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Por
Flavio Bolonha

Motor 3 cilindros: herói ou vilão? Vamos 
ver os pontos positivos e negativos!

A cada dia que passa, 
o motor 3 cilindros vem 
tomando espaço entre os 
veículos de entrada com 
maior força e rapidez. Vi-
sando economia de com-
bustível, ele vai ganhando 
novos adeptos em larga 
escala, ou até mesmo por 
falta de opção na hora da 
compra de um veículo 
mais simples.

Primeiramente, vamos 
falar bem rapidamente 
qual a diferença dele em 
relação a um motor de 4 
cilindros. 

Ele possui um pistão a 
menos que um motor de 
4 cilindros, um bloco do 
motor menor e várias ou-
tras peças com tamanho 
reduzido e menor custo 
na linha de produção. 
Mas, não se engane! 
Essa economia não che-
ga a você como deveria 
chegar.

Logo, para compensar 
a perda desse pistão, o 

motor precisa trabalhar 
em rotação bem mais 
alta que as normais (em 
um motor de 4 cilindros), 
gerando, assim, um des-
gaste extremamente pre-
maturo e acentuado nas 
peças do motor.

Trabalhando em re-
gime de rotações mais 
alta, logo, as tempera-
turas irão se elevar de 
forma significativa, o 
que ocasiona um supe-
raquecimento das peças, 
levando a troca prema-
tura da famosa junta do 
cabeçote. Já presenciei 
isso diversas vezes em 
oficinas de clientes que 
presto consultoria.

Visando reduzir os cus-
tos e aumentar a econo-
mia para os fabricantes, 
esbarramos, primeira-
mente, no preço do veí-
culo, o qual, já sabemos, 
é um absurdo visto os 
poucos atrativos que 
oferecem aos seus donos. 

Temos como exemplo o 
Renault Kwid.

Não podemos negar 
que a economia de com-
bustível é algo interes-
sante. Alguns veículos 
podem ultrapassar a 
casa do 14 km/l na cidade, 
mas, fora essa vantagem, 
não vejo qualquer outro 
ponto positivo em ter um 
veículo de 3 cilindros.

Em seu funcionamento, 
quanto mais pistões tiver 
no motor, mais suave 
será seu funcionamen-
to, gerando consequen-
temente maior confor-
to para seu condutor e 
ocupantes. E esse não 
é o caso do motor de 3 
cilindros. Pelo fato de 
ter número ímpar de 
pistões, não existe um 
balanço ideal em seu 
funcionamento, ocasio-
nando, assim, trepida-
ções. Em utilização nor-
mal, no dia a dia, o motor 
fica parecendo que está 

falhando um pistão, que, 
na verdade, ele não tem.

Geralmente, os carros 
que possuem o motor 3 
cilindros são veículos pe-
quenos, que não supor-
tam uma carga normal 
que outros veículos de 
4 ou 6 cilindros supor-
tariam. Isso coloca em 
dúvida a sua segurança 
na hora de viajar com 
sua família, por exemplo.

No final das contas, 
hoje, o consumidor bra-
sileiro está comprando 
menos, ou compran-
do produtos de menor 
qualidade e durabilida-
de pagando a mesma 
coisa e tendo que gastar 
mais com manutenção 
prematura comparado 
a um motor normal de 4 
cilindros. Fica a dica! Até 
a próxima! •

Flavio Bolonha é repór-
ter do Agora ES e consul-
tor automotivo.
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Neste artigo, 
após termos 
apresentados 
os 17 ODS da 

Agenda 2030 da ONU em 
artigos passados, vamos 
mostrar como os Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) estão 
sendo cumpridos ou não, 
em nível mundial. No 
próximo artigo iremos 
mostrar o cumprimento 
dos ODS no Brasil.

A pandemia da Covid-19 
empurrou um adicional 
de 119-124 milhões de pes-
soas de volta para a po-
breza em 2020. Um equi-
valente a 255 milhões de 
empregos em tempo 
integral foram perdidos 
e o número de pessoas 
que passam fome, que 
já estava subindo antes 
da pandemia, pode ter 
aumentado entre 83-132 
milhões.

A crise atingiu quase 
todas as áreas do desen-
volvimento e reverteu 
décadas de progressos. 
Ainda assim, os esforços 
de resposta mostram si-
nais de compromisso 
global renovado para 
acelerar o progresso dos 
Objetivos do Desenvolvi-

mento Sustentável.
A análise é do Relatório 

dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável 
2021 e o documento reú-
ne dados sobre as metas 
dos 17 ODS em diversos 
países e acompanha o 
progresso de implemen-
tação da Agenda 2030.

Segundo o relatório, as 
decisões e ações tomadas 
durante os próximos 18 
meses determinarão se 
os planos de recuperação 
da pandemia colocarão 
o mundo no caminho 
para alcançar as metas 
acordadas globalmente, 
que visam impulsionar 
o crescimento econômi-
co e o bem-estar social, 
protegendo o meio am-
biente.

Mais países e comu-
nidades estão reconhe-
cendo a necessidade de 
reforçar as ações para 
atingir os ODS, tendo 
em vista o impacto da 
pandemia da Covid-19 
sobre as pessoas em todo 
o mundo, de acordo com 
o relatório divulgado pe-
las Nações Unidas.

De acordo com o rela-
tório, que acompanha 
os esforços globais para 

alcançar os ODS, a Co-
vid-19 causou uma gran-
de perturbação nas vidas 
e meios de subsistência 
das pessoas. A pandemia 
expôs e intensificou as 
desigualdades dentro e 
entre os países.

Em 17 de junho de 2021, 
cerca de 68 vacinas fo-
ram administradas para 
cada 100 pessoas na Eu-
ropa e na América do 
Norte em comparação 
com menos de 2 na Áfri-
ca Subsaariana. Mais de 
10 milhões de meninas 
correrão o risco de ca-
samento infantil como 
resultado da pandemia 
na próxima década.

O colapso do turismo 
internacional afeta des-
proporcionalmente os 
pequenos estados in-
sulares em desenvolvi-
mento. A desaceleração 
econômica em 2020 fez 
pouco para diminuir a 
crise climática. As con-
centrações dos prin-
cipais gases de efeito 
estufa continuaram a 
aumentar, enquanto a 
temperatura média glo-
bal estava cerca de 1,2°C 
acima dos níveis pré-in-
dustriais, perigosamente 
perto do limite de 1,5°C 
estabelecido no Acordo 
de Paris.

Os fluxos globais de in-

vestimento estrangeiro 
direto caíram 40% em 
2020 em comparação 
com 2019. A pandemia 
trouxe enormes desa-
fios financeiros, especial-
mente para os países em 
desenvolvimento - com 
um aumento significa-
tivo no sobreendivida-
mento.

A Agenda 2030, ado-
tada por todos os 
estados-membros das 
ONU em 2015, fornece 
um plano comum para 
a paz e a prosperidade 
para as pessoas e o pla-
neta, agora e no futuro.

Em seu centro estão os 
17 objetivos para melho-
rar a saúde e a educação, 
reduzir a desigualdade e 
estimular o crescimento 
econômico - ao mesmo 
tempo em que enfren-
tamos as mudanças cli-
máticas e trabalhamos 
para preservar nossos 
oceanos e florestas.

De acordo com o relató-
rio, para colocar os ODS 
de volta nos trilhos, go-
vernos, cidades, empre-
sas e indústrias devem 
usar a recuperação para 
adotar caminhos de de-
senvolvimento inclusi-

vos, resilientes e de baixo 
carbono, que irão reduzir 
as emissões de carbono, 
conservar recursos na-
turais, criar melhores 
empregos, promover a 
igualdade de gênero e 
combater as crescentes 
desigualdades.

Os esforços para en-
frentar a pandemia 
também mostraram 
uma imensa resiliência 
da comunidade, ações 
decisivas dos governos, 
uma rápida expansão 
da proteção social, uma 
aceleração da transfor-
mação digital e uma 
colaboração única para 
desenvolver vacinas e 
tratamentos que sal-
vam vidas em tempo 
recorde. De acordo com 
o relatório, essas são ba-
ses sólidas para acelerar 
o progresso dos ODS. •

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
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Balanço 
dos 17 ODS 
no mundo

Para colocar os ODS de 
volta nos trilhos, governos, 

cidades, empresas e indústrias 
devem usar a recuperação 
para adotar caminhos de 

desenvolvimento inclusivos, 
resilientes e de baixo carbono.
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Parque linear e galeria-dique, 
em Vila Velha, vão beneficiar 
100 mil moradores
A obra está em fase de licitação e o valor está estimado em mais de R$ 36 milhões

Uma importan-
te obra que vai 
contribuir com 
o desenvolvi-

mento e infraestrutura 
do município de Vila 
Velha, além de gerar 
oportunidades para a 
região: o governo do 
Estado anunciou o pro-
jeto para construção da 
galeria-dique e parque 
linear do Canal Mari-
nho, incluindo Sistema 
de Comportas no muni-
cípio. Aproximadamen-
te 100 mil moradores 
serão beneficiados com 
as obras.

A obra, que está em fase 
de licitação, será realiza-
da pela Secretaria de 
Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) 
e o valor estimado é de 
mais de R$ 36 milhões.

Junto à galeria-dique 
será construído um par-

que linear, implantado 
em sua margem direita 
sobre a Galeria Marilân-
dia e entre as Estações 
de Bombeamento de 
Águas Pluviais (EBAPs) 
Cobilândia e Marilândia. 
No parque vai ter quadra 
poliesportiva com arqui-
bancadas; dois campos 
de bocha; pista de corri-
da; pista de caminhada; 
bancos para descanso e 
contemplação; dois ATI 
(Atividade Terceira Ida-
de); dois playgrounds; 
academia popular e qua-
dra de futsal.

A obra contempla 
também a construção 
de calçadão e ciclovia, 
da Rodovia Leste-Oeste 
até a Avenida Carlos Lin-
denberg. Também serão 
executadas galerias de 
drenagem nas avenidas 
marginais ao canal para 
condução das águas para 
a Galeria Marilândia.

A obra 
do parque linear 

proporcionará a melhoria 
da qualidade de vida da 
população com a criação 

de espaços para lazer 
e esportes. Também 

beneficiará a mobilidade 
urbana com a construção de 

calçadão e ciclovia.
Marcus Vicente, 

secretário de Estado

Andressa Rocon

Imagens do projeto desenvolvido pelo governdo do Estado
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Outra importante in-

tervenção é o sistema 
de comportas que será 
construído próximo à 
convergência entre o 
Córrego Campo Gran-
de, Canal e Rio Marinho, 
com a função de con-
trolar o volume de água, 
não permitindo o trans-
bordamento. Além disso, 
vai proporcionar que as 
águas do Córrego Campo 
Grande também esco-
em no sentido bacia do 
Canal Garanhuns para 
a EBAP Laranja, sendo 
lançadas para o Rio Jucu.

Já a galeria-dique foi 
projetada sobre a calha 
do Canal Marinho com 
paredes elevadas em 
relação à rua e com lar-
gura de 13,10 metros, em 
concreto armado, au-
mentando a capacidade 
de drenagem, escoando 
suas águas de forma 
mais eficiente para a 
EBAP Marinho e, con-
sequentemente, para a 
Baía de Vitória, além de 
conter as águas do Cór-
rego Campo Grande den-
tro de sua calha, evitan-
do o transbordamento 
para os bairros.

“A obra vai melhorar 
a capacidade de drena-
gem do canal, escoando 
as águas com mais efici-
ência para a estação de 
bombeamento de águas 
pluviais Marinho em di-
reção à Baía de Vitória. Já 
a obra do Parque Linear, 
proporcionará a melho-
ria da qualidade de vida 
da população, com a 
criação de espaços para 

lazer e esportes. Também 
beneficiará a mobilidade 
urbana, com a constru-
ção de calçadão e ciclovia 
que interligará a Aveni-
da Carlos Lindenberg 
ao Corredor Leste-Oes-
te”, disse o secretário de 
Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvol-
vimento Urbano, Marcus 
Vicente.

Um dos diretores do 
Clube Capixaba de Enge-
nharia do Espírito Santo 
e também liderança na 
Grande Cobilândia, Hen-
rique Casamata, analisa 
a obra como um grande 
espaço, que irá trazer 
muitas oportunidades 
para a região da Grande 
Cobilândia.

“Muito mais que obras 
de macrodrenagem: são 
quase dois quilômetros 
de intervenções urba-
nísticas que irão propor-
cionar negócios e possi-
bilidades para quase 100 
mil moradores na região. 
Com a humanização do 
espaço, a possibilidade de 
novos negócios, como as 
feiras gastronômicas e 
novos empreendimentos 
vindos para a região, será 
intensa. Acredito que, a 
partir da intervenção já 
pronta, a previsão é que 
sejam gerados cerca de 
mil empregos diretos e 
indiretos oriundos de fu-
turas atividades no entor-
no e ainda dos empregos 
vindos dos eventos que 
surgirão de gastronomia, 
artesanal, cultural, ativi-
dades escolares, entre ou-
tros”, explica. •

Muito 
mais que obras de 

macrodrenagem: são 
dois quilômetros de 

intervenções urbanísticas 
que irão proporcionar 

negócios e possibilidades 
para quase 100 mil 

moradores na região.
Henrique Casamata, 

engenheiro

CONHEÇA DO PROJETO DO 
DIQUE E PARQUE LINEAR

https://www.agoraes.com.br/video/14/urbanizacao-do-canal-do-dique-marinho-e-parque-linear
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Imunização no ES: veja 
como está a cobertura de 
vacinação contra a Covid-19
Até a quinta-feira (28), 88% da população capixaba já recebeu a Dose 1 ou Única, 
ocupando destaque nacional: a sexta posição no desempenho de vacinação no Brasil
Andressa Rocon

A vacinação no 
Espírito Santo 
contra a Co-
vid-19 avança 

a cada dia e até a quin-
ta-feira (28), 3.116.765 pes-
soas foram vacinadas 
com Dose 1 ou Única, o 
que corresponde 88% da 
população. Já 2.224.658 
receberam a vacinação 
completa (segunda dose 
ou dose única), cerca 
de 63% da população, 
segundo dados do Pai-
nel de Vacinação da Se-
cretaria de Estado de 
Saúde (Sesa). De acordo 
com levantamento rea-
lizado diariamente pelo 
consórcio de imprensa, 
até o domingo (24), o Es-
pírito Santo ocupava a 
6ª colocação no desem-
penho de vacinação no 
País, considerando toda 
a população do Estado, 
informou a Secretaria 
da Saúde (Sesa).

Ainda, segundo o Pai-
nel de Vacinação, 298.586 
pessoas acima de 60 anos 
e/ou trabalhadores de 
saúde receberam a ter-
ceira dose, um total de 
8% da população capi-
xaba. Os agendamentos 
para a vacinação contra 
a Covid-19 continuam 
nos municípios. Em 
Cariacica, o agenda-
mento é feito pelo site 
vacinaeconfia.es.gov.br. 
De quarta (03) até sex-
ta-feira (05), a Prefeitura 
realiza vacinação sem 
agendamento na Facul-
dade Pio XII, em Cam-
po Grande, das 12h30 às 
17h30, para os seguintes 
públicos: primeira dose 
para pessoas com 12 anos 
ou mais; segunda dose de 
Pfizer; e dose de reforço 
para idosos que toma-
ram a segunda dose há 
quatro meses ou mais.

Na Serra, a Secretaria 
de Saúde informa que 
abre agendamento toda 

a segunda e quinta, às 
18 horas, pelo site da 
Prefeitura. Há oportu-
nidades de D1, D2 e dose 
de reforço. Podem parti-
cipar do agendamento 
adolescentes entre 12 e 
17 anos, além de jovens e 
adultos com 18 anos ou 
mais. Quanto à dose de 
reforço, há oportunida-
des para idosos com 60 
anos ou mais, que rece-
beram a segunda dose ou 
dose única há pelo me-
nos quatro meses, inde-
pendente do imunizante.

Profissionais da Saú-
de também estão nesse 
grupo, mas precisam 
respeitar o intervalo de 
cinco meses entre o rece-
bimento da D2 / DU e a 
dose de reforço. Pessoas 
com alto grau de imu-
nossupressão também 
podem receber a dose 
adicional, sendo o inter-
valo de 28 dias a partir 
do recebimento da D2 

ou dose única. Para eles 
se vacinarem é necessá-
rio levar o laudo médico 
impresso (o mesmo será 
retido), que comprove a 
condição de saúde.

Em Vila Velha, os agen-
damentos abrem sempre 
nas quintas e sextas-fei-
ras e podem ser feitos 
pelo agenda.vilavelha.
es.gov.br. O município 
está vacinando com a 
primeira dose popula-
ção geral, adolescentes, 
gestantes e puérperas. 

As pessoas contempla-
das para segunda dose 
são as que completaram 
56 dias após primeira 
dose de AstraZeneca e 
Pfizer, além das pessoas 
que tomaram D1 Coro-
navac há pelo menos 28 
dias. 

Idosos, profissionais da 
saúde e imunossuprimi-
dos seguem recebendo 
a dose de reforço. Ainda 
constam vagas no site da 

Prefeitura para adoles-
centes, idosos e segunda 
dose Pfizer.

Em Viana, a aplicação 
ocorre durante a semana, 
de segunda a sexta-feira 
e não há a necessidade de 
agendamento. As vaci-
nas disponíveis são para: 
D1 para adolescentes de 
12 a 17 anos; D1 para pes-
soas a partir de 18 anos; 
D2 (intervalos de 28 dias 

para a vacina CoronaVac 
e 54 dias para vacinas As-
traZeneca e Pfizer); D3 
(1. para pessoas com alto 
grau de imunossupres-
são - intervalo de 28 dias 
da D2; 2. pessoas a partir 
de 60 anos - intervalo de 
quatro meses da D2; 3. 
Profissionais da saúde 
- intervalo também de 
cinco meses da D2). Para 
se vacinar, é necessário 

levar o documento com 
foto, CPF ou cartão do 
SUS e comprovante de 
vacinação (para tomar a 
D2 ou a dose de reforço).

Já em Vitória, os agen-
damentos podem ser re-
alizados pelo site agen-
damento.vitoria.es.gov.
br. (Com informações da 
Sesa, prefeituras, Agên-
cia Brasil e Ministério 
da Saúde.) •



7  AGORAES.COM.BR • OUTUBRO DE 2021  SAÚDE

Vacina em spray

O Instituto do Coração (In-
cor) em São Paulo enviou à 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) o pedido 
de autorização para os testes 
clínicos da vacina em spray 
contra a Covid-19. A ideia é 
iniciar as fases 1 e 2 do estudo 
em 2022. O documento deta-
lha aspectos técnicos e meto-
dológicos do imunizante em 
avaliação. Inédita, a vacina 
contra a Covid administrada 
por spray nasal pretende ser 
opção de dose de reforço.

O imunizante é desenvolvido 
pelo Laboratório de Imunologia 
do Incor e tem como parceiros 
a Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e a Universidade 
de São Paulo (USP), especifica-
mente a Faculdade de Medicina, 
o Instituto de Ciências Biomé-
dica e a Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas. Os resultados 
iniciais são promissores. Os ex-
perimentos mostram que ani-
mais imunizados com a vacina 
spray tiveram altos níveis de 
anticorpos IgA e IgG e também 
uma resposta celular protetora.

De acordo com o Incor, a 
vacina spray é inédita no 
mundo não apenas pela sua 
forma de administração pe-
las narinas, mas também pe-
los componentes derivados 
do vírus que ele utiliza para 
a imunização e pelo veículo 
que os transporta (nanopar-
tículas). Serão 280 participan-
tes divididos em sete grupos.

O Incor aponta que, dife-
rentemente das vacinas exis-

tentes, que usam a proteína 
spike para induzir a resposta 
imune do organismo, o imu-
nizante que está em desen-
volvimento utiliza peptídios 
sequenciais derivados de 
proteínas que compõem o ví-
rus. A forma de administrar o 
medicamento, pelas narinas, 
utiliza uma nanopartícula 
que consegue ultrapassar a 
barreira protetora dos cílios 
e do muco.

Vacinação no Brasil

Até o momento, 154 milhões de brasileiros 
tomaram a primeira dose, o que represen-
ta 87% da parcela da população-alvo (177 
milhões). Mais de 115 milhões de pessoas 
completaram o esquema vacinal. O gover-
no federal já disponibilizou aos estados e 
o Distrito Federal mais de 320 milhões de 
doses de vacina Covid-19, sendo que dessas, 
270 milhões de vacinas já foram aplicadas.

vacinaeconfia
.es.gov.br

agendamento
.vitoria.es.gov.br

agenda.vilavelha
.es.gov.br

Novembro Azul: campanha incentiva 
cuidado à saúde do homem

Com o objetivo de alertar 
os homens sobre a impor-
tância de cuidar da saúde, 
o mês de novembro é dedi-
cado a campanha Novem-
bro Azul. A campanha faz 
parte da mobilização que 
ocorre mundialmente nes-
te mês para a prevenção e 
diagnóstico precoce do 
câncer de próstata. 

Comemorado inicial-
mente na Austrália, em 
2003, esse mês foi esco-
lhido porque é o mesmo 
em que se comemora o 
Dia Mundial de Comba-
te ao Câncer de Próstata, 
celebrado no dia 17 de no-
vembro.

Apesar de ser uma do-
ença grave, cerca de 90% 
dos casos são passíveis de 
cura, desde que o diagnós-
tico seja realizado precoce-
mente. O câncer de prós-
tata, geralmente, evolui 
lentamente, sendo assim, 
os sintomas são percebi-
dos quando a doença já 
está em estágio avançado, 

dificultando o tratamento. 
Para diagnosticar o câncer 
de próstata, é fundamen-
tal a realização do exame 
de toque e o de sangue, 
que é conhecido como 
PSA (Antígeno Prostático 
Específico).

Recomenda-se que, a 
partir dos 50 anos, o urolo-
gista seja procurado anu-
almente para a realização 
dos exames. Pacientes que 
possuem histórico familiar 
da doença devem procurar 
o médico a partir dos 45 
anos de idade. Estima-se 
que homens com parentes 
próximos que tiveram esse 
tipo de câncer antes dos 60 
anos possuam, em média, 
3 a 10 vezes mais riscos de 
desenvolver a doença. Sen-
do assim, ficar atento aos 
sinais do corpo e procurar 
o médico com frequência é 
extremamente importan-
te para diagnósticos preco-
ces e tratamentos mais efi-
cientes. (Com informações 
do Ministério da Saúde.) •

https://vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao/
https://agenda.vilavelha.es.gov.br
https://agendamento.vitoria.es.gov.br
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Investimentos em 
startups que impulsionam 
ecossistemas de inovação
O designer André Taveira Rocha, fundador da Fluyd, um estúdio de inovação, 
trouxe para Vitória a Stars, uma empresa que atua no desenvolvimento de novos 
ecossistemas de inovação

Andressa Rocon

Para uma startup, 
a fase de escala 
do negócio é 
primordial para 

determinar seu nível de 
sucesso ou seu fracasso. 
Nesse estágio, é comum 
buscar o auxílio de uma 
aceleradora de startups, 
que proporciona os re-
cursos necessários para 
promover sua solução. 
Na prática, contar com 
o auxílio de uma acele-
radora de startups pode 
mudar o panorama do 
negócio, promovendo 
mais conhecimento so-
bre o mercado e capi-
tal para que o negócio 
cresça.

Entendendo o impacto 
que uma aceleradora de 
startups gera, o designer 

André Taveira Rocha, de 
37 anos, fundador da 
Fluyd, um estúdio de 
inovação em Vitória, re-
solveu empreender em 
um novo negócio.

“A Fluyd entende que as 
empresas precisam olhar 
para além do seu próprio 
negócio e ajudar na cons-
trução dos ecossistemas 
de inovação. Foi com esse 
pensamento que a em-
presa trouxe para Vitória 
a Stars, uma empresa que 
atua no desenvolvimen-
to de novos ecossistemas 
de inovação, tendo como 
principal iniciativa uma 
aceleradora de startups”, 
explica o capixaba.

André destaca que a 
aceleradora tem como 
objetivo democratizar o 

acesso à nova economia 
e ao investimento. “A 
Stars criou um modelo 
de negócio baseado no 
cooperativismo em que 
ela abre operações locais 
que compartilham os re-
cursos da empresa-mãe e 
desenvolvem um proces-
so de captação de investi-
dores locais por meio de 
tickets de investimentos 
mais acessíveis para um 
grupo de 100 investido-
res. O recurso captado é 
utilizado para desenvol-
ver as startups, gerar o 
retorno de investimen-
to para os investidores e 
impactar positivamente 
o ecossistema de inova-
ção”, aponta.

Ele explica que, além 
de visar o sucesso da 

operação, os investido-
res são capacitados com 
informações sobre a nova 
economia, startups, ven-
ture capital (modalidade 
de investimento) e temas 
relacionados ao mundo 
da inovação. Assim, mais 
do que simplesmente 
investir, eles aprendem 
mais sobre o tema ino-
vação e constituem uma 
rede de pessoas interes-
sadas no tema.

“Com esse modelo, o 
grande impacto gerado 
pela Stars nos ecossis-
temas de inovação é 
trazer o investimento e 
o olhar de investidores 
locais para a nova eco-
nomia que, por sua vez, 
vai fazê-los terem cada 
vez mais conexão com 

o tema e capacidade de 
ajudar ainda mais a im-
pulsionar a nova matriz 
econômica no Espírito 
Santo”, afirma André.

Além de comandarem a 
Stars Vix, unidade local 
da aceleradora, que já 
chega no mercado capi-
xaba com investidores 
locais de renome, a Fluyd 
tem como clientes locais 
companhias como Arce-
lorMittal, Fucape, Base 27, 
Timenow, Real Café, Fin-
desLab, entre outros, mas 
já atuando com clientes 
de fora do Estado, como a 
Fundação Lemann.

Designer formado pela 
Ufes e atuante na ino-
vação corporativa, An-
dré começou a carreira 
como designer gráfico e 

conheceu o design de ser-
viços atuando profissio-
nalmente em uma con-
sultoria global quando 
trabalhou em São Paulo.

“Em 2010, em São Pau-
lo, iniciei o processo de 
entrada com uma abor-
dagem estratégica de 
negócios dentro de gran-
des organizações como 
bancos, seguradoras e 
demais negócios. Tive a 
oportunidade de ser um 
dos primeiros designers 
de serviço do País e pude 
aprender muito sobre o 
universo da inovação 
orientada pelo design. 
Resolvi voltar para o Es-
pírito Santo, pois meu 
objetivo sempre foi em-
preender e viver na mi-
nha terra natal”, conta. •
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Você sabe o que é 
uma startup?
E aceleradora de 
startups?

O grande 
impacto gerado pela 

Stars nos ecossistemas 
de inovação é trazer o 

investimento e o olhar de 
investidores locais para a 

nova economia, ajudando a 
impulsionar a nova matriz 

econômica no Espírito Santo.

Startup é um termo 
usado para classificar 
empresas novas e que 
oferecem produtos ino-
vadores. Normalmente, 
esses negócios estão li-
gados a soluções tecno-
lógicas que tentam aten-
der alguma necessidade 
do mercado. Apesar de 
enfrentarem um início 
mais incerto e cheio de 
riscos, essas empresas 
tendem a dar certo e po-
dem se tornar referên-
cias naquilo que fazem. É 
o caso, por exemplo, das 

empresas Uber, Netflix e 
Nubank, entre diversas 
outras.

Já a aceleradora de star-
tups é uma organização 
que apoia e investe no 
desenvolvimento e ex-
pansão de empresas que 
trazem conceitos inova-
dores. A aceleradora as-
sessora os idealizadores e 
os ajuda na consolidação 
da ideia e posicionamen-
to no mercado. O modelo 
de negócio é lapidado a 
ponto de transformar o 
projeto em algo concreto.

fluyd.cc

André Taveira Rocha,  
fundador da Fluyd

https://fluyd.cc
https://www.lotescbl.com.br/a-cbl/
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O fôlego ao microempresário 
chamado microcrédito
Muitos empre-

e n de do re s 
buscam por 
e m p r é s t i -

mos em diferentes mo-
mentos. Alguns querem 
abrir seu negócio, outros 
querem quitar dívidas, 
ter um capital de giro 
ou até mesmo investir no 
crescimento da sua em-
presa. Dentre as diversas 
alternativas disponíveis 
no mercado, temos o mi-
crocrédito.

O microcrédito tam-
bém é uma política 
pública que ajuda a es-
timular o empreendedo-
rismo, principalmente os 
pequenos negócios. No 
Espírito Santo, o gover-
no do Estado possui o 
programa Nossocrédito. 
Convidamos Maikon 
Linhaus, gerente de 
Desenvolvimento Eco-
nômico de Viana para 
falar sobre o programa 
Nossocrédito

Érico Lopes – 
O programa 
Nossocrédito é uma 
linha de crédito 
do governo do 
Estado voltado ao 

microempresário. 
Pode nos explicar 
melhor o que é esse 
programa?

Maikon Linhaus – O go-
verno do Espírito Santo 
possui o programa Nos-
socrédito, que destina 
crédito ao pequeno negó-
cio com juros mais baixos 
do que os habitualmente 
praticados no mercado. 
O programa já empres-
tou aproximadamente 
R$ 1 bilhão aos empre-
endedores do Estado.

A condução do progra-
ma em Viana pelo Cen-
tro do Empreendedor 
tem sido exemplo para 
outros municípios que 
ainda não contam com 
o serviço. Em Viana, o 
programa Nossocrédito 
já emprestou quase R$ 
30 milhões aos empre-
endedores do município, 
inclusive ajudando na re-
cuperação da economia 
local nesse período de 
pandemia.

Os resultados obtidos 
tiveram reconhecimen-
to estadual, sendo a 
equipe que desenvolve o 
programa Nossocrédito 
premiada diversas vezes 

pelo Banco de Desenvol-
vimento do Espírito San-
to (Bandes).

Quais as vantagens 
que o programa 
Nossocrédito 
oferece ao 
microempreendedor 
se comparado às 
demais linhas de 
crédito oferecidas no 
mercado?

O programa visa fo-
mentar os negócios lo-
cais. O objetivo do gover-
no do Estado é ter uma 
linha de crédito voltado 
ao microempreendedor, 
trazendo como diferen-
ciais, além da taxa de 
juros reduzida, um pra-
zo maior de carência, 
ou seja, um prazo maior 
para que o empreende-
dor comece a pagar as 
parcelas do empréstimo.

Com o programa Nos-
socrédito, o microempre-
endedor pode concentrar 
suas energias em desen-
volver seu negócio, aten-
der o seu cliente da melhor 
maneira possível, e não se 
preocupar, nesse primei-
ro momento, com o pa-
gamento das parcelas do 

empréstimo contratado.

E quem pode ter 
acesso ao crédito 
do programa 
Nossocrédito?

O programa é destina-
do a empreendedores 
pessoa física ou jurídica 
e este é um grande dife-
rencial. Podem solicitar o 
crédito profissionais au-
tônomos, microempre-
endedores individuais 
(MEIs), além de micro-
empresas (MEs).

Como a pessoa que 
se interessa pode 
solicitar o crédito 
do programa 
Nossocrédito?

O primeiro passo é pro-
curar o agente de crédito 
em seu município. Em Via-
na, possuímos o Centro 
do Empreendedor, onde 
o empreendedor pode ter 
a orientação necessária 
para a captação do crédito 
fornecido pelo programa 
do governo do Estado.

Basicamente, o interes-
sado deve comparecer 
no Centro do Empreen-
dedor com cópia de seu 
documento de identida-

de, CPF, comprovante de 
residência e certidão de 
nascimento ou casamen-
to, se for o caso.

Com essa documenta-
ção, o agente de crédito 
poderá verificar se o mi-
croempreendedor interes-
sado se enquadra nos pré-
-requisitos do programa 
e auxiliá-lo na abertura 
do processo de solicitação 
de adesão ao programa.

Vale lembrar que o pro-
grama concede um crédi-

to de até R$ 20 mil, que 
pode ser pago em até 30 
parcelas. •

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.

(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

Greeng
ENGENHAR IA E CONSULTOR IA

Por
Érico Lopes
l @cafedireitogestao
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Maikon Linhaus, gerente de Desenvolvimento 
Econômico de Viana
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Aquele aceno

Ex-prefeito de Vitória e uma das lide-
ranças do PT estadual, João Coser fez 
questão de comparecer à Convenção 
Estadual do PSB, partido do gover-
nador Renato Casagrande, mesmo os 
petistas não compondo o governo do 
socialista. “Apesar das divergências, sa-
bemos que os partidos têm mais pau-
tas em comum do que contrárias e que 
no momento o País precisa mais dessa 
parceria”, considerou em suas redes so-
ciais. O PT estadual, vale pontuar, vem 
buscando aliados para compor um pa-
lanque para Lula no Espírito Santo.

Ex-secretário

Ex-secretário de Finanças do Espíri-
to Santo na gestão de Paulo Hartung, 
Bruno Funchal pediu demissão do pos-
to de secretário do Tesouro Nacional 
nesta semana. Ele foi convidado para 
compor a equipe do órgão ainda na 
gestão do ex-presidente da República 
Michel Temer (MDB) e assumiu o pos-
to de secretário em 31 de julho deste 
ano, escolhido pelo atual ministro da 
Fazenda, Paulo Guedes. A saída ocorre 
no momento que está em pauta em 
debate no Congresso formas de ultra-
passar o teto de gastos públicos.

Ciro no Espírito Santo

O PDT estadual planeja sua conven-
ção para novembro e espera a vindo do 
presidenciável do partido, Ciro Gomes. 
Na última semana, quem esteve em 
solo capixaba foi um dos nomes tuca-
nos à Presidência da República, Edu-
ardo Leite, que fez questão de sorrir, 
ser acessível e evitar polêmicas sobre 
composição local. Ou seja, cumprindo 
à risca o script de pré-candidato.

Professores

A Educação foi assunto de dois dis-
cursos contundentes esta semana na 
capital. Na Câmara de Vitória, onde 
ocorreu uma sessão solene em home-
nagem à profissão e que foi alvo de 
críticas de alguns vereadores, a parla-
mentar Karlla Coser (PT) defendeu a 
categoria. Na Assembleia, o deputado 
Sérgio Majeski (PSB) pontuou que o 
reajuste dado pelo Estado aos profes-
sores ainda não atingiu a meta estipu-
lada no plano estadual da Educação.

Desde 1937

Na última quinta-feira (28), comemo-
rou-se o Dia do Funcionário Público. 
Criada em 1937 pelo presidente Getú-
lio Vargas, a data marca a criação do 
Conselho Federal do Serviço Público 
Civil. Logo, outras instâncias adoraram 
a mesma data para lembrar a impor-
tância do funcionalismo público para 
a sociedade.

Disputa pela única 
cadeira ao Senado 
será acirrada
Tão acirrada quan-

to uma disputa 
governamental, 
as vagas ao Se-

nado mobilizam o desejo 
de políticos conhecidos 
do eleitor, mas repre-
sentam um alto risco às 
suas trajetórias. Este ano, 
por exemplo, das três ca-
deiras capixabas, apenas 
uma será disputada num 
sistema que leva em con-
sideração aquele mais 
votado de Norte a Sul 
do Espírito Santo.

Quem ocupa hoje a 
cadeira a ser disputada 
em 2022 é Rose de Frei-
tas (MDB), que busca a 
reeleição. A senadora, 
depois de completar oito 
anos de mandato, tem a 
seu favor a Presidência 
da Comissão Misto do 
Orçamento (CMO), posto 
que tem a capacidade de 
atrair aliados, principal-

mente nas bases.
Derrotados em 2018, 

Ricardo Ferraço (Alian-
ça Brasil) e Magno Mal-
ta (PL) são cotados no-
vamente para a disputa. 
Ou seja, são três nomes 
que já compuseram, ao 
mesmo tempo, a banca-
da capixaba no Senado e 
que podem se enfrentar.

Outro nome ventilado é 
do ex-governador Paulo 
Hartung (sem partido). 
Ele afastou-se das dispu-
tas eleitorais desde que 
deixou o Palácio Anchie-
ta, em 2018, mas tem se 
articulado politicamente 
em posicionamentos con-
tundentes, principalmen-
te contra a atual gestão 
federal e em favor de uma 
terceira via para a disputa 
pelo Palácio do Planalto.

Já o deputado federal 
Josias da Vitória (Cidada-
nia) tem sido incentivado 

por aliados a encarar a 
disputa, mesmo traba-
lhando pelo sua reelei-
ção, assim como seu co-
lega de plenário Amaro 
Neto (Republicano), que 
sempre inicia o pleito 
com uma quantidade 
considerável de votos.

Enquanto alguns co-
gitam, há quem esteja 
convicto que estará na 
disputa. É o caso do ex-
-prefeito de Colatina, 
Sérgio Meneguelli (sem 
partido). Deve-se con-
tabilizar ainda nesse ce-
nário alguns candidatos 
que deverão ser lançados 
por partidos de esquerda.

Vale ressaltar que, en-
quanto para a corrida 
eleitoral pela Câmara é 
possível centrar a aten-
ção em um determinado 
reduto eleitoral, o Senado 
requer amplitude de vo-
tos. Porém, alguns parti-

dos políticos não o tem 
como prioridade, dire-
cionando mais atenção a 
eleger deputados federais 
visando abocanhar mais 
tempo de TV e recursos 
partidário-eleitoral.

Até por isso, para com-
por suas chapas, muitos 
candidatos escolhem 
como suplentes figuras 
empresariais, desconhe-
cidas do eleitor mas com 
capacidade de investi-
mento e de cobrir gastos 
de campanha.

Além disso, a vaga do 
Senado em uma cha-
pa é importantíssima 
na composição entre 
partidos. O PSB do go-
vernador Renato Casa-
grande, por exemplo, 
dificilmente deverá lan-
çar um nome a senador, 
buscando aliança com 
outro partido e nego-
ciando o espaço. •
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Júnior Baiano lança projeto social 
neste sábado (30) em Viana
O ex-atleta também participa de um jogo beneficente em Castelo no domingo (31) 

Neste sábado 
(30), o ex-cra-
que da sele-
ção brasileira 

(e jogador admirado por 
diversos clubes brasilei-
ros) Júnior Baiano vai dar 
o pontapé em um projeto 
social no bairro Soteco, 
em Viana: é o lançamento 
da Escolinha de Futebol 
Unidos pelo Soteco, que 
vai atender cerca de 40 
crianças e adolescentes 
na comunidade. O proje-
to faz parte do braço so-
cial da empresa Dellmar 
Transporte Sustentável. 
Após o lançamento, o cra-
que entra em campo, em 
uma partida de futebol, 
com o time do bairro para 
delírio dos fãs.

De acordo com o ins-
trutor responsável pelo 
treinamento e morador 
da comunidade, Wa-

shington de Jesus Araújo, 
o apoio da empresa foi 
fundamental da para 
a criação da escolinha. 
"Sem o apoio da Dellmar 
Transportes, dificilmen-
te teríamos condições 
de custear os unifor-
mes, chuteiras e demais 
equipamentos", disse. A 
empresa é a responsável 
pela manutenção da es-
colinha, que tem um pú-
blico entre 09 a 17 anos.

"Temos a consciên-
cia de nosso papel 
na sociedade e o 
quanto podemos 
contribuir para o 
desenvolvimen-
to dessas ferra-
mentas sociais. 
Por isso, apoia-
mos instituições 
com propostas 
s é -

rias e buscamos forta-
lecer suas atividades. 
Estamos sempre atentos 
às comunidades em que 
estamos inseridos", expli-
cou o diretor comercial 
da Dellmar, Dellano Scar-
pe. A empresa tem sede 
em Viana, com filiais em 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Goiás, Bahia e Paraíba.

Júnior Baiano
Além da aquisição dos 

materias esportivos das 
crianças e adolescentes 
da escolinha, a Dellmar 
também é a responsá-
vel pela participação do 
ex-jogador da seleção 
brasileira Júnior Baiano 
no pontapé das ativida-
des da escolinha. 

"Queremos que as 
crianças tenham um ído-
lo como Júnior Baiano, 
como referência, e que 
sua trajetória vencedo-
ra sirva de inspiração a 
todos eles. Júnior é meu 
amigo, um cara fora de 
série, muito ligado às 
questões sociais e que 
prontamente atendeu 
nosso convite", des-
tacou.

Júnior Baiano 
afimou estar 
muito feliz 
em estar em 

terras 

capixabas para uma mis-
são tão nobre. Acredito 
no poder do esporte 
como ferramenta de 
transformação social. 
É importante ter esses 

equipamentos em comu-
nidades carentes para 
que as crianças e ado-
lescentes possam prati-
car esporte. Participei de 
escolinha de futebol na 
infância e sei o quanto 

elas são importantes. 
Quando Dellano 

me chamou para 
o lançamento da 
escolinha, em 
Soteco, não pen-
sei duas vezes. É 
uma honra e um 
orgulho muito 

grande poder le-
var minha história 

para tantos jo-
vens." •

Vinícius Nascimento e Daniele Bolonha

JÚNIOR BAIANO NO ES

SÁBADO (30) 
9 HORAS | VIANA

DOMINGO (31) 
9 HORAS | CASTELO

Dellano Scarpe 
e Júnior Baiano: 
amizade e 
parceria
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Torneio Outubro Rosa 
promove conscientização e 
prevenção ao câncer de mama

Neste sábado 
(31), a partir 
das 8 horas, a 
bola vai rolar 

no Parque Caminho do 
Mar, em Bicanga, Serra, 
para a 5ª edição do Tor-
neio Outubro Rosa, que, 
além de reunir feras do 
futebol, é realizado em 
alusão ao mês de cons-
cientização sobre a im-
portância da prevenção 
e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama.

São oito equipes, dividi-
das em grupos A e B, dis-
putando o título. O sis-
tema será no mata-mata: 
perdeu, está fora. Pelo 

grupo A jogam: Soccer 
Grils Cariacica, Universo 
(Nova Almeida), Linha-
res e Fortaleza. Pelo B 
competem LBJT, Atitude 
Feminina Central e Feu 
Rosa.

Alessandra Porfírio, 
jogadora, presidente de 
clube e organizadora do 
evento, fala com gratidão 
da realização da com-
petição. “O evento vem 
crescendo a cada ano que 
passa. Hoje, como presi-
dente, pude ver de perto 
a dificuldade em manter 
uma equipe feminina e, 
para isso, quero apoiar 
quem está começando. 

Nessa edição, dei prefe-
rência às equipes novas, 
em formação. Hoje, com 
apoio da Prefeitura da 
Serra, venho buscando 
efetivar o evento no mu-
nicípio”, contou.

Fabiane Souza, de 32 
anos, é meio campo do 
Atitude Feminina Cen-
tral. Há um ano na equi-
pe, ela fala das expec-
tativas para o torneio. 
“O torneio, não só para 
mim, mas eu acredito 
que para todas as meni-
nas, é a realização de um 
sonho. Estamos sempre 
buscando respeito, co-
nhecimento no futebol, 

e isso não é fácil. Mas es-
tamos no caminho certo, 
na luta! E esse torneio é 
importante pela visibili-
dade que tem o Outubro 
Rosa e a necessidade de 
prevenção do câncer de 
mama.”

Andresa Lima, 26 anos, 
joga no meio campo do 
Atitude Feminina e, além 
do título, vai entrar para 
defender os objetivos do 
Outubro Rosa. “É mais 
que futebol. É uma tor-
cida que luta sempre e 
está junta para comba-
ter o câncer de mama. É 
um torneio para celebrar 
a vida!” •

Lívia Albernaz

Andresa Lima
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Definidos os confrontos das 
quartas de final da Copa ES 
Sicoob 2021
Lívia Albernaz

Desportiva Fer-
roviária, Venda 
Nova, Vilave-
lhense, Serra, 

Rio Branco FC, SC Capi-
xaba, Aster Brasil e Rio 
Branco AC avançam para 
a fase de mata-mata. As 
partidas começam a ser 
disputadas neste fim de 
semana.

A última rodada da pri-
meira fase da Copa Espí-
rito Santo Sicoob 2021 foi 
de emoção do início ao 
fim. Com os confrontos 
já definidos, a busca pelo 
título e pelas vagas para 
Série D do Campeonato 
Brasileiro, Copa do Brasil 
e Copa Verde de 2022 vai 
afunilando.

Nas quartas de finais, 
se enfrentam Desporti-
va Ferroviária x Venda 
Nova; Vilavelhense x 
Serra; Rio Branco FC x SC 
Capixaba; e Aster Brasil 
x Rio Branco AC. •

Data Mandante Horário Visitante Estádio Rodada

30/10 A. Desportiva Ferroviária 15:00
 Nova Venécia F.C.

Engenheiro Araripe, Cariacica Ida

30/10
Vilavelhense F.C. 

15:00
 Serra F.C.

Kleber Andrade, Cariacica Ida

31/10
Rio Branco F.C. 

15:00
 S.C. Capixaba

Olimpio Perim, Venda Nova do 
Imigrante Ida

3/11
Aster Brasil F.C. 

15:00
 Rio Branco A.C.

Kleber Andrade, Cariacica Ida

6/11
Serra F.C. 

15:00
 Vilavelhense F.C.

Robertão, Serra Volta

6/11
Nova Venécia F.C. 

15:00
 A. Desportiva Ferroviária 

Municipal Zenor Pedrosa, Nova Venécia Volta

6/11
Rio Branco A.C. 

15:00
 Aster Brasil F.C.

Kleber Andrade, Cariacica Volta

7/11
S.C. Capixaba 

14:30
 Rio Branco F.C.

Gil Bernardes, Vila Velha Volta

A bola rola com duas par-
tidas no sábado (30): Vilave-
lhense x Serra se enfrentam 
às 15 horas no Kléber Andra-
de, em Cariacica. Também às 
15 horas, a Desportiva Ferro-

viária encara o Nova Venécia, 
no Engenheiro Araripe.

No domingo (31), o Rio Bran-
co entra na briga pela vaga na 
semifinal contra o Capixaba, 
às 15 horas, no Olímpio Perim, 

em Venda Nova do Imigrante. 
Na quarta (03), também às 15 
horas, Aster Brasil e Rio Bran-
co medem forças no Kleber 
Andrade e fecham os jogos 
de ida dessa fase.

Essa é a 18ª edição da com-
petição, que é a segunda mais 
importante do Espírito Santo. 
As semifinais acontecem dia 
13 e 20 de novembro. A fina-
líssima é dia 28 de novembro.

Partidas
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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)
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Vania Caus ensina técnica de vitral
Inscrições estão abertas e ainda há vagas para as aulas em novembro

A artista capixa-
ba Vania Caus, 
pela primeira 
vez durante o 

período da pandemia, 
reabre as portas do seu 
ateliê, em Jardim Cam-
buri, para o workshop 
Iniciação ao Vitral – Clás-
sico e Tiffany.

A programação será 
dividida por turmas, for-
madas por duas pessoas 
cada, e as aulas serão em 
novembro, durante um 
fim de semana (sábado 
e domingo). Os cursos 
começam nos próximos 
dias 06 e 07 de novembro. 
Haverá ainda nos dias 13 
e 14; 20 e 21; e 27 e 28 de 
novembro.

Seguindo todas as me-
didas de segurança, um 
dos critérios para se ins-
crever é já ter tomado, ao 
menos, as duas doses da 
vacina. Vania conta que 
os alunos terão acesso 
às ferramentas, concei-
tos do vitral medieval, 
gótico, clássico e Tiffany 
ao mais moderno. Tam-
bém aprenderão quanto 
aos tipos de soldas, tipos 

de engates, além, é claro, 
de aprenderem sobre a 
história do vitral na hu-
manidade.

“O conteúdo se refere 
a habilidades manuais, 
a organizar as coisas, a 
entender o translúci-
do... Também se refere ao 
conceito da apropriação 
da luz para a difusão da 
obra, pois a luz é impor-
tante para o vitral exer-
cer a sua tarefa. Enfim, as 
cores, o corte e um pouco 
de psicomotricidade, de 
firmeza nas mãos, por 
exemplo”, disse.

A artista, que nasceu 
em Linhares, desta-
ca que quem fizer o 
workshop terá contato 
com o que desencadeia 
várias emoções e afetos: 
a arte. “O objeto é a últi-
ma fase do processo de 
criação artística. Primei-
ro, a gente pesquisa, cria 
conceitos, cria elemen-
tos, forma tudo no ima-
ginário e, no fim, é que a 
gente materializa a peça. 
Todo trabalho com a arte 
é uma terapia construti-
va”, concluiu. •

Geiza Ardiçon

WORKSHOP
Iniciação ao Vitral – 
Clássico e Tiffany
Turmas (duas pessoas) nos 
dias: 06 e 07/11; 13 e 14/11; 20 e 
21/11; e 27 e 28/11
Valor (referente a conteúdos + 
certificado+ execução de uma 
peça que o/a aluno/a pode 
levar pra casa): 3 x R$180,00
w (27) 99991-5631
l @vaniacausart

A ARTISTA
Vania Caus já exibiu sua arte em vários lugares 

do Brasil e da América do Sul. A artista é reconhe-
cida pelo talento com o mosaico e usa como uma 
de suas fontes de inspiração a contemporaneida-
de. Seu dom foi descoberto aos 8 anos, quando 
participou de um concurso em Belo Horizonte 
e conquistou o primeiro lugar. Aos 13 anos foi 
responsável por criar a logo de sua escola. Daí em 
diante não parou mais. As séries Expurgos, Sacra, 
Ondas, Patrimônios Culturais e Rio da Lama são 
algumas das principais obras da artista.

Todo 
trabalho com a 

arte é uma terapia 
construtiva. O 

resultado promove 
muita alegria, que 

já é uma razão pela 
qual a gente 

trabalha.

https://www.instagram.com/vaniacausart/


Vida feliz
Se o seu coração anda inquieto por conta da 
transformação pela qual o planeta está pas-
sando, tranquilize-se... você tem o remédio 
certo para esse mal. E o melhor da história 
é que você não precisará ir à farmácia, não 
precisará consultar nenhum terapeuta e não 
gastará um centavo.

O silêncio é um poderoso remédio para 
qualquer coração inquieto seja lá qual for a 
circunstância da vida.  Ele tem o poder de 
acalmar a mente e cessar o fluxo dos pensa-
mentos – essa é a causa primária da inquie-
tação e de toda ansiedade que ataca o ser 
humano. Não tem gosto amargo, é fácil de ser 
tomado e só tem um risco: o silêncio vicia.

Mas é um vício saudável que só faz bem para 
a nossa saúde física, emocional e espiritual. 
É um medicamento completo que pode ser 
tomado a qualquer hora do dia ou da noite, 
resolve qualquer desconforto emocional. Por 
ser gratuito e de tão fácil acesso, ainda per-
manece desconhecido de muita gente, embora 
já tenha sua eficácia comprovada pela moder-
na ciência.

Neurocientistas renomados têm declarado que 
os efeitos da meditação no cérebro humano 
são impressionantes. Sara Lazar, neurocien-
tista do Massachusetts General Hospital e da 
Harvard Medical School, foi uma das pri-
meiras cientistas a afirmar que a meditação 
altera a estrutura do cérebro - e para melhor. 
Suas pesquisas comprovaram que a medita-
ção reduz a pressão sanguínea, a insônia e os 
sintomas de depressão e ansiedade.

Há mais de cinco mil anos, mestres de Yoga 
de todas as linhagens vêm dizendo a mesma 
coisa, sem serem ouvidos. O problema é que 
esse conhecimento milenar sempre foi vítima 
do preconceito, sempre foi tachado de deva-

neio místico, quando na verdade é uma fabu-
losa descoberta da ciência da Espiritualidade. 
Outro fato que contribui para a desconfiança 
com relação aos benefícios do silêncio é a gra-
tuidade – tudo que é de graça não tem valor.

E assim caminha a humanidade... tendo todos 
os recursos disponíveis para desfrutar da feli-
cidade plena e correndo atrás do que acredita 
não possuir. Filhos e filhas do dono do mundo 
se comportando como mendigos... se conten-
tando com um punhadinho de areia tendo uma 
praia inteira disponível.

Enquanto os nossos olhos estiverem abertos 
somente para o mundo exterior, enquanto o 
ego continuar comandando as nossas vidas, 
continuaremos nos comportando como pedin-
tes, passaremos pela vida rastejando, sobrevi-
vendo aos trancos e barrancos.

A meditação tem o poder de nos resgatar, ela 
nos faz assumir a nossa verdadeira identidade: 
somos pequeninos deuses e deusas em desen-
volvimento, seres divinos, feitos à imagem e 
semelhança do Criador.  Ora essa minha gente, 
se filho de peixe é peixinho, por que filho de 
Deus não seria deusinho?

A meditação nos liberta dos dogmas religio-
sos, que teimam em apresentar Deus como um 
ser distante de nós, um juiz sempre atento aos 
nossos erros e pronto para nos castigar. Nada 
disso, Deus é amor e como tal é incapaz de fa-
zer qualquer tipo de julgamento. Ele nos ama 
e nos aceita do jeito como conseguimos ser.

Calmante para o coração
E o mais importante: Deus não mora em ne-
nhum lugar distante de seus filhos, não é mas-
culino nem feminino, mora dentro de cada um 
de nós – o coração é a morada do Divino. Por 
isso, os grandes mestres espirituais apontam 
sempre na mesma direção. Jesus disse: “onde 
estiver o teu tesouro, ali também estará o teu 
coração.” Buda disse: “o caminho não está no 
céu, o caminho está no coração.”

Toda vez que você faz silêncio e medita, está 
na verdade conversando diretamente com Deus, 
sem precisar de intermediários e sem precisar 
pagar nada por isso, sem dízimos ou contri-
buições. Essa é a verdadeira Espiritualidade, 
inteiramente gratuita.

Deus fala com a gente no silêncio, pode ter 
certeza disso. Bem dizia Rubem Alves... “Deus 
é isso, a beleza que se ouve no silêncio.” •
 
Jane Mary é jornalista, consultora de marke-
ting, autora de oito livros de autoconhecimen-
to. (site: janemary.com.br)



Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

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

(27) 2121-0811(27) 2121-0800


