aprender com isso? Se quiser ir 
mais fundo, indague-se: o que eu fiz para 
atrair esse acontecimento para a minha 
vida?

É assim que a coisa funciona... são os nos-
sos pensamentos, sentimentos e ações que 
determinam os acontecimentos da nossa 
vida. O problema é que agimos a maior 
parte do tempo no automático, sem pensar 
no que estamos fazendo, e quando a fatura 
chega, vem o susto com o tamanho da con-
ta e a sensação de injustiça: por que Deus 
está fazendo isso comigo?

Quem já não se fez esta pergunta um dia? 
Deus não tem nada a ver com a história, 
Ele nos fez puros e perfeitos. Se no decor-
rer da nossa caminhada decidimos passar 
por atalhos que pareciam mais sedutores, 
Deus não pode ser responsabilizado pelo 
resultado final.

Ninguém sofre por ser inocente e nada 
acontece por acaso. Cada um está na expe-
riência que programou para viver. A vida é 
eco... tudo que sai de mim retorna a mim 
com intensidade maior.

Assumir total responsabilidade sobre os 
nossos pensamentos, sentimentos e ações 
é prova de maturidade espiritual. Quanto 
mais depressa você se responsabilizar pelo 
que acontece na sua vida, mais depressa 
você se livra da situação que está te inco-
modando. 

E responsabilidade não tem nada a ver em 
permanecer na culpa se martirizando ou se 
sentindo a pior pessoa do mundo. Entenda 
que você atraiu a experiência que precisou 
viver, necessita dela para evoluir. Ela é bem 
vinda porque é necessária.

Existe uma inteligência maior que nos leva 
ao encontro do que necessitamos viver para 
que possamos evoluir. Portanto, não exis-
te a figura do culpado e nem da vítima, só 
existe a experiência. O negócio é aprender 
a lição e seguir em frente.

Nem culpado nem vítima
A gente pode cair centenas de vezes, não 
há nada errado com o erro – ele é absolu-
tamente necessário, faz parte da constru-
ção dos nossos acertos. A vida é uma velha 
sala de aula e é permitido errar enquanto 
se aprende. A gente só não pode perder as 
lições. Só não pode se distrair no papel da 
vítima, do coitadinho ou da coitadinha, e 
muito menos responsabilizar quem quer 
que seja pelas nossas experiências.

Quando você compreende uma situação e 
percebe que precisa mudar alguma coisa 
em sua vida para que a experiência não se 
repita, significa que você aprendeu a lição 
e está pronto para a próxima experiência. 
Isso é maturidade espiritual.

Por erros e acertos, por caminhos e desca-
minhos, entre lágrimas e risos, entre vales 
e montanhas, caindo e levantando, cami-
nhamos sempre na direção da nossa fonte 
original de luz. 

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

 



BUPHALLOS
F A L L  /  W I N T E R COLLECTION 2021

https://www.buphallos.com.br

