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Por
Flavio Bolonha

Calibragem dos 
pneus

A calibragem dos pneus 
deve ser realizada ao me-
nos uma vez na semana. 
Pneus vazios tendem a 
gerar mais atrito com o 
asfalto aumentando, as-
sim, o consumo de com-
bustível.

Vale lembrar que pneus 
descalibrados podem au-
mentar em até 25% de 
consumo de combustí-
vel e diminuir em 45% 
a vida útil dos pneus 
do seu carro. Com isso, 
você consegue monito-
rar se tem algum pneu 
com vazamento ou furo 
e procurar um borrachei-
ro antes que o prejuízo 
seja ainda maior.

Carregue só o 
necessário

Quanto mais pesado 
seu carro estiver, mais 
combustível ele gastará. 
Por uma questão lógica: 
mais peso exige mais for-
ça. E mais força consome 
mais energia. Quem tem 
porta-malas grande cos-
tuma aproveitar o espa-
ço adicional para guar-
dar uma série de coisas. 
Carregue somente o que 
você precisa usar. Fora 
isso, guarde na sua casa.

Aerodinâmica
Cuidado com os aces-

sórios instalados no 
seu veículo, como rack 
de teto, guarda objetos 
também no teto, rebo-
que, entre outros itens 
que não fazem parte dos 
equipamentos originais. 
Todos eles tendem a au-
mentar a resistência do 
ar quando o veículo está 

em movimento. Sendo 
assim, ele precisará de 
mais força e, precisar de 
mais força gera, mesmo 
que de forma sutil, um 
aumento no consumo 
de combustível. Remo-
va todos eles quando não 
estiver mais precisando. 
Quanto menor o coefi-
ciente aerodinâmico do 
carro, menor o consumo 
de combustível.

Outro ponto impor-
tante é o vidro aberto 
em velocidades maio-
res: como o ar entra no 
veículo e não tem “saída”, 
ele faz com que aumente 
a resistência do veículo. 
Neste caso, use o ar con-
dicionado de forma cons-
ciente.

Manutenção 
preventiva

Evite manutenção cor-
retiva. Manter a troca 
de óleo em dia, com óleo 
que oferece menor resis-
tência de funcionamen-
to nas partes internas 
do motor, filtros novos e 
limpos, freios regulados, 
entre outros itens impor-
tantes, faz com que o ve-
ículo consuma menos 
combustível. Em média 
e longa quilometragem, 
seu bolso irá agradecer! 
Além de você não ficar 
na mão com seu carro!

Velas, cabos ou bobi-
nas acabam sendo lem-
bradas somente na hora 

que se tornam problema. 
Elas são responsáveis 
por toda geração e con-
dução da centelha para a 
queima do combustível. 
Realize a troca periódica 
de acordo com a orienta-
ção do fabricante do seu 
veículo. Isso pode gerar 
um custo momentâneo, 
mas gera também uma 
diferença considerável 
no rendimento do veí-
culo, na conservação da 
potência correta do mo-
tor e no menor consumo 
de combustível.

Grande parte dos car-
ros, a recomendação para 
troca das velas e cabos é 
com cerca de 40 a 50 mil 
quilômetros rodados. Al-
guns carros mais novos 
utilizam velas mais mo-
dernas, sendo necessá-
rio a troca somente com 
cerca de 100 mil quilôme-
tros. A limpeza do corpo 
borboleta (item que faz 
parte do sistema de inje-
ção eletrônica do veícu-
lo) deve ser realizada de 
forma periódica. Mesmo 
com o filtro de ar motor, 
alguma sujeira sempre 
acaba passando. Então, 
não se esqueça de pedir 
para realizar a limpeza 
com produto adequado.

Paradas 
rápidas

Uma regra básica e 
simples para você, que 
tem dúvidas de quando 

desligar, ou não, o veí-
culo, em uma parada. O 
veículo vai ficar parado 
por mais de um minuto? 
Então desligue o motor. 
Fora isso, o desgaste que 
será gerado não compen-
sa desligar o carro.

Ou seja, naquela para-
dinha rápida, de menos 
de um minuto, não des-
ligue o carro. Mas, parou 
para bater um papo ou 
comprar algo bem rápido 
e vai passar de um minu-
to, desligue. Vamos usar 
a bateria do seu veículo 
como exemplo: a cada 
partida que se dá no 
veículo, são necessários 
cerca de 20 minutos de 
funcionamento para re-
cuperar a carga utilizada.

Forma de 
condução

A forma de condução do 
proprietário do veículo é 
um dos principais fatores 
de aumento, ou não, do 
consumo de combustível. 
Acelerar muito e manter 
o carro em rotações mais 
elevadas são atitudes que 
aumentam, e muito, o 
consumo de combustível.

Deixe para esticar a 
marcha quando for ne-
cessário. O contrário, ou 
seja, andar lento demais, 
também faz com que haja 
um consumo maior de 
combustível. Respeite a 
velocidade da via. Evite 
frenagem bruscas e des-

necessárias. Dirigir de 
forma suave e sem tran-
cos repentinos é a melhor 
forma de condução. Viu 
um semáforo a frente fe-
chado? Nada de colocar 
na banguela! Tire o pé do 
acelerador e deixe o carro 
prosseguir sozinho rea-
lizando a frenagem pela 
força do motor.

De olho no 
trânsito e 
horários de 
pico

Procure evitar horários 
de maior trânsito e vias 
de maior movimento. 
Ficar parado no trânsito 
também é um grande 
vilão do consumo ex-
cessivo de combustível. 
Utilize rotas alternativas, 
de menor movimento. 
Mesmo sendo, às vezes, 
mais longe, essa rota 
pode acabar sendo mais 
econômica, já que fará o 
caminho de forma mais 
rápida. Além disso, faça 
sua rota antes de sair de 
casa. Isso pode reduzir 
muito o seu tempo no 
trânsito.

Espero ter ajudado com 
essas dicas. Eu as utilizo 
no meu dia a dia e tenho 
obtido ótimos resulta-
dos. Até a próxima! •

 
Flavio Bolonha é repór-

ter do Agora ES e consul-
tor automotivo.

Dicas de 
economia para 
seu carro!
Com o preço do combustível nas 
alturas, toda dica para economizar 
é bem-vinda. Então, vamos lá!
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Por
César Albenes

COLUNA
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Balanço da Agenda 
2030 (17 ODS) no 
Brasil – Uma situação 
preocupante

CONFIRA V EDIÇÃO 
DO RELATÓRIO LUZ 
DA SOCIEDADE CIVIL
(Relatório Luz 2021)

A atual emergên-
cia de saúde 
pública forçou 
todos os go-

vernos e instituições no 
mundo a testarem a pro-
messa feita em 2015, na 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), de “não 
deixar ninguém para 
trás”. O Brasil, apesar de 
ter assumido um com-
promisso similar ainda 
em 1988, com a promul-
gação da atual Consti-
tuição Federal, está hoje 
entre os países que mais 
se distanciam da Agen-
da 2030, como mostra a 
V edição do Relatório Luz 
da Sociedade Civil.

Este diagnóstico pre-
ocupante é atestado 
por 106 especialistas de 
diferentes áreas temáti-
cas que analisaram os 17 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável e suas 
169 metas. A destruição 
de direitos sociais, am-
bientais e econômicos, 
além de direitos civis e 
políticos, arduamente 
construídos nas últi-
mas décadas, fica paten-
te nas 92 metas (54,4%) 
em retrocesso; 27 (16%) 
estagnadas; 21 (12,4%) 
ameaçadas; 13 (7,7%) em 
progresso insuficiente; e 
15 (8,9%) que não dispõem 
de informação. Este ano 
não há uma meta sequer 
com avanço satisfatório.

Com o arcabouço legal 
promotor de socieda-
des inclusivas e justas 
enfraquecido, os dados 
mostram que o Brasil, 
ao invés de aumentar in-

vestimentos nas áreas so-
ciais como fez a maioria 
dos países durante a pan-
demia, desregulamentou 
instâncias fiscalizadoras 
e fomentou políticas de 
austeridade contrapro-
ducentes, resultando em 
menos recursos para saú-
de, educação, proteção 
social, ciência e tecnolo-
gia, igualdade de gênero 
e racial e meio ambiente.

Nesse contexto, a difi-
culdade no acesso a esta-
tísticas governamentais 
atualizadas marcou a 
elaboração do Relatório 
Luz este ano. O proposi-
tal apagão de dados em 
curso, porém, não conse-
guiu ocultar o drama vi-
vido pelas parcelas mais 
vulneráveis da sociedade 
(a maioria da população) 
duramente golpeada pela 
crise política que se in-
tensifica, sem respostas 
eficazes das instituições 
nacionais.

Com mais desmata-
mento e poluição, mais 
assassinatos de defen-
sores/as de direitos hu-
manos, mais ameaças a 
jornalistas, mais violên-
cias e mortes de mulhe-
res, pessoas LGBTQIP+, 
povos indígenas, quilom-
bolas e de pessoas negras, 
com menor participação 
social, mais militares em 
cargos civis e maior cri-
minalização das organi-
zações sociais e sindicais, 
com menos direitos, mais 
fome, trabalho infantil e 
igrejas fundamentalistas 
pressionando as esferas 
de decisão, o Brasil retro-

cede e, em meio a uma 
emergência sanitária 
sem precedentes, nega a 
ciência e suas responsa-
bilidades.

A fotografia de um País 
que deixou de ser parte 
das soluções para se tor-
nar um problema para 
o mundo está, portanto, 
exposta, sem máscara, 
no conjunto de 82,8% das 
políticas em retrocesso, 
ameaçadas ou estagna-
das – muitas sem sequer 
executar os orçamentos 
disponíveis. O resultado 
é devastador, com mais 
de meio milhão de vidas 
perdidas para a Covid-19.

Entretanto, exceto para 
as famílias que jamais 
recuperarão seus entes 
queridos, para todos os 
demais desafios elenca-
dos, há soluções. Além 
disso, há maior adesão 
à Agenda 2030 pelos 
espaços subnacionais, 
onde comissões munici-
pais e estaduais dos ODS 
avançam na localização 
da Agenda 2030.

Há também a iniciati-
va do Poder Judiciário 
de indexar sua base de 
dados (de 80 milhões de 
processos) aos ODS e um 
projeto de lei que nacio-
naliza a Agenda 2030, o 
PL 1308/2021, foi pautado 
no Congresso Nacional 
pela Frente Parlamentar 
Mista de Apoio aos ODS.

Finalmente, é funda-
mental o incansável traba-
lho das redes, movimentos 
sociais, universidades, se-
tor privado, organizações 
multilaterais e cooperação 

internacional para redire-
cionar o País ao caminho 
do desenvolvimento sus-
tentável e também cha-
mamos à esta responsa-
bilidade todos os poderes 
da República.

Se a imagem de um Es-
tado que retrocede em 

2021 já não pode ser mu-
dada, vale lembrar que 
ainda é possível mudar 
de rumo e, consequente-
mente, atuar por um fu-
turo menos trágico para 
o Brasil, País tão gigante 
em desafios quanto em 
possibilidades. •

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.agoraes.app&hl=pt_BR&gl=UShttp://
https://gtagenda2030.org.br/relatorio-luz/relatorio-luz-2021/
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Obras de rotatória, na Serra, 
devem ser concluídas até 
agosto de 2022
A construção da Rotatória do Ó é uma das maiores obras da cidade e vai contribuir para a mobilidade

Motoristas que pas-
sam pela Rotató-
ria do Ó, localiza-
da em frente ao 

Hospital Estadual Dório Silva, 
na Serra, estão convivendo 
com as intervenções que estão 
sendo realizadas no local. Mas 
o que é um transtorno tempo-
rário para alguns trará muitos 
benefícios para o município. É 
que a nova rotatória vai agili-
zar a vida de aproximadamen-
te quatro mil motoristas que 
circulam por hora na região 
de Parque Residencial Laran-
jeiras. O investimento é de R$ 
45 milhões. De acordo com a 
Prefeitura da Serra, responsá-
vel pela intervenção, as obras 
serão concluídas até agosto 
de 2022.

Ainda segundo a prefeitura, 
a obra irá melhorar a mobili-
dade urbana, segmentando o 
tráfego local de quem segue 
em direção ao Hospital Jayme 
e Jacaraípe, bem como aumen-
tar a capacidade de tráfego da 
Avenida Copacabana, benefi-
ciando toda a região de Morada 
de Laranjeiras e de quem trafe-
ga pela Avenida Paulo Pereira 
Gomes, indo ou voltando da 
região de Manguinhos.

“A expectativa é de reduzir 
muito as retenções na rotató-
ria, além de melhorar o fluxo 
de veículos, reduzindo o tempo 
parado no trânsito. As obras 
também vão aumentar a se-
gurança dos pedestres e mo-
toristas”, disse o secretário de 
Obras, Halpher Luiggi.

Andressa Rocon

A expectativa é de 
reduzir muito as 

retenções na rotatória, 
além de melhorar 

o fluxo de veículos, 
reduzindo o tempo 
parado no trânsito.

Halpher Luiggi, 
secretário de 

Obras
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Com o novo dispositivo 
viário, serão construídos 
três viadutos. Além dis-
so, a Avenida Copaca-
bana será triplicada e o 
asfalto será recapeado 
do terminal de Laran-
jeiras até a Rotatória. A 
área aterrada receberá 
uma praça com pista de 
skate e estacionamento. 
Será construída ciclovia 
no trecho Terminal de 
Laranjeiras x Rotatória 
da Biancogres/Viminas e 
pista em concreto arma-
do para futura implanta-
ção de BRT.

Segundo a prefeitura, 
a ampliação da Avenida 
Copacabana caminha 
para sua etapa final. Já 
a ciclovia segue em exe-
cução do Dório Silva até 
a Avenida Copacabana. 
“Falta a pavimentação 
com asfalto da ciclovia 
que só não foi feita ain-

da por causa das chuvas. 
Já a escavação para os 
viadutos 2 e 3 segue em 
execução e o aterro para 
a praça está 60% pronto”, 
informou a prefeitura.

A obra se encontra na 
fase de preparação da 
fundação dos viadu-
tos 2 e 3; preparação da 
montagem do viaduto 1; 
pavimentação da pista 
norte da ampliação da 
Avenida Copacabana; pa-
vimentação da ciclovia 
da Avenida Copacabana 
até o Hospital Dório Sil-
va; mudança dos postes 
na Avenida Talma Rodri-
gues e escavações para 
os viadutos 2 e 3.

Alterações no 
trânsito

Para a realização do 
início da segunda fase da 
obra, o município reali-
zou alterações no tráfego 
de veículos que passam 

pela Rotatória do Ó. De 
acordo com a Prefeitura 
da Serra, a intervenção é 
necessária para o avanço 
das obras no local, e refle-
te nos bairros adjacentes 
como em Morada de La-
ranjeiras e Civit 2.

Foi realizado um novo 
desvio para os motoris-
tas que estiverem tra-
fegando pela Av. Eldes 

Scherrer Souza, sentido 
Jacaraípe. No local, os 
motoristas contam com 
duas opções de acesso: a 
Feu Rosa pela Av. Central 
B e ao Bairro Morada de 
Laranjeiras pela Av. Co-
pacabana.

Já na Av. Central B, os 
motoristas também de-
vem ficar atentos aos 
dois novos desvios com 

acessos às ruas 3B e 2B, 
ligando a Rua Holdercim 
com saída para a Rua 1A 
e Av. Eldes Scherrer Sou-
za, sentido BR-101. "Vale 
destacar que a Rua 3B 
está destinada a ônibus, 
caminhões e veículos 
maiores. Já a Rua 2B, 
destinada a carros e veí-
culos menores. As Ruas 
1A e 1B servirão como 

retorno para os veículos 
de ambos os destinos", 
informou a prefeitura.

Os veículos que esti-
verem saindo do bairro 
Morada de Laranjeiras 
sentido BR-101 pela Av. 
Cobacabana farão o des-
vio pela Rua Geraldo Del 
Puppo e fazer o retorno 
na rotatória situada na Av. 
Talma Rodrigues. •
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Imagem do projeto da obra | Prefeitura da Serra
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EDUCAÇÃO SAÚDE

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS

75,6%

24,4%

73,8%

26,2%Geiza Ardiçon

As  mulheres 
têm dominado 
cada vez mais 
espaços em di-

versos setores na socie-
dade. Mais um dado que 
reforça essa afirmação 
foi divulgado em outubro 
deste ano pelo Censo da 
Educação Superior. Os 
dados são referentes ao 
ano de 2019. O material, 
realizado anualmente 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Aní-
sio Teixeira (Inep) e estru-
turado pelo Ministério da 
Educação (MEC), mostra 
que o público feminino 
ocupa a maior parte na 
distribuição do percen-
tual dos concluintes de 

graduação, por sexo, em 
áreas como Educação, 
Saúde e Ciências Sociais.

A área da Educação é 
a que mais há mulheres 
protagonizando esse 
cenário, com 75,6% das 
concluintes do curso 
superior contra apenas 
24,4% de homens que 
buscam por essa forma-
ção. Em segundo lugar 
aparece a área da Saúde, 
com 73,8% de mulheres 
concluintes, deixando o 
público masculino para 
trás, com 26,2%. Em ter-
ceiro lugar está o curso 
de Ciências Sociais, Co-
municação e Informa-
ção (72,3% de mulheres 
e 27,7% homens).

Outras áreas também 
se destacaram em me-
nor proporção, como 
Artes (57,3% mulheres e 
42,7% homens); Negócios, 
Administração e Direito 
(57,2% mulheres e 42,8% 
homens); Ciências Natu-
rais, Matemática e Esta-
tística (54,1% mulheres e 
45,9% homens); e Agricul-
tura, Silvicultura, Pesca e 
Veterinária (51,3% mulhe-
res e 48,7% homens).

Apenas cursos como 
Engenharia, Produ-
ção e Construção, bem 
como Computação e 
Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TIC) 
tiveram predominância 
masculina.

O último Censo da Educação Superior, 
realizado pelo Inep e MEC, mostra que em 
2019 o público feminino assumiu maior 
parte na conclusão de cursos de graduação 
nessas áreas

Mulheres 
são maioria 
na formação 
superior nas 
áreas da Saúde 
e Educação

EDUCAÇÃO
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EDUCAÇÃO SAÚDE

MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS

75,6%

24,4%

73,8%

26,2%

O Censo da Educa-
ção Superior, realiza-
do anualmente pelo 
Inep, é o instrumen-
to de pesquisa mais 
completo do Brasil 
sobre as instituições 
de educação superior 
(IES) que ofertam 
cursos de gradua-
ção e sequências de 
formação específica, 
além de seus alunos 
e docentes.

O Censo utiliza as 
informações do ca-
dastro do Sistema 
e-MEC, em que são 
mantidos os registros 
de todas as Institui-
ções de Ensino Supe-
rior (IES), seus cursos 
e locais de oferta. A 

partir desses regis-
tros, o Censo coleta 
informações sobre 
a infraestrutura das 
IES, vagas oferecidas, 
candidatos, matrícu-
las, ingressantes, con-
cluintes e docentes, 
nas diferentes for-
mas de organização 
acadêmica e catego-
ria administrativa.

O objetivo da coleta é 
oferecer informações 
estatísticas confiáveis, 
que permitam conhe-
cer e acompanhar o 
sistema brasileiro de 
educação superior; 
subsidiar o Ministé-
rio da Educação com 
informações estatísti-
cas para as atividades 

de acompanhamento 
e avaliação, programas 
de expansão e de me-
lhoria da qualidade 
deste nível de ensino, 
entre outros; disponi-
bilizar dados para o 
cálculo de indicadores 
que fundamentam a 
formulação e a imple-
mentação de políticas 
públicas e contribuir 
com o trabalho dos 
gestores das IES e 
demais gestores de go-
verno, de instituições 
de âmbito público ou 
privado, pesquisado-
res, especialistas e es-
tudantes do Brasil e 
de outros países, bem 
como de organismos 
internacionais.

A enfermeira Alexan-
dra Holzle já vive esse 
cenário há 15 anos. Tra-
balhando, atualmente, 
em um Centro de Tera-
pia Intensivo (CTI) de 
um hospital particular 
da Grande Vitória, a 
profissional, quando 
escolheu cursar a gra-
duação, foi motivada 
pelo cuidado com o ser 
humano.

Ao longo dessa trajetó-
ria, desde seu ingresso 
na faculdade à vivência 

na prática da profissão, 
a força, que é peculiar 
da mulher, a ajudaram 
a encarar muitas expe-
riências. Ela enfatiza 
que já vivenciou peque-
nos milagres que só fi-
zeram reforçar a sua fé 
na vida. “Mas também 
já presenciei despedi-
das que só me fizeram 
saber que a vida, apesar 
de tudo, tem que seguir 
seu curso”, disse.

Ela ressalta que os da-
dos apresentados pelo 

Censo Escolar demons-
tram estatisticamente 
o que ela presencia na 
prática. Questionada 
se o protagonismo das 
mulheres neste merca-
do, como na Enferma-
gem, faz a diferença, ela 
é enfática: “A mulher 
consegue supervisionar 
um setor, ter o jogo de 
cintura e a visão como 
um todo. As mulheres, 
na sua maioria, são bem 
resolutivas e ágeis”, con-
cluiu. •

A mulher (na 
Enfermagem) consegue 
supervisionar um setor, 

ter o jogo de cintura 
e a visão como um 

todo. As mulheres, na 
sua maioria, são bem 

resolutivas e ágeis.
Alexandra Holzle, 

enfermeira

SAIBA MAIS SOBRE O CENSO

Confira todos os resultados

SAÚDE

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Apresentacao_Censo_da_Educacao_Superior_2019.pdf
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A volta por cima: o auxílio a 
empreendedores capixabas 
na retomada do crescimento
Linhas de financiamentos do Bandes, voltados aos segmentos da indústria, turismo e 
inovação, são opções para potencializar a retomada do mercado local. Saiba mais

A pandemia da 
Covid-19 im-
pactou diversos 
cenários, espe-

cialmente o econômico e 
nos mais variados seto-
res. Passados quase dois 
anos desde que a rotina 
precisou ser alterada para 
conter o avanço do vírus, 
os empreendedores locais 
já vislumbram uma reto-
mada do mercado e, para 
auxiliá-los nesse processo, 
o Banco de Desenvolvi-
mento do Espírito Santo 

(Bandes) tem desenvolvi-
do diversas ações, princi-
palmente, voltadas para os 
segmentos da indústria, 
turismo e inovação.

Desde o início da atuação 
do Bandes na pandemia, 
em março de 2020, até se-
tembro deste ano, já fo-
ram disponibilizados R$ 
255,4 milhões por meio 
do Crédito Emergencial. 
O diretor-presidente do 
Bandes, Munir Abud de 
Oliveira, destaca que o 
banco tem sido um dos 

principais protagonistas 
das políticas públicas de 
desenvolvimento do go-
verno do Espírito Santo.

A concessão do Crédito 
Emergencial foi uma das 
ações pensadas para dar 
apoio ao empresariado, 
que tem, no novo ciclo, 
novas alternativas para 
investimento.

“Vivenciamos um ce-
nário socioeconômico 
complexo. Com a crise 
sanitária mais contro-
lada e o avanço gradual 

da vacinação, podemos, 
enfim, pensar ações para 
retomada da economia. 
Os bancos públicos fo-
ram essenciais para mi-
tigar os impactos até este 
momento, e, em especial, 
no ambiente de negócios 
local. A atuação do Ban-
des tem papel relevante 
para manutenção da ati-
vidade produtiva e dos 
postos de trabalho junto 
às empresas capixabas. 
Agora, o Bandes trabalha 
para incrementar as po-

líticas públicas de desen-
volvimento, ampliando o 
leque de opções aos em-
presários que buscam 
recursos para moderni-
zação de sua produção”, 
disse Munir Abud.

Ele ainda destacou que 
o banco atua com ações 
planejadas, que vão além 
da disponibilidade do cré-
dito às empresas, com ge-
ração de emprego e renda. 
"Nesse sentido, o Bandes 
aprofundará nas inicia-
tivas estratégicas para 

a política de desenvol-
vimento do governo do 
Espírito Santo, incluindo a 
prestação de serviços aos 
municípios e a ampliação 
de recursos para a inova-
ção e disponibilidade de 
Fundos de Investimen-
tos, por exemplo. Neste 
cenário, é imprescindível 
o trabalho de interioriza-
ção e democratização do 
crédito, aliado à ampliação 
do diálogo com os setores 
econômicos”, disse o dire-
tor-presidente do Bandes.

Geiza Ardiçon

Foi a primeira vez 
que busquei pelo 

financiamento do Bandes 
e me surpreendi com o 
atendimento que tive. 
Se não fosse o Bandes, 
não teria sido possível 
viabilizar esse sonho.

Carolina Pádua, proprietária da 
Cabana Brincademia
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Cabana Brincademia
A empresa fica em Vila Velha e tem uma 

proposta inovadora, que envolve a crian-
ça desde a gestação até o fim da Primeira 
Infância (0 a 6 anos). Oferece atividades 
para gestantes, rede de apoio para puér-
peras e atividades para o desenvolvimento 
psicomotor saudável da criança e promove 
cursos e oficinas para levar ainda mais in-
formação aos adultos, sejam eles pais ou 
profissionais da educação. A Cabana conta 
com uma equipe multidisciplinar, capacita-
da para o atendimento e acompanhamento 
de todas as crianças, sempre com foco na 
inclusão.

Auxílio
Uma das linhas oferta-

das e que tem tido desta-
que é o do Crédito Emer-
gencial, com a Linha do 
Fundo de Proteção ao 
Emprego, destinada ao 
apoio com capital de giro 
aos empresários de todo 
o Estado. São oferecidas 
condições adequadas 
para a manutenção das 
atividades produtivas.

A empresária Carolina 
Pádua, que é proprietária 
da Cabana Brincademia, 
que é um espaço para de-
senvolvimento psicomo-
tor saudável da criança, 
buscou o Fundo de Pro-
teção ao Emprego. Ela 
destaca que o acesso ao 
recurso de capital de giro 
permitiu que a empresa, 
que é nova, fundada em 
fevereiro desse ano, pu-
desse ser aberta.

“Se não fosse o Bandes, 
não teria sido possível 
viabilizar esse sonho. 
Hoje, somos 10 os adultos 
que trabalham na Caba-
na e fazem a diferença na 
vida das crianças, todos 
os dias”, disse ela.

A empreendedora já 
buscou pelo crédito 
quando estava planejan-
do abrir o espaço, mesmo 
em meio a pandemia. E 
foi por meio do financia-
mento que ela conseguiu 
tirar o sonho do papel.

“Sem dúvida, essa linha 
de crédito com condi-

ções tão favoráveis nos 
encheu de esperança de 
que, mesmo sendo um 
momento ruim, o empre-
endimento daria certo, e 
está dando”, destacou.

Além do Crédito Emer-
gencial, o Bandes tam-
bém oferece outras 
linhas para quem quer 
retomar seu negócio ou, 
assim como a Carolina, 
abrir um empreendi-
mento.

Outro segmento que 
pode ser beneficiado 
por mais um tipo de fi-
nanciamento do banco 
é o de turismo, por meio 
do Fundo Geral do Turis-
mo (Fungetur). O Bandes 
é uma das 10 instituições 
de desenvolvimento no 
País que repassa os re-
cursos do Ministério do 
Turismo no Estado para 
os negócios voltados ao 
segmento, especialmente 
bares, lanchonetes, cafés 
e empresas do ramo de 
hospedagem. Importante 
destacar que o Fungetur 
direciona recursos para 
obras ou máquinas e 
equipamentos.

As alternativas para 
direcionar os investi-
mentos ofertados para 
o mercado, por meio do 
Bandes, também são 
voltadas para o apoio à 
inovação. O Bandes é um 
repassador de recurso da 
Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), vincu-
lada ao Ministério da Ci-

US$ 30 milhões para 
apoiar pequenas 
empresas capixabas

O Bandes vai expandir os recursos das li-
nhas de financiamento para capital de giro 
emergencial destinado a micro, pequenas 
e médias Empresas (MPMEs) capixabas. 
Foi formalizada uma captação de US$ 30 
milhões junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e, com assinatura 
de contrato entre as duas instituições, o 
banco capixaba terá à disposição aproxi-
madamente R$ 170 milhões nos próximos 
meses.

Pelo convênio firmado entre as duas insti-
tuições, o Bandes deve investir, no mínimo, 
20% das operações de financiamentos para 
empresas lideradas por mulheres. Assim, 
a captação tem também o objetivo de im-
pulsionar a inclusão de gênero por meio 
da coleta e do monitoramento de dados 
desagregados por sexo dos líderes ou pro-
prietários das MPMEs, segundo as melho-
res práticas.

Os bancos 
públicos foram 

essenciais para mitigar os 
impactos até esse momento. 

O Bandes tem papel 
relevante para manutenção 
das atividades produtivas e 

dos postos de trabalho junto 
às empresas capixabas.

Munir Abud de Oliveira,
presidente Bandes

ência e Tecnologia.
As linhas Inovacred 

apoiam desde a contra-
tação de consultorias 
até o registro de paten-
tes, passando por obras 
e compra de software e 
equipamentos que sejam 
utilizados em processos 

de pesquisa, além de 
desenvolvimento e ino-
vação na empresa. Os fi-
nanciamentos atendem 
desde a micro até a mé-
dia empresa que deseja 
melhorar processos e 
aumentar sua competi-
tividade. •

Cabana Brincademia |  l@vempracabana

https://www.instagram.com/vempracabana/
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das Gaivotas, Vi la Velha/ES. 
CEP: 29.102-593

Solucao em reformas;

Gerenciamento e planejamento   
de obras;

Projetos civis, eletricos e hidraulicos;

Consultoria e Assessoria em 
Licenciamento Ambiental e Outorgas;

Auditoria Ambiental;

Estudo e Relatorio de Impacto 
Ambiental - (EIA) e (RIMA);

Acompanhamento de 
Condicionantes Ambientais;

Cadastro Ambiental Rural (CAR);

Gerenciamento de Residuos Solidos.

(27) 99841-0295�

10

BANDES | l@bandes_es

FALE COM O BANDES: 0800 283 4202 ou 
faleconosco@bandes.com.br

ECONOMIA  NOVEMBRO DE 2021 • AGORAES.COM.BR

 💵 Crédito Emergencial
O empresário interessado em solicitar a 
contratação de recursos da linha de Crédi-
to Emergencial do Fundo de Proteção ao 
Emprego pode enviar a proposta de finan-
ciamento diretamente pelo site Bandes. O 
Fundo, que receberá aporte de R$ 250 mi-
lhões, faz parte do pacote de medidas socio-
econômicas do Governo do Espírito Santo 
como forma de reduzir os impactos sobre 
as empresas que foram prejudicadas pela 
pandemia.

 💵 Linha de Crédito Emergencial 
Fundo de Proteção ao Emprego

Direcionada às empresas de segmentos que 
sofreram perdas em decorrência da pande-
mia da Covid-19.

Saiba as condições operacionais:

Valor financiável: de R$ 31,5 mil a R$ 1 
milhão

Taxa de Juros: Selic
CET - Custo Efetivo Total: a partir de 0,28% 
a.a. + SELIC

Prazo total: 72 meses, com 12 de carência

 💵 Apoio ao Turismo
O Fundo Geral do Turismo (Fungetur) é des-
tinado para investimento na área do turis-
mo local, especialmente bares, lanchonetes, 
cafés e empresas do ramo de hospedagem, 
além de recursos para obras ou máquinas 
e equipamentos.

 💵 Fungetur Obras
O objetivo é para realização de obras civis 
para implantação, ampliação, modernização 
e reforma de empreendimentos de finalida-
de ou interesse do turismo nacional.

Saiba as condições operacionais:

Participação de até: 80%
Taxa de juros a partir Selic + 5% ao ano
Carência de até 24 meses
Prazo total de até 120 meses
CET - Custo Efetivo Total a partir de 5,76% 
a.a. + Selic

 💵 Fungetur Máquinas E 
Equipamentos

O objetivo é para financiamento de máqui-
nas e equipamentos destinados a empreen-
dimentos turísticos, novos ou usados.

Saiba as condições operacionais:
Taxa de juros a partir Selic + 5% ao ano
Carência de até 12 meses
Prazo total de até 60 meses
CET - Custo Efetivo Total a partir de 5,80% 
a.a. + Selic

 💵 Apoio à Inovação
As linhas Inovacred apoiam desde a con-
tratação de consultorias até o registro de 
patentes, passando por obras e compra de 
software e equipamentos que sejam utili-
zados em processos de pesquisa, além de 
desenvolvimento e inovação na empresa. 
Os financiamentos atendem desde a micro 
até a média empresa que deseja melhorar 
processos e aumentar sua competitividade.

 💵 Linha Finep Inovacred

Saiba as condições operacionais:

Limite de financiamento: até R$ 10 
milhões

Prazos: carência de até 24 meses e 
amortização de até 96 meses

Taxa de Juros: a partir de TJLP + 0,744% ao ano

CET - Custo Efetivo Total a partir de 1,15% 
a.a. + TJLP

 💵 Finep Inovacred Expresso

Saiba as condições operacionais:
Limite de financiamento: até R$ 2 milhões

Prazos: carência de até 12 meses e 
amortização de até 48 meses

Taxa de Juros: TJLP + 2,872% ao ano ou 
Selic + 5% ao ano, a depender do porte da 
empresa
CET - Custo Efetivo Total a partir de 3,75% 
a.a. + TJLP

 💵 Finep Saúde

Saiba as condições operacionais:

Limite de financiamento: até R$ 5 
milhões

Prazos: carência de até 24 meses e 
amortização de até 96 meses

Taxa de Juros: a partir de SELIC + 5% ao 
ano
CET - Custo Efetivo Total a partir de 5,69% 
a.a. + Selic

SAIBA MAIS SOBRE AS LINHAS DE CRÉDITO DO BANDES

https://www.instagram.com/bandes_es/
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"Hoje, Cariacica tem o 
melhor prefeito do Estado"

ENTREVISTA | RENATO MACHADO, VEREADOR DE CARIACICA

De líder comuni-
tário a vereador 
da terceira cida-
de mais popu-

losa do Espírito Santo: 
o parlamentar Renato 
Machado, vereador em 
Cariacica pelo partido 
Avante, é o nosso entre-
vistado desta edição do 
Agora ES. Ele está em seu 
segundo mandato e, nas 
eleições de 2020, recebeu 
2.568 votos. Atualmente, o 
vereador compõe a mesa 
diretora da Câmara como 
o 2º vice-presidente da 
Casa e também preside a 
Comissão de Agricultura, 
Aquicultura e Pesca e de 
Abastecimento.

Nesta entrevista, o ve-
reador se define como 
um político "defensor 
dos direitos da popula-
ção" e afirma que deseja 
ser lembrado como "um 
homem simples e tra-
balhador". Ele também 
relembra seu início na 
vida política, destaca os 
avanços alcançados pela 

atual gestão no de-
senvolvimento da 

cidade, fala sobre as ar-
ticulações políticas e dos 
bastidores da Câmara e 
ainda revela seus planos 
futuros. Confira.

Agora ES - Como foi o 
início da sua atuação 
política e o que te 
levou a disputar 
a eleição para 
vereador?

Renato Machado - O 
início da minha cami-
nhada na vida pública foi 
no meu bairro, Ipiranga, 
atual Vista Mar, quando a 
comunidade falava para 
eu ser candidato a líder 
comunitário, para buscar 
melhorias para o bairro. 
Após, mais de 10 anos como 
líder comunitário, senti a 
necessidade de represen-
tar meu bairro e região na 
Câmara Municipal.

O senhor está em seu 
segundo mandato 
como vereador de 
Cariacica. O que o 
senhor destaca de 
mais relevante nesta 
trajetória?

Ao longo desses anos, 
tenho atuado de forma 
firme na fiscalização 
nas áreas da Educação, 
Saúde e Infraestrutu-
ra. Acredito que sejam 
áreas importantes para 
o desenvolvimento do 
município.

Qual avaliação que o 
senhor faz da gestão 
do prefeito Euclério 
Sampaio à frente da 
cidade?

Minha relação com o 
prefeito Euclério Sam-
paio tem mais de 15 anos. 
Pelo fato de conhecer seu 
trabalho, capacidade, de-
terminação e coragem de 
administrar um municí-
pio tão grande e com di-
versas necessidades, eu 
tinha certeza que faria 
uma ótima gestão à fren-
te do Executivo Munici-
pal, como está fazendo.

Cariacica está presen-

ciando uma verdadeira 
revolução na prestação 
de serviços públicos à 
população. Cariacica 
tem, hoje, o melhor pre-
feito do Espírito Santo.

Como é a relação do 
senhor com os demais 
parlamentares?

Minha relação com os 
demais parlamentares é 
ótima! Não tenho proble-
ma com nenhum verea-
dor. Temos o compromis-
so e estamos trabalhando 
em conjunto para o me-
lhor de Cariacica.

Problemas na 
Infraestrutura e na 
Saúde estão entre as 
principais queixas 
dos moradores da 
cidade. Na opinião do 
senhor, o que impede 
uma melhora nesses 
serviços à população?

A gestão do prefeito 
Euclério Sampaio está 
atuando em todas as 
áreas! Na infraestrutu-
ra, temos obras em di-
versas praças, ruas, es-

colas, postos de saúde. 
Diversas ruas e aveni-
das têm recebido obras 
de recapeamento, me-
lhorando a mobilidade. 
A saúde está passando 
por uma transforma-
ção nunca vista antes! 
São reformas de postos 
de saúde, contratação 
de profissionais, pro-
jetos inovadores, que 
beneficiarão os mora-
dores de Cariacica, tais 
como o agendamento e 
prontuário eletrônico.

O ano que vem 
será ano eleitoral. 
Já existe alguma 
motivação no partido 
para viabilizar uma 
possível candidatura 
do senhor em 2022?

Estou conversando 
com os integrantes do 
meu partido e avaliando 
todo o cenário. Mas ain-
da é um processo inicial 
e só teremos uma defi-
nição na convenção do 
partido. Por enquanto, 
só há o desejo de uma 
pré-candidatura.

Vinícius Nascimento

Nós, 
vereadores, 

trabalhamos em 
conjunto para 
o melhor de 

Cariacica.
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Ser prefeito de 
Cariacica faz parte 
dos seus planos 
futuros?

Olha, vou ser muito sin-
cero. Está, sim, em meus 
planos futuros ser pre-
feito em Cariacica. Estou 
trabalhando pra isso, fa-
zendo meu melhor como 
vereador e, uma possível 
candidatura a chefe do 
Executivo Municipal, 
será uma consequência 
desse trabalho.

Como o senhor avalia 
a gestão da pandemia 
em Cariacica?

A prefeitura tem atu-
ado dentro dos seus li-
mites. As escolas foram 
preparadas para receber 
os alunos, os postos de 
saúde também. Consul-
tas médicas e exames 
são realizados conforme 
agendamento. A vacina-
ção contra a Covid-19 
tem acontecido todos 
os dias e mutirões são 
realizados sempre que o 
município recebe doses 
do governo do Estado.

Na sua opinião, quais 
são os principais 
avanços alcançados 
pela atual gestão e 
principais pontos que 
ainda precisam de 
melhorias?

A atual gestão tem 
avançado em todas as 
áreas! Mas posso ressal-
tar a Educação e Saúde, 
áreas que têm recebido 
especial atenção do pre-
feito Euclério Sampaio.

O senhor também 
esteve como vereador 
durante o mandato do 
ex-prefeito Juninho. 
Na sua opinião, 
qual foi o legado 
deixado por ele para 
Cariacica?

Juninho não conse-
guiu executar um bom 
mandato para a cidade 
de Cariacica. Não consi-
go apontar algo que ele 
tenha deixado como le-
gado para a cidade.

Nos bastidores 
da Câmara de 
Cariacica circula a 

informação que há 
uma movimentação 
por parte de alguns 
parlamentares para 
um possível aumento 
da verba de gabinete. 
O que o senhor acha 
desse movimento e 
o senhor é a favor 
ou contra a esse 
aumento?

Não faço parte de ne-
nhum movimento e 
soube dessa articulação 
através da imprensa. 
Acredito que esse não 
seja o momento para se 
discutir esse tipo de pau-
ta. Ao contrário de outras 
Casas de Leis, a Câmara 
de Cariacica não liberou 
combustível e veículo, 
como a Câmara da Ser-
ra fez recentemente, não 
aumentou o salário dos 
parlamentares, como a 
Câmara de Viana fez ano 
passado... O que aprova-
mos hoje (quinta-feira 
04/11) foi o pagamento 
de abono salarial de R$ 
5 mil aos professores da 
rede municipal. •

Minha relação com 
o prefeito Euclério 

Sampaio tem mais de 15 
anos. Tinha certeza que 
faria uma ótima gestão, 

como está fazendo.

Em sua primeira eleição, em 
2015, Machado recebeu 1.996 
votos e foi o 17º mais votado. 
Quando disputou a reeleição, 
em 2020, o parlamentar mostrou 
força política e terminou o pleito 
como o 7º vereador mais votado 
da cidade, com 2.568 votos: ou 
seja, quase 30% mais votos que 
na última eleição.

"Atribuo esse crescimento no 
número de votos em decorrên-

cia da minha atuação enquanto 
vereador atuante na Câmara Mu-
nicipal, fiscalizando o Executivo 
e buscando melhorias para toda 
Cariacica", afirma.

Na Câmara, é o presidente da 
Comissão de Agricultura, Aquicul-
tura e Pesca e de Abastecimento, 
relator das Comissões de Obras e 
Serviços e Habitação e Urbanis-
mo, além de secretário da Comis-
são de Defesa do Consumidor.

Saiba mais sobre Renato Machado
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Sergio Moro se filia ao 
Podemos nesta quarta (10)

O ex-juiz e ex-mi-
nistro da Justi-
ça Sergio Moro 
vai se filiar ao 

Podemos em cerimônia 
no dia 10, às 9 horas, no 
Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em 
Brasília. O evento pro-
mete reunir políticos de 
vários partidos, empresá-
rios, além representan-
tes da sociedade civil. O 
presidente do Podemos 
capixaba, secretário de 
Estado de Governo, Gil-
son Daniel, já confirmou 
presença.

“Estamos extremamen-
te honrados e felizes com 
o ingresso de Sergio Moro 
ao nosso Podemos. Muito 
nos orgulha tê-lo nas filei-

ras do Podemos, por tudo 
o que ele representa e já 
fez pelo País. Trata-se de 
uma pessoa singular, ín-
tegra e muito capacitada”, 
comemora a presidente 
nacional do Podemos, 
deputada federal Rena-
ta Abreu (Podemos-SP).

"Vamos caminhar junto 
ao nosso partido, o Pode-
mos, e junto da nossa pre-
sidente nacional, deputa-
da Renata Abreu, para o 
fortalecimento dessa si-
gla que representa uma 
nova política. É uma hon-
ra receber no Podemos o 
ex-juiz Sergio Moro, que 
é um símbolo nacional 
de combate à corrup-
ção, uma das bandeiras 
do nosso partido", disse 

o presidente capixaba 
Gilson Daniel.

Com relação a uma pos-
sível disputa ao cargo de 
presidente da República, 
o partido ainda não con-
firma. 

"Moro candidato à pre-
sidência é o sonho não só 
do Podemos como de vá-
rios partidos e de boa par-
te do eleitorado brasileiro. 
A resposta se pretende 
concorrer à Presidência, 
Sergio Moro dará mais 
para a frente. Até lá, ele 
assina a filiação ao Pode-
mos e depois percorre o 
Brasil para divulgar seu 
livro ‘Contra o sistema 
de Corrupção’, que deve 
chegar às livrarias em 
dezembro", informou o 

partido por meio de texto 
em seu site oficial.

Sergio Fernando Moro 
ganhou notoriedade 
mundial ao ser o juiz 
responsável pelos pro-
cessos da Lava Jato, a 
maior operação de com-
bate à corrupção da his-
tória do Brasil. 

À frente da 13ª Vara Fe-
deral de Curitiba, lava-
gem de dinheiro, evasão 
de divisas e pagamen-
tos de propinas vieram 
à tona e grandes nomes 
da política e do empre-
sariado brasileiro aca-
baram atrás das grades.

Antes da Lava Jato, no 
início dos anos 2000, 
Moro já havia condena-
do líderes do tráfico in-

ternacional, como Lucio 
Rueda Busto, do Cartel 
de Juarez, a maior or-
ganização criminosa do 
México, e Fernandinho 
Beira-Mar, que, mesmo 
dentro da cadeia, co-
mandava a distribuição 
de drogas e armas.

Após 22 anos de ma-
gistratura, Moro deixou 
o Judiciário para ser 
ministro da Justiça. A 
principal aposta dele 
era o pacote anticri-
me, que foi enviado ao 
Congresso e teve tra-
mitação conturbada. 
Dentre as 53 propostas 
do ex-ministro, foram 
rejeitados 28 itens.

A proposta sanciona-
da por Bolsonaro acres-

centou, entre os pontos 
estabelecidos, a criação 
da figura do juiz de ga-
rantias, cujo veto havia 
sido sugerido pelo en-
tão ministro.

Em abril de 2020, pediu 
demissão ao ser infor-
mado pelo presidente 
Jair Bolsonaro que tro-
caria o comando da Po-
lícia Federal. 

Em seu pronuncia-
mento, Sergio Moro dis-
se que “não poderia acei-
tar a substituição”, que 
foi considerada como 
interferência presiden-
cial na hierarquia do 
ministério comandado 
pelo ex-juiz. •
(Com informações do 
www.podemos.org.br)
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Meio Ambiente: 
governadores tentam 
melhorar imagem do Brasil

O mais impor-
tante palco 
mundial para 
tratar do Meio 

Ambiente foi montado 
em Glasgow, na Escócia. 
A 26ª Conferência das 
Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas 
(COP-26) reuniu líderes 
dos principais países 
para debater o tema 
e apresentar alterna-
tivas. Lá, também foi 
oficialmente lançado o 
Consórcio Brasil Verde, 
uma iniciativa não do 
governo federal, mas do 
Movimento Governado-
res pelo Clima, do Fórum 
de Governadores.

O grupo se articula para 
criar políticas ambientais, 
já que essas não estão na 
prioridade do governo 
de Jair Bolsonaro (sem 
partido); para recuperar 
prestigiosos espaços de 
debate antes próprios 
do Brasil; e buscar ame-
nizar a má impressão de 
outras nações para com a 
gestão do meio ambiente 
nacional.

Engenheiro Florestal 
por formação e um crí-
tico da gestão nacional 
do Meio Ambiente, o go-
vernador Renato Casa-
grande (PSB) preside o 
grupo, que ainda conta 
com 21 outros governa-
dores, dentre os quais: 
Eduardo Leite, do Rio 
Grande do Sul; Mauro 
Mendes (Democratas), 
do Mato Grosso; e Fátima 
Bezerra (PT), Rio Grande 
do Norte.

“Foi organizado devido 
à importância do tema 
mudança climática. A 
mobilização que foi feita 
para participar da COP26 
é um exemplo disso. E a 
segunda razão é a de 
ocuparmos um espaço 
devido ao afastamento 
do governo federal. Não 
podemos substituir nas 
negociações que são 
feitas pelos Poderes, 
mas compensamos, em 
parte, a ausência do go-
verno federal”, detalhou 
Casagrande, no evento.

Esse protagonismo lan-
ça-o em oposição aberta 
a Bolsonaro, mas tam-
bém o coloca como um 
expoente na discussão 
ambiental.

Diretamente da sua 
comitiva governamental 
na Escócia, o secretário 
de Estado Meio Ambien-
te, Fabrício Hérick Ma-
chado, conversou com 
a Coluna JK e detalhou 
os principais ganhos das 
agendas na COP-26.

“Aqui temos tido diá-
logos com instituições 
importantes, como a 
União Europeia, os Es-
tados Unidos e a China, 
além de instituições não 
governamentais, como 
TNC, WWF, ICLEI e Un-
der2. Todos os diálogos 
são voltados a investi-
mentos em projetos para 
os estados brasileiros”, 
ressaltou.

Durante o encontro, 
Casagrande encontrou, 
por exemplo, o herdeiro 
da coroa britânica, Prín-

cipe Charles. Sobre as 
vantagens da conferên-
cia para o Espírito San-
to, o secretário pontuou: 
“Acreditamos que gerará 
oportunidades para nos-
so Estado e para o Brasil 
através dos governos 
subnacionais.” Ele tam-
bém destacou iniciati-
vas já efetivadas, como 
o Programa Capixaba 
de Mudanças Climáticas. 
“O Espírito Santo é um 
exemplo de investimen-
tos na área ambiental.”

Em 04 de outubro deste 
ano, Dia da Natureza, fo-
ram lançados pelo gover-
no do Estado novos pro-
gramas de apoio à gestão 
ambiental municipal, 
como o Programa Esta-
dual de Sustentabilidade 
Ambiental e Apoio aos 
Municípios (Proesam) 
e o Programa Estadual 
de Conservação e Revi-
talização de Bacias Hi-
drográficas (Probacias). 
Também foi anunciado 
um novo edital do Pro-

grama Reflorestar.
Vale ressaltar, porém, 

que, nos últimos dois 
anos, houve um aumento 
considerável do desmata-
mento no Brasil, o que 
inclui o Espírito Santo, 
segundo o Atlas da Mata 
Atlântica, da Fundação 
SOS Mata Atlântica. 
No território capixaba, 
passaram de 13 hectares 
desmatados em 2019 para 
75 hectares em 2020. Ou-
tros 26 estados também 
aumentaram o desma-
tamento, tendo em São 
Paulo subido 400%.

O secretário, porém, es-
clareceu: “O Espírito San-
to continua com desma-
tamento zero, pois está 
dentro da margem de 
supressão, que é conside-
rada zero. Contudo, o que 
houve foram ampliações 
de linhas de transmissão 
de energia que levaram 
a aumentar o percentual 
dentro dessa margem, o 
que não tirou o Estado 
do patamar zero." •

Só ano que vem
A definição sobre a nova composição 

da Diretoria Estadual do partido União 
Brasil, criado com a fusão entre PSL e 
Democratas, ficará para janeiro de 2022. 
Segundo o deputado estadual Coronel 
Alexandre Quintino, “será decidido em 
comum acordo com a Nacional”, a qual 
está envolvida, atualmente, com o reco-
nhecimento da nova sigla por parte do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quintino presidia o PSL local e o De-
mocratas estava sendo encabeçado pela 
família Ferraço. “Houve uma conversa 
muito amistosa com Ricardo Ferraço”, 
conta. O que chama atenção na nova 
sigla é a quantidade de lideranças que 
têm a região Sul do Estado como reduto. 
“Isso é uma característica positiva. O que 
fortalece um partido é ter quantidade de 
votos a entregar”, considera.

Ciro e PDT
A decisão do presidenciável Ciro Go-

mes (PDT) de suspender sua pré-candi-
datura depois que membros da banca-
da pedetista apoiaram a chamada PEC 
dos Precatórios pegou as lideranças 
capixabas do partido de surpresa. Eles 
estimam trazê-lo ao Espírito Santo para 
a convenção estadual da sigla, ainda este 
mês, mas a recente decisão de Ciro, se for 
mantida, deve resultar em mudanças no 
tom no evento.

Sem reeleição
Nos corredores da Assembleia já se es-

cuta que o presidente do Legislativo, Eri-
ck Musso (Republicanos) não é mesmo 
candidato à reeleição como parlamentar 
estadual. Ele foca no Palácio Anchieta 
e tem deixado claro por meio de críti-
cas abertas à gestão estadual. Há quem 
aposte também que, como alternativa, 
ele possa compor chapa majoritária, mas 
não necessariamente encabeçando-a.

Previdência
Todos os municípios capixabas com 

Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) adequaram a alíquota de con-
tribuição de 11% para 14%, seguindo a 
lei federal, de acordo com o Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES). Ao todo, 34 municípios pos-
suem institutos de previdência próprios 
e, caso não cumprissem a norma, pode-
riam perder a possibilidade de repasses 
de recursos federais.

Marighella
Cinemas do Espírito Santo já estão exi-

bindo o filme “Marighella”, dirigido por 
Wagner Moura e protagonizado por Seu 
Jorge. O longa-metragem, que conta os 
últimos anos de vida do comandante da 
Ação Libertadora Nacional, grupo arma-
do de enfrentamento à Ditadura Militar, 
vinha sofrendo uma série de persegui-
ções e dificuldade para estrear no País, 
mesmo depois de ter sido exibido em 
festivais internacionais.

RAPIDINHAS
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Por
Érico Lopes
l @cafedireitogestao

COLUNA

Se você não 
acredita em 
fantasmas, po-
rém conhece 

uma pessoa que foi 
contratada pelo ser-
viço público, recebe 
salário por isso, mas 
que nunca – ou quase 
nunca – vai ao órgão 
público trabalhar, sai-
ba que você conhece 
um fantasma, mesmo 
sem acreditar que eles 
existem. Trata-se de 
um servidor público 
fantasma ou um fun-
cionário fantasma.

E sabe qual o maior 
problema? É que 
essa prática acaba 
desviando parte do 
dinheiro público que 
deveria ser investido 
na Educação, na Saú-
de, em obras de in-
fraestrutura, dentre 
outros: dinheiro que 
foi arrecadado com o 
suor do seu trabalho, 
já que você, cidadão 
cumpridor de suas 
obrigações, paga seus 
impostos.

E mais: normal-
mente, a prática de 
contratação de servi-
dores fantasmas está 
associada a esquemas 
de corrupção, como o 
nepotismo, e a famosa 
“rachadinha” (o chefe 
embolsa parte do sa-
lário do servidor fan-
tasma).

Sabemos que há ca-
sos em que o servidor 
fantasma não sabe 
que seus dados es-
tão sendo utilizados 
para enriquecimento 

de criminosos, é ver-
dade. Porém, em sua 
maioria, os funcioná-
rios fantasmas sabem, 
participam do crime 
e recebem vantagens, 
ajudando o chefe cor-
rupto a desviar dinhei-
ro público que deveria 
servir à população.

Não sei se você tem 
medo de fantasmas, 
de assombrações, de 
aparições sobrenatu-
rais, mas aproveita-
mos o halloween, que 
passou recentemente, 
para lembrar que de 
servidores públicos 
fantasmas, você não 
precisa ter medo. Pelo 
contrário, a população 
deve combater esses 
fantasmas.

O servidor fantas-
ma e seu chefe, caso 
denunciados, podem 
responder por diver-
sos crimes, como pe-
culato, falsidade ide-
ológica, associação 
criminosa, com penas 
que, somadas, podem 
superar 20 anos de 
prisão, além de se su-
jeitarem a pagar multa 
e devolver todo o mon-
tante recebido indevi-
damente.

Esses indivíduos 
cometem crimes con-
tra o poder público, 
se apropriando ou 
desviando dinheiro 
público, inserindo de-
claração falsa em do-
cumento para fazer 
crer que o servidor pú-
blico está trabalhando 
(fraude na folha de 
ponto, por exemplo), 

enquanto, na verda-
de, a pessoa está em 
casa, trabalhando por 
conta própria, pres-
tando serviços para 
empresas privadas ou, 
até mesmo, passando 
o dia em praias, praci-
nhas e bares do bairro.

As denúncias sobre 
a existência de servi-
dores públicos fan-
tasmas em órgãos es-
taduais e municipais 
podem ser feitas ao 
Ministério Público do 
Espírito Santo, pelo te-
lefone 127, ou pelo site 
da Ouvidoria (ouvido-
ria.mpes.mp.br). Em se 
tratando de órgão fe-
deral, a denúncia pode 
ser registrada no por-
tal MPF Serviços (mpf.
mp.br/mpfservicos), 
do Ministério Público 
Federal.

Importante lembrar 
que o denunciante 
pode solicitar que seus 
dados sejam mantidos 
em sigilo para que os 
denunciados não sai-
bam de onde partiu a 
denúncia e para que a 
integridade e a segu-
rança do denunciante 
sejam asseguradas. •

Érico Lopes é Mes-
trando em Direito 
Administrativo e Ad-
ministração Pública 
pela Universidad de 
Buenos Aires, Membro 
Titular da Academia 
de Letras Jurídicas 
do Estado do Espírito 
Santo e Secretário de 
Controle e Transpa-
rência de Viana.

Fantasmas pela cidade? Sim! Eles 
podem estar no serviço público e 
não só aparecerem no halloween

  AGORAES.COM.BR • NOVEMBRO DE 2021  POLÍTICA



16

Tecnologia: A era da 
informação e o impacto 
comercial e político

CONECTADO

Por 
Iuri Costa

COLUNA

A Guerra Fria – 
período de con-
flitos não arma-
mentista que 

ocorreu após a Segunda 
Guerra Mundial e durou 
até a queda da União So-
viética em 1991 – trouxe 
uma série de inovações 
tecnológicas, a exemplo 
a ARPANET: construída 
em 1969, foi a primeira 
rede de computadores, 
um meio de comunica-
ção e armazenamento de 
dados criado pelos Esta-
dos Unidos, que poderia 
continuar funcionando 
mesmo se fosse bombar-
deado, o qual seria pos-
teriormente conhecido 
como “internet”.

Por conseguinte, não 
se tinha conhecimento 
na época que por meio 

dessa ferramenta mili-
tar – com apenas 50 anos 
de criação – as distâncias 
seriam encurtadas e a 
velocidade das trans-
formações tecnológicas, 
acelerada. O acesso rá-
pido e fácil às diferentes 
formas de saberes nun-
ca foi tão amplo, embora 
se manifeste de maneira 
desigual nas diferentes 
regiões do planeta.

Dessa forma, a internet 
possibilita a chamada 
“Era da Informação”, que, 
neste sentido, é uma fer-
ramenta que permite o 
avanço da modernidade 
e introduz o que muitos 
autores chamam de “Era 
Pós-industrial”, apresen-
tando os mais diversos 
impactos, desde a dinâ-
mica econômica global 

até as relações políticas. 
Isso porque, até um pas-
sado recente, o acesso à 
informações era restrito 
à elite e às mídias televi-
sivas, as quais levavam 
em consideração, muita 
das vezes, seus interes-
ses em detrimento das 
necessidades populares.

No entanto, com a 
chegada da tecnologia 
informacional, esse ce-
nário foi desconstruí-
do: os dados e notícias 
navegam à velocidade 
luz nos smartphones e 
nos computadores dos 
brasileiros, tornando a 
gestão do governo públi-
ca e possibilitando uma 
participação profícua da 
sociedade na política.

Entretanto, apesar de 
beneficiar a democra-

tização do alcance da 
população às ações dos 
políticos no Brasil, a tec-
nologia da informação 
também promoveu a 
exacerbação dos confli-
tos de origem ideológica. 
De acordo com o histo-
riador Leandro Karnal, 
a internet não causou 
a guerra entre ideolo-
gias, ela historicamente 
já existia, porém, a rede 
colocou em contato pes-
soas que possuem opi-
niões contrárias, o que 
viabilizou essa luta.

Então, percebe-se que, 
mesmo não sendo a cau-
sa, a internet pode voltar 
às origens e ser utiliza-
da como instrumento 
de combate, novamente 
político, do mesmo modo 
na Guerra Fria, mas, des-

sa vez, gerando notícias 
falsas e disseminando 
a desinformação pelo 
País, por intermédio da 
chamada “milícia tec-
nológica”, tornando um 
ambiente que deveria 
ser uma “Ágora digital” 
– local destinado aos 
debates dos cidadãos 
na pólis grega – em um 
campo minado, onde a 
democracia é ameaçada.

Assim, é necessário 
que a população esteja 
diligente acerca de suas 
ações nas redes, bem 
como das notícias que 
recebem, principalmente 
com a chegada das elei-
ções em 2022. A partir 
disso, percebe-se que o 
brasileiro, o qual até no fi-
nal da década de 1980 não 
possuía meios de obten-

ção às informações com-
pletas e verídicas, possa 
efetivar uma emancipa-
ção social através da elu-
cidação possibilitada pela 
tecnologia da informação 
e, por conseguinte, asse-
gurar a continuidade de 
um Estado Democrático 
de Direito, mediante ao 
voto nas próximas elei-
ções brasileiras. •

Iuri Costa é Bacharel em 
Sistemas de Informação, 
Especialista em Informá-
tica na Educação e em En-
genharia de Software, Ana-
lista Desenvolvedor Web, 
CEO das Empresas Opção 
Delivery, Col E-commerce 
Tecnologia, Col Sistemas 
Tecnologia e Fundador da 
Comunidade Brasil Cone-
xão Angola Network.
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Tudo doAgro aqui! 
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       (27) 2121-0811     (27) 2121-0800

Prefeitura de São José do Calçado 
anuncia abono de R$ 10 mil para 
profissionais da Educação
O Projeto de Lei que vai regulamentar o pagamento do benefício aos profissionais será 
votado no dia 10 de novembro pelos vereadores

A Prefeitura de 
São José do 
Calçado anun-
ciou, na quin-

ta-feira (04), um abono 
de R$ 10 mil para os 116 
profissionais da Edu-
cação Básica. O Projeto 
de Lei que irá regula-
mentar o pagamento do 
benefício será votado 
no dia 10 de novembro 
pelos vereadores do 
município. O prefeito 
Antônio Coimbra de Al-
meida, o Cuíca, acredita 
que no dia 12 de novem-
bro o recurso estará na 
conta, Ele destaca que, 
no mês de dezembro, 

haverá outro valor para 
os profissionais da Edu-
cação Básica.

“Será um abono de R$ 
10 mil para cada profes-
sor. Já fizemos o ajuste 
do salário passando a 
pagar o piso salarial do 
governo federal retroa-
tivo a janeiro, onde tam-
bém liberamos para eles 
em torno de R$ 1 milhão. 
Isso é bom para o pro-
fessor, melhora sua au-
toestima, a capacidade 
de trabalho e também 
beneficia o comércio 
local, pois faz movimen-
tar a economia. A nossa 
administração trabalha 

pensando em um todo, 
no professor, no comer-
ciante e no bem-estar 
das nossas crianças”, 
disse o prefeito. 

O pagamento será 
feito com recursos do 
Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fun-
deb). De acordo a Se-
cretaria Municipal de 
Educação, atualmente, 
o município conta com 
116 profissionais da Edu-
cação Básica, entre efe-
tivos e contratados, sen-
do todos contemplados. 
O valor do recurso total 
é de R$ 1.160.000,00. •
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Estadual de Futebol de Areia: 
conheça a história de dois 
atletas do torneio

O Espírito Santo 
é a terra do fu-
tebol de areia: 
Paulo Sérgio, 

Pierre, Buru, Mão, Bru-
no Xavier, Duda, Mar-
quinhos, Bruno Malias 
e o saudoso Jóia são 
algumas feras do mas-
culino que já brilharam 
nas areias do Brasil e do 
mundo. Ainda em ativi-
dade estão Maguinho e 
Marcelão. Pelo femini-
no, Silvana Souza, Noele 
Bastos, Letícia Vilar e 
Bárbara Colodetti estão 
fazendo história. E com 
a 21ª edição do Estadual 
de Futebol de Areia, que 
vai até o dia 21 de novem-
bro, na Praia da Costa, 
em Vila Velha, mais dois 
grandes nomes prome-
tem brilhar: o goleiro 
Ayrton Denner e Brenda 
Falcão, pivô, ambos ves-
tindo a camisa da seleção 
de Cariacica.

Redenção
Ayrton já tem nome de 

campeão e almeja altos 
voos no esporte. Aos 27 
anos é a promessa que 
vai fechar o gol da sele-
ção de Cariacica, que bri-
ga pelo terceiro título es-
tadual. Ele, que também 
joga campo, foi revelado 
aos 8 anos na escolinha 

do hexacampeão mun-
dial Duda Brasil.

O atleta fala com de-
senvoltura sobre sua 
trajetória. “Minha his-
tória é de superação, 
com altos e baixos. Aos 
16 anos, cheguei a ten-
tar jogar na Bahia e tive 
meu sonho frustrado por 
conta de um empresário. 
Com isso fiquei desani-
mado e, por influência 
de péssimas amizades, 
me envolvi com coisas 
erradas e tive que pagar 
por isso. Graças a Deus, 
minha família nunca de-
sistiu de mim e, logo em 
seguida, encontrei boas 
pessoas. Virei a página 
e voltei a correr atrás do 
meu sonho, que é ser um 
grande jogador. Hoje, te-
nho o privilégio de jogar 
ao lado de grandes foras”, 
contou.

Ele, que divide os trei-
nos com o trabalho de 
plotagem de veículos, 
tem como sonho maior 
ser jogador de alto nível 
para poder ajudar a fa-
mília, na qual tanto se 
inspira. O esporte, para 
ele, é salvação e dedica 
sua carreira à mãe.

Jogar por amor
Brenda é outra guerrei-

ra: aos 24 anos, a pivô, que 

já jogou outros estaduais, 
está defendendo Caria-
cica pela primeira vez. 
Ela diz que o esporte a 
doutrinou. “Eu tive uma 
vida muito difícil, não 
em situação financeira, 
porém eu era muito re-
belde. Hoje em dia vivo 
em paz, sou evangélica e 
tudo que vivi foi apren-
dizado. Assim eu creio.”

Dona de casa e mãe de 
Brunelly e Ana Beatriz, a 
jogadora faz esporte por 
amor. “Já sonhei em ser 
profissional, mas, hoje 
em dia, não penso mais. 
Jogo mesmo por amor 
ao esporte. O esporte é 
um calmante para mi-
nha alma. Amo jogar 
meu futebol e isso me 
tranquiliza muito”, con-
tou ela, que, junto com 
seu grupo, vai defender 
um título inédito para 
seleção feminina de Ca-
riacica.

Estadual
O evento, realizado na 

Praia da Costa, em Vila 
Velha, que reúne 21 se-
leções representando 
municípios do Espírito 
Santo. Teve início no 
sábado (30), com a pri-
meira rodada do naipe 
feminino, e continuou 
no domingo (31), com a 

classificação das últimas 
vagas para a disputa no 
módulo masculino.

Ainda no sábado, dia de 
estreia do naipe femini-
no no torneio, as seleções 
representantes de muni-
cípios da Grande Vitória 
conquistaram as vitórias 
e somaram os primeiros 
pontos na disputa.

Pelo Grupo A, as atle-
tas da seleção de Vitória 
derrotaram a equipe de 
Viana em um jogo muito 
equilibrado e com mui-
tos gols, terminado em 8 
a 7 para o time da capital. 
Os gols de Vitória foram 
marcados por Silvana 
(3x), Fernanda Sabaine 

(3x), Mayara e Flavinha. 
Os gols de Viana foram 
marcados por Taiane (2x), 
Lelê Villar (2x), Lele Lo-
pes (2x) e Carina.

No Grupo B, Cariacica 
aplicou uma goleada por 
8 a 3 diante da equipe de 
Marechal Floriano. Os 
gols de Cariacica foram 
marcados por Jéssica (3x), 
Denise (2x), Brenda (2x) e 
Natiéle. Os gols de Mare-
chal Floriano foram feitos 
por Barbara (2x) e Luana.

Pelo Grupo C, a equi-
pe da casa, Vila Velha, 
bateu a seleção de Afon-
so Cláudio por 7 a 3. Os 
gols de Vila Velha foram 
marcados por Lívia (3x), 

Rayane (2x), Taissa e Dé-
bora. Os gols de Afonso 
Cláudio foram marcados 
por Ariane Falqueto (2x) 
e Franciele.

Masculino
No domingo (31), o 21º 

Estadual Banestes de 
Beach Soccer conheceu 
os últimos classificados 
à fase classificatória no 
masculino em 2021. As 
seleções de Ibiraçu, Rio 
Novo do Sul, Domingos 
Martins, Iconha, Via-
na, Guarapari e Alfredo 
Chaves venceram seus 
confrontos e garantiram 
vaga para a primeira fase 
do torneio. •

Lívia Albernaz
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Na foto esquerda, o goleiro Denner (centro) é a promessa que vai fechar o gol de Cariacica em 
busca do tricampeonato para a seleção de Cariacica. Na direita, a seleção feminina de Cariacica
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Recomeço: um exemplo de 
superação e persistência por 
amor à literatura
Recomeço é a primeira obra de João Paulo Couto, que fala de um romance intenso 
e de recomeços. Além disso, o título remete a sua própria história: sem ter o ensino 
fundamental completo, ele voltou para as salas de aula e lançou seu livro

Plantar uma árvo-
re, escrever um 
livro e ter filhos: 
se essas são as 

conquistas que o ser 
humano precisa fazer 
em vida, o instalador de 
equipamentos em segu-
rança eletrônica João 
Paulo Couto cumpriu 
seu papel. Sua recente 
conquista? O livro de 
romance Recomeço.

A ideia de escrever um 
livro surgiu em 2016, 
quando ele, ainda sol-
teiro, estava tentando 
conquistar uma garota – 
acreditem – por meio de 
cartas! A tentativa não 
deu certo, pois, segun-
do ele, as cartas nunca 
foram lidas – afinal, ele 
não as entregou. E foi 
assim, escrevendo car-
tas de amor, que João viu 
que levava jeito com as 
palavras. Sem terminar 
o Ensino Fundamental, 
ele pensou que escrever 
um livro seria uma tarefa 
desafiadora.

"Comecei a escrever 
meu primeiro rascunho 
em um caderno de 60 fo-
lhas, entre erros e acer-
tos. Pedi alguns amigos 
para lerem o livro e todos 
me diziam que estava in-
crível. Com o tempo fui 
aperfeiçoando. Retornei 
os estudos na Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA) e, no mesmo ano, 
fiz a prova do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem). Fui surpreendi-
do ao saber que minha 
nota estava entre os 
6% da maior pontuação 
nacional. Foi então que 
comecei a escrever meu 
primeiro romance: O Re-
começo”, lembrou ele.

João Paulo conta que 
levou oito meses para ter-
minar o rascunho, a lápis. 
"Algum tempo depois, e 

Lívia Albernaz

A grande 
inspiração foi ver, 
logo no primeiro 

rascunho, que não 
existem barreiras 

para quem sempre 
quer ir mais longe.
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por motivos que até hoje 
desconheço, deixei as ano-
tações no fundo do baú. 
Com o passar do tempo, 
me formei. No início da 
pandemia fiquei desem-
pregado e foi então que 
tive tempo para digitar 
tudo. Outros dez meses 
para terminar meu texto, 
que continha 300 páginas 
e muitos erros ortográfi-
cos. Enviei para diversas 
editoras e me cobraram 
rios de dinheiro para pu-
blicá-lo. Foi quando per-
cebi que teria que fazer 
isso sozinho."

Após um tempo, ele 
conseguiu novo emprego 
e, em junho de 2020, nas-
ce sua filha Ana Júlia. "O 
trabalho só aumentava e 
as únicas horas que me 
restavam eram a madru-
gada. Em meados desse 
ano, enviei meu texto a 
uma editora, que tem 
um projeto de custeio de 
publicações. E deu tudo 
certo. Hoje, consigo olhar 

para tudo isso e me sur-
preender com essa histó-
ria, a minha história. E, 
se ainda houver espaço 
para a pergunta 'Quem 
sou eu?', com certeza a 
resposta será: um con-
tador de histórias”, disse 
o escritor.

Nova vida
Atualmente, João tra-

balha como instalador 
de equipamentos em 
segurança eletrônica, em 
Guarapari. Viver como 
escritor é algo novo 
para ele. “Muitas pessoas 
veem isso em mim e até 
me sinto lisonjeado com 
tudo isso. Quando vou 
entregar um livro pes-
soalmente e me pedem 
para autografar, acredi-
to que isso é um grande 
passo para que eu possa 
viver como um escritor.”

Seu primeiro livro é um 
romance intenso e, para 
o escritor, a inspiração 

maior foi ter a certeza de 
que era capaz de ter em 
mãos meu próprio livro 
publicado. “Ter isso não 
é nem um pouco fácil. 
Sempre gostei de his-
tórias de romance, isso 
também serviu de ins-
piração. Mas, a grande 
inspiração foi ver, logo 
no primeiro rascunho, 
que não existe barreiras 
para quem sempre quer 
ir mais longe”, revelou.

A segunda obra já está 
a caminho, Entre Erros e 
Acertos, que deverá ser 
lançado no próximo ano. 
Para quem tem a ideia de 
escrever um livro, João 
dá uma dica: “Acredite 
que sua história já é um 
sucesso. Isso deve se tor-
nar uma realidade no in-
terior de quem escreve. 
Não se deixe levar pelos 
'nãos' que encontrará 
pela frente e que eles 
sejam como uma raiz 
que fortalece a planta”, 
finalizou. •

Como 
adquirir 
o livro?

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

OUÇA A 
QUALQUER

HORA!HORA!
QUALQUER
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Vida feliz
A vida é uma maravilhosa incerteza... nin-
guém sabe o que vai acontecer no momento 
seguinte. Os executivos e os profissionais 
do planejamento estratégico até imaginam 
que estão com o futuro sob controle, mas 
é uma ilusão... a vida é guiada por um co-
mando que está acima do entendimento 
humano. Nada se realiza do jeito que foi 
programado, o universo sempre nos sur-
preende, ou para mais ou para menos.

O momento presente é a nossa única certe-
za, só temos domínio sobre o aqui e o ago-
ra. Quando vejo uma pessoa deixando para 
ser feliz no futuro, me dá um aperto no co-
ração, a vontade que tenho é de sair em seu 
socorro: por favor, respire, não adie mais o 
seu viver, o amanhã é uma incerteza, você 
pode não estar mais aqui para desfrutá-lo, 
viva agora!

Os estudos na área do comportamento hu-
mano revelam que 70% da população vi-
vem no passado; 25% no futuro; e apenas 
5% no presente. Transformaram o presente 
num insignificante intervalo entre o que 
passou e o que ainda não aconteceu, quan-
do ele é na verdade a própria vida.

As pessoas que vivem no passado gastam 
a maior parte do tempo relembrando situ-
ações que as deixaram tristes, cultivando 
mágoas e criando doenças. A ciência mo-
derna já sabe que a causa primária das do-
enças são as emoções mal digeridas.

Recentemente, a Folha de São Paulo publi-
cou um estudo científico que mostrava que 
pessoas que perdoam sofrem menos infar-
to. Outro estudo revelou que células tumo-
rais se desenvolvem com mais rapidez em 
pessoas rancorosas, com dificuldade para 
perdoar. Quer dizer, não é saudável e nem 
inteligente cultivar mágoas... perdoar é te-
rapêutico!

Os que vivem no futuro gastam suas ener-
gias construindo situações e perigos imagi-
nários que acham que vão enfrentar lá na 
frente. Vivem cheios de cálculos e preocu-
pações, comprometendo a sua saúde mental 
- exigem demais do cérebro, exercitam de 
menos o coração e os sentimentos. Pensam 
a vida ao invés de senti-la.

Só os que já entenderam que a vida aconte-
ce é no momento presente, vivem de fato. 

Ainda dá tempo
Eles já  desfrutam de cada momento da sua 
existência, por isso vivem com cara de pai-
sagem. A vida para eles é um deleite, não 
um fardo para ser carregado nas costas. O 
que passou, passou, não volta mais... foi im-
portante vivê-lo, mas é completamente des-
necessário ressuscitá-lo. O futuro? Pra quê 
pensar nele se todos nós sabemos que ele 
não nos pertence?

O que resta entre esses dois tempos é o glo-
rioso presente!!! Como o próprio nome indi-
ca, é um presente de Deus para todos os seus 
filhos amados, uma bênção para ser celebra-
da minuto a minuto.

Se você ainda é um maratonista, admita a 
possibilidade de aprender com os “esquisi-
tos” a arte de parar com a correria, cuidar 
melhor de você, para desfrutar do momento 
presente. Pode ser que numa simples para-
dinha, acompanhada de algumas respirações 
conscientes, você perceba que ainda dá tem-
po de viver plenamente, ainda dá tempo de 
ser feliz de verdade. •

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