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CHARGE GENILDO

Um ano de pura notícia!
Daniele Bolonha

l @Dani.Bolonha

Completamos um ano 
de vida! Somamos 
52 edições do jornal 
Agora ES nas ruas. 

Algumas circularam de forma 
impressa, outras digitais (por 
conta da pandemia): uma 
pequena história repleta de 
descobertas, desafios, reali-
zações e conquistas. E nesse 
curto período, o sentimento 
em nossos corações é de gra-
tidão! Nossos mais sinceros 
agradecimentos a todos que 
escreveram com a gente esse 
capítulo.

Por questões ideológi-
cas, optamos por trabalhar 
uma comunicação não vio-
lenta, sem sangue, linha edi-
torial que vai na contramão 
de muitos veículos de comu-
nicação em todo o Brasil.

Não que a gente feche 

os olhos às questões de segu-
rança... Mas, se é para falar de 
segurança, que seja sobre os 
índices de queda de homicí-
dios, números que mostrem 
a eficiente ação da polícia 
militar nas ruas, informações 
que valorizem o trabalho de 
quem defende a população. 
Chega de noticiar mortes 
banais. O ser humano pre-
cisa ser melhor a cada dia! 
Vamos alimentar a mente da 
população com informações 
positivas sobre a vida!

Nossa missão é dar 
espaço ao esporte local, seja 
qual modalidade for; dar 
destaque ao empresário 
capixaba que tem 
ideias inovadoras; é 
mostrar à popula-
ção o lado posi-
tivo das ações 
dos governos; 
é cobrar, se 
preciso for, 

atitudes das administrações 
que beneficiem a população; é 
informar sobre possibilidades 
de crescimento do comércio 
para auxiliar o desenvolvi-
mento do nosso Estado; é 
levar mensagens de espe-
rança, com textos inspirado-
res como o da nossa colunista 
Jane Mary...

Somos jovens de alma! 
E jovens gostam de ousar e 
testar! Por isso, para esse pró-
ximo ano, trouxemos algumas 
modificações no projeto grá-
fico, acompanhando algumas 
tendências mundiais do ramo. 
E também, para esse novo 
ano que se aproxima, está 

em nossa pauta a realização 
de eventos e de lançamentos 
de novos produtos de comu-
nicação. Nosso desejo é que 
venham muitos e muitos mais 
anos de vida e que cada vez 
mais possamos contar com a 
participação mais importante 
de todas: a sua, leitor! •

J o r n a l

Vinícius Nascimento         Andressa Rocon                                  Daniele Bolonha                                      Geiza Ardiçon



Cidades

As resoluções tímidas da COP26

COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

César Albenes
l @cesaralbenesm.cruz

A 26ª Conferência 
das Nações Uni-
das sobre Mudan-
ças Climáticas 

(COP26), em Glasgow, na 
Escócia, frustrou expectati-
vas. Um acordo final frágil 
refletiu um mundo que vive 
um impasse entre tomar 
atitudes que garantam a 
própria sobrevivência e 
lidar com a existência de um 
modelo econômico insusten-
tável. O documento, segundo 
seus autores, prevê um livro 
de regras para um esforço 
global que evite aumentar a 
temperatura do planeta além 
de 1,5ºC.

Apesar de aplaudida 
efusivamente por governos 
em salas de reunião, a COP26 
apresentou resultados vistos 
com desconfiança por parte 
de ambientalistas e cientis-
tas. Paira o temor de que as 
medidas acordadas sejam 

insuficientes para salvar a 
humanidade de uma crise 
climática.

Mesmo assim, Glas-
gow entrará para a histó-
ria como o local onde, pela 
primeira vez, negociou-se a 
inclusão em um texto oficial 
de uma referência à neces-
sidade de se colocar fim à 
era de energias fósseis. Mas, 
a pressão de China e Índia 
venceu e o documento ficou 
suave. Apenas fala em esfor-
ços em direção ao objetivo de 
reduzir o uso de carvão, sem 
prazos, metas ou mecanis-
mos. Os subsídios trilioná-
rios ao setor também conti-
nuam intocáveis.

Um dos pontos prin-
cipais de Glasgow foi o com-
promisso de governos de 
reduzir emissões de CO2 até 
2030 e buscar a neutralidade 
até 2050. Mas as promes-
sas ainda são consideradas 

vagas e de fiscalização frágil. 
O receio dos ambientalis-
tas é de que, mesmo com os 
anúncios, o impacto não seja 
o bastante para evitar um 
aquecimento do planeta até 
superior a 2ºC.

Mesmo antes de deixar 
Glasgow, governos de países 
em desenvolvimento não 
disfarçavam sua frustração. 
O motivo: a falta de compro-
misso dos países ricos em 
destinar recursos aos mais 
pobres. Sem dinheiro, não há 
perspectiva de incentivo para 
que, em 2022, governos desem-
barquem com projetos mais 
ambiciosos de corte de emis-
sões para a COP27, no Egito.

Glasgow foi também 
o palco de um compromisso 
assinado por mais de 100 
países para lutar contra o 
desmatamento das florestas 
até 2030. O Brasil aderiu à ini-
ciativa, com a meta de acabar 

com o fenômeno ilegal até 
2028. Mas, sem credibilidade, 
o governo brasileiro não 
conseguiu convencer nem 
ambientalistas e nem cien-
tistas de que o compromisso 
será cumprido. Além de não 
ser legalmente vinculante, o 
pacto não obriga o governo a 
agir imediatamente.

Ao longo de duas 
semanas, governadores ocu-
param o espaço deixado por 
Bolsonaro, que não viajou 
para Glasgow, e assinaram 
acordos de aproximação 
com fundos de investido-
res. Os estados da Amazônia 
ainda se aproximaram de 
europeus, americanos e chi-
neses, no esforço de mostrar 
aos donos do dinheiro de 
que estão dispostos a seguir 
metas mais ambiciosas que o 
governo federal.

A COP26 também reve-
lou uma sociedade civil e um 

movimento indígena com 
uma mobilização capaz de 
chamar a atenção internacio-
nal. A Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB) e 
outros grupos se reuniram 
com John Kerry, atores de 
Hollywood e mais de uma 
dezena de governos estran-
geiros na busca por apoio 
para sua causa: a demarcação 
de terras. Txai Suruí, a jovem 
indígena que abriu a COP26, 
havia dado o tom em seu dis-
curso diante dos líderes no 
primeiro dia, denunciando 
a crise no País. •

Dr. César Albenes 
de Mendonça Cruz é Filó-
sofo, Mestre em Educação, 
Doutor em Serviço Social, 
Pós-Doutor (PHD) em Polí-
tica Pública, Professor 
Universitário, Consultor 
Político e secretário de 
Desenvolvimento de Viana.

A COP26 
frustrou expectativas.

Contudo, Glasgow entra 
para a história como o local 

onde, pela primeira vez, 
negociou-se a inclusão em 

um texto oficial sobre o fim 
à era de energias fósseis.
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Cidades entram no clima do Natal

anDressa rocon

A época natalina 
se aproxima e 
algumas prefei-
turas já entra-

ram no clima do Natal e 
iniciaram os preparativos 
para decorar os municípios. 
Uma delas é Cariacica, que 
já começou a preparar um 
Natal iluminado em toda a 
cidade. Já foram instaladas 
árvores em frente à sede 
da prefeitura, em Alto Lage; 
na descida da Segunda 
Ponte; na Orla de Porto de 
Santana; e em Tabajara. As 
outras árvores serão acesas 
nos próximos dias.

De acordo com a Pre-
feitura de Cariacica, as gran-
des novidades deste ano são 
as duas Vilas do Papai Noel, 
que serão montadas nas pra-
ças de Cariacica-Sede e de 
Jardim América. Já no Par-
que Cravo e a Rosa, a expec-
tativa é de que a árvore de 

Natal seja montada sobre 
a lagoa. O município terá 
atrações natalinas com 
programação com cantata, 
orquestra e diversas atra-
ções musicais.

Outra cidade que é tra-
dição na realização de ilumi-
nação e decoração natalina 
é Domingos Martins, região 
serrana do Espírito Santo. 
Apesar de não ter shows e 
apresentações por conta da 
pandemia neste ano, a prefei-
tura informa que a decoração 
de Natal já está toda pronta e 
sendo visitada. 

Uma das principais 
novidades na decoração de 
2021 é um túnel de 80 metros 
que foi instalado na Rua de 
Lazer, no Centro de Domin-
gos Martins. O túnel está 
todo iluminado com 120 mil 
microlâmpadas. A Rua de 
Lazer é um dos pontos turís-
ticos mais visitados do muni-
cípio e abriga vários restau-
rantes, cafeterias e lojas.

Luzes de Natal da praça de Domingos Martins
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Decoração natalina em Cariacica

Decoração Prefeitura de Guarapari

Gilson Daniel, 
secretário 
de Estado do 
Governo

"Parabéns ao Agora ES 
pelo seu primeiro ano de exis-
tência. Sei da qualidade do tra-
balho, do comprometimento da 
equipe de jornalistas em trazer 
aos capixabas notícias impor-
tantes para o desenvolvimento 
do nosso querido Estado. Mui-
tos anos de vida ao veículo, 
sempre pautado na ética e no 
compromisso com a verdade."

Ainda em Domingos 
Martins, a Praça Dr. Arthur 
Gerhardt ganhou vários 
ornamentos com o tema 
natalino. Uma das princi-
pais atrações é um balão de 
seis metros, iluminado com 
20 mil microlâmpadas. Os 
visitantes podem entrar no 
balão para fazer fotos. O 
local também ganhou uma 
mini Vila do Papai Noel e 
uma árvore de Natal.

Outros locais do cen-
tro de Domingos Martins 
também foram enfeitados, 
como o Hotel Imperador, a 
Praça da Biquinha, o Portal 
da Cidade e a Casa da Cul-
tura. Além disso, comunida-
des que ficam no interior da 
cidade também ganharam 
uma decoração especial. Ao 
todo, são 250 mil microlâm-
padas que irão trazer o clima 
natalino para o município. 

A prefeitura ressalta que, 
em virtude da pandemia da 
Covid-19, o Brilho de Natal 
de 2021 não terá abertura ofi-
cial e nem a tradicional Vila 
do Papai Noel, como nos anos 
anteriores. A previsão é que a 
decoração fique exposta até o 
dia 06 de janeiro de 2022.

Já na capital do Estado, 
serão iluminados 35 pontos 
da cidade, o dobro do ano 
passado. De acordo com 
informações da Prefeitura de 
Vitória, uma novidade desse 
ano será a iluminação espe-
cial da ponte da Ilha do Frade 
(Desembargador Carlos Xavier 
Paes Barreto), que ganhará um 
equipamento que possibilita 
alterações das cores das luzes, 
de forma remota.

A iluminação natalina 
terá destaque, principal-
mente, nas praças e trevos de 
Vitória, segundo a prefeitura. 

No Parque Moscoso, além 
da iluminação, um corredor 
será decorado e promete ser 
um atrativo para os visitan-
tes. "Uma das áreas de lazer 
mais frequentadas de Vitó-
ria, no Centro, vai surpreen-
der ainda mais moradores e 
turistas. As lâmpadas serão 
instaladas em pinheiros e 
alguns pontos de vegetação. 
Também haverá desenhos e 
dizeres natalinos. Bolas de 
plástico metalizadas e enfei-
tes temáticos também farão 
parte da decoração", infor-
mou o órgão.

Na Serra, a prefeitura 
informa que o município terá 
decoração natalina nesse ano. 
A previsão é começar a ins-
talação na segunda quinzena 
deste mês. De acordo com a 
prefeitura, a decoração nata-
lina contará com presépios, 
árvores de Natal, árvore de 

Natal gigante, iluminação 
especial, bolas, pacotes de 
presente, entre outros.

Entre os locais que vão 
receber a decoração estão: a 
Prefeitura da Serra, a Igreja 
Nossa Senhora da Conceição, 
a Praça da Luz, a Igreja dos 
Reis Magos, a Praça Encon-
tro das Águas, grandes ave-
nidas, como Avenida Central 
de Laranjeiras, o Parque da 
Cidade, o Parque Caminho 
do Mar, diversos bairros, 
como Feu Rosa, Vila Nova de 
Colares, Nova Almeida, Ser-
ra-Sede, entre outros locais. 
A data da inauguração será 
divulgada nos próximos dias.

Em Guarapari, a deco-
ração já começou a ser insta-
lada e, em breve, estará em 
funcionamento. De acordo 
com a prefeitura, as luzes 

serão todas brancas, simbo-
lizando a paz. Para a realiza-
ção da decoração, os mate-
riais foram reaproveitados 
dos anos anteriores. Entre 
os locais que receberão a 
decoração estão: a Praça 
Philomeno Pereira Ribeiro, 
a Avenida Jones dos Santos 
Neves, a Praça Paris, o trevo 
de Setiba, entrada principal 
da cidade (BR-101), a pista de 
Nova Guarapari, Praça da 
Paz, Praça de Santa Rosa e 
Trevo de Muquiçaba. A novi-
dade desse ano são os por-
tais, que estão instalados em 
vários pontos, como na Praça 
da Paz.

Já a Prefeitura de 
Viana informa que está 
sendo realizado um estudo 
de viabilidade para a decora-
ção natalina na cidade. •

J o r n a l



Dezembro tem ExpoSul RaízES 
2021 em Cachoeiro de Itapemirim

Com grande variedade 
de atrações e produtos para 
os visitantes do meio rural 
e urbano, Cachoeiro recebe, 
do dia 1º a 4 de dezembro, a 
ExpoSul RaízES 2021, no Par-
que de Exposições. O evento 
será realizado das 14 às 22 
horas e também vai contar 
com transmissão ao vivo 
pelo YouTube.

De acordo com Pedro 
Paulo Martins, um dos 
coordenadores do evento, a 
ExpoSul RaízES vai reunir 
os setores do café, energia 
solar, agroindústria, cachaça, 
gastronomia, flores, pet, arte-
sanato, cerveja e mostra de 
animais. “A programação 
envolve entretenimento 
e atividades educativas, 
dezenas de expositores de 

artesanatos, delícias da roça 
na forma de produtos da 
agroindústria, como mel, 
chocolates artesanais, bis-
coitos, cogumelos, queijos, 
entre outros. Tudo isso den-
tro do agradável clima rural 
que já é tradição na ExpoSul”, 
explica.

A ExpoSul RaízES 
é realizada pelo Sindicato 
Rural e Prefeitura de Cacho-
eiro de Itapemirim, com 
apoio do Sebrae, Aderes, 
Governo do Estado, OCB-ES, 
Sicoob Sul, Selita, BRK 
Ambiental e outros parcei-
ros. O evento, que será aberto 
ao público, com entrada e 
estacionamento gratuitos, 
seguirá todas as regras e pro-
tocolos sanitários por conta 
da pandemia. • www.exposulrural.com.br

Cidades

Arnaldinho Borgo, 
prefeito de Vila 
Velha

"O Jornal Agora ES chega para 
ser importante aliado na divulgação de 
informação isenta, responsável, valori-
zando conteúdo positivo para o dia a dia 
da gestão pública e do cidadão. Nesse 
primeiro ano foi assim e espero que seja 
por muitos anos. Mostra a importância 
da imprensa livre como aliada da demo-
cracia, levando o serviço público de qua-
lidade até as pessoas que mais precisam."

OUTUBRO DE 2021
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Viana: Ouvidoria 
nas comunidades

Com o objetivo 
de aproximar o cidadão 
dos órgãos do poder 
público, orientando 
sobre seus direitos em 
relação aos serviços 
prestados pelo muni-
cípio, os vianenses 
passam a contar com a 
presença da Ouvidoria 
Itinerante. O primeiro 
atendimento foi reali-
zado nesta sexta-feira 
(19), no bairro Areinha.

Todas as mani-
festações da população 
apresentadas no evento 
foram registradas na 
plataforma Fala.BR e 
encaminhadas às secre-
tarias responsáveis, 
que terão um prazo de 
20 dias para dar uma 
resposta ao cidadão. O 

cidadão também tem a 
possibilidade de entrar 
em contato pelo e-mail 
ouvidoria@viana.es.
gov.br; pela Ouvidoria 
via WhatsApp pelo 
número (27) 99642-9422; 
ou ainda pelo 0800 707 
0001.

Na Ouvidoria nas 
comunidades, outros 
serviços também foram 
disponibilizados, como 
unidade móvel com 
atendimento ao micro 
empreendedor, auxi-
liando no acesso ao cré-
dito e na formalização; 
atendimento do CRAS, 
onde o morador pode 
ter orientações sobre 
os benefícios sociais; e 
oportunidades de cur-
sos de capacitação. •

J o r n a l

https://exposulrural.com.br
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Euclério Sampaio, 
prefeito de Cariacica

"Parabenizo o jornal Agora ES pelo aniver-
sário de um ano e desejo que seja o início de uma 
longa caminhada de sucesso! Neste um ano de exis-
tência, o jornal mostrou os avanços da nossa cidade 
e as melhorias que vêm acontecendo dia após dia em 

benefício da nossa população. Parabéns 
a todos os profissionais que fazem 

um jornalismo sério e comprometido, 
levando sempre informações relevan-
tes e de qualidade para seus leitores."

Lenise Loureiro, 
secretária de Estado de 
Turismo

“É com alegria que comemoramos um ano 
deste importante veículo de comunicação capi-
xaba. Espaço de divulgação do trabalho desem-
penhado pelo Governo do Estado, bem como das 
ações realizadas pela Secretaria de Turismo do 
Estado e, especialmente, dos atrativos turísticos 
de todo nosso Espírito Santo.”
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J o r n a l

Covid-19: 95% dos capixabas já 
receberam a primeira dose
anDressa rocon

Mais de 95% da 
p o p u l a ç ã o 
adulta já tomou 
a primeira dose 

da vacina contra a Covid-19 no 
Espírito Santo. A informação 
foi passada durante coletiva 
realizada na quarta-feira (17) 
pelo secretário de Saúde do 
Estado, Nésio Fernandes, e 
pelo subsecretário de Saúde 
Luiz Carlos Reblin. Durante 
a coletiva, também foi anun-
ciado que o intervalo da dose 
de reforço da vacina contra a 
Covid-19 em idosos será redu-
zido para 90 dias no Espírito 
Santo.

O secretário Nésio 
explicou que o prazo de 5 e 6 
meses para doses de reforço 

em idosos não é adequado 
para responder ao estímulo 
necessário no sistema imuno-
lógico, já que pode acontecer 
um escape vacinal. “Uma dose 
de reforço representa para 
essa população uma possibili-
dade de melhorar o desempe-
nho desses imunizantes para 
o resultado do controle da 
internação de pacientes gra-
ves e óbitos. Desta maneira, 
o Espírito Santo já procedeu 
com a redução do prazo, inclu-
sive antes do Ministério da 
Saúde. Agora, neste momento, 
estamos reduzindo o prazo da 
dose de reforço para 90 dias", 
afirma o secretário.

Ao explicar a anteci-
pação, Nésio destacou que a 
maioria dos óbitos registra-
dos no Espírito Santo entre a 

população vacinada com as 
duas doses ocorreu em pes-
soas com mais de 60 anos.

Fernandes afirmou 
ainda que o Espírito Santo vol-
tou a apresentar uma queda 
sustentável e contínua das 
internações, casos e óbitos 
pela Covid-19. “Tivemos uma 
redução no número de casos 
novos, chegando a um com-
portamento de 360 casos na 
média móvel de 14 dias, equi-
valente à primeira quinzena 
de maio de 2020. Também 
tivemos uma queda de 40% 
de óbitos na média móvel 
de 14 dias. No dia de ontem, 
terça-feira (16), registramos 
175 pacientes internados de 
Covid na rede pública do 
Estado, confirmando uma 
queda contínua e sustentada. 

Isso é resultado do avanço da 
vacinação na população capi-
xaba”, afirma Nésio.

De acordo com o 81º 
Mapa de Risco Covid-19, 
divulgado pelo governo do 
Estado na última sexta (12), 
que passou a ter vigência na 
segunda-feira (15) e segue até 

o próximo domingo (21), dos 
78 municípios capixabas, 77 
estão classificados em Risco 
Baixo e somente um (Afonso 
Cláudio) em Risco Moderado. 
Nenhuma microrregião con-
seguiu atingir os três índices 
para a classificação de Risco 
Muito Baixo. •



Especialistas dão alerta para 
as doenças do verão
lívia alBernaz

A estação mais 
quente do ano 
está chegando. E, 
com ela, chegam 

também as doenças comuns 
do verão, como a gastroen-
terite, candidíase, infecções 
urinárias, entre outras. Para 
evitar as complicações, espe-
cialistas dão dicas para apro-
veitar bem a estação do calor 
intenso, que começa dia 21 de 
dezembro desse ano.

Para evitar o mal-estar, 
os médicos alertam que é de 
extrema importância adotar 

alguns hábitos visto que as 
altas temperaturas e a maior 
exposição ao sol contribuem 
para desidratação do corpo. 
A candidíase vaginal é uma 
das infecções mais comuns 
entre as mulheres e os sinto-
mas são coceira, sensação de 
ardência e presença de corri-
mento de cor branca.

O  g i n e c o l o g i s t a 
Ronney Guimarães explica 
que a candidíase é gerada 
por um fungo. “Trata-se de 
um micro-organismo que já 
existe no local e que pode se 
proliferar por diversos moti-
vos e por conta de qualquer 

fator que altere o PH vaginal, 
como diabetes e gravidez. 
Deixar a vagina muito úmida 
ou com falta de ventilação 
favorece a proliferação des-
ses fungos. O tratamento é o 
uso de antifúngico, que pode 
ser oral ou aplicado no local”, 
orientou o médico.

Para o verão, especifi-
camente, a mulher deve evi-
tar ficar muito tempo com 
maiô ou biquíni molhado e 
não usar roupa íntima aper-
tada. Outros fatores que 
aumentam o risco é relação 
sexual sem preservativo, 
obesidade, gravidez, trata-
mento corrente com antibi-
óticos, entre outros.

Gastroenterite
Renata Lugão, gastro-

enterologista, também faz 
seu alerta: “A elevação da 
temperatura faz com que a 
comida que esteja armaze-
nada de forma inadequada 
fermente mais rapidamente. 
Isso ocorre pelo aumento 
da proliferação de fungos e 
bactérias. E, ao consumi-las, 
sintomas como diarreias, 
náuseas e vômitos podem 
aparecer. O tratamento 
baseia-se na reidratação 
(oral ou venosa), reposição 
da flora intestinal, sendo 
antibióticos reservados para 
casos mais graves.”

Infecção urinária
A infecção urinária 

também é recorrente nesse 
período. “Essa infecção 
ocorre quando uma bacté-
ria consegue entrar nas vias 
urinárias e causar infeção na 
bexiga ou no rim. Quando é 
na bexiga, chamamos de 
cistite, que é uma infecção 
urinária baixa. Quando é no 
rim, chama-se pielonefrite. 
Os sintomas mais comuns 
da cistite são queimação ou 
ardência na hora de urinar 

e dores na região pélvica. A 
cistite que é mais comum na 
mulher pelo fato do canal 
da uretra feminino ser mais 
curto que o do homem.”

Pode ser provocada 
por diabetes ou má higiene, 
além de pouca ingestão de 
líquido. "Importante é se 
hidratar bastante, porque 
o próprio fluxo de urina 
serve como barreira para 
a infecção. O tratamento 
é feito geralmente com 
antibióticos."

Dr. Ronney Guimarães, ginecologista

Dra. Renata Lugão, gastroenterologista
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Veja algumas dicas para 
prevenir a gastroenterite

Inchaço
O calor do verão pode causar 

também inchaço nas pernas. Isso 
ocorre porque o calor dilata as veias 
e aumenta a pressão que elas têm de 
fazer para jogar o sangue de volta ao 
coração. “Evitar roupas apertadas; 
diminuir consumo de sal, açúcar, glú-
ten e leite, alimentos que inflamam; 
evitar longos períodos sentados são 
atitudes importantes nesse período. 
As pessoas devem fazer refeições 
com mais frutas, verduras e fibras”, 
orienta José Marcelo Corassa, cirur-
gião vascular.

"Se o inchaço aparecer e o des-
conforto e dores nas pernas persisti-
rem, é necessário procurar um espe-
cialista para investigar as causas, 
pois podem ser de outras doenças, 
como cardíacas ou renais."

Dr. José Marcelo Corassa, cirurgião vascular

Dra. Bruna Scardini, dermatologista

Pele
A dermatologista Bruna Scar-

dini alerta que a combinação de sol, 
areia, praia, piscina e excesso de suor 
aumenta o risco de algumas doen-
ças de pele. "A micose é uma delas. 
São fungos que acometem a pele, o 
cabelo e as unhas e caracterizam-se 
por apresentar vermelhidão, des-
camação ou coceira. Normalmente 
aparecem em áreas de dobras, que 
são regiões mais quentes e que acu-
mulam suor. As mais comuns são a 
pitiríase versicolor, popularmente 
conhecida como pano branco, a tinea 
pedis, que são as famosas frieiras."

Um dos principais cuidados 
é evitar ficar com o corpo suado ou 
molhado muito tempo, usando, por 
exemplo, talco ou amido em áreas 
de dobras. "E, sempre que notar algo 
diferente, procure um dermatolo-
gista. Os tratamentos podem ser tópi-
cos e, às vezes, via oral, dependendo 
da gravidade do caso", disse. •

SAIBA MAIS 
SOBRE OUTRAS 
DOENÇAS DE PELE

Brotoejas: pequenas 
bolinhas que surgem, espe-
cialmente em bebês, devido ao 
contato da pele com o suor, prin-
cipalmente nas “dobrinhas” da 
própria pele. Podem ser bolhas 
transparentes com pouca 
coceira ou “bolinhas” averme-
lhadas que coçam bastante. 
Usar roupas leves e soltas e evi-
tar locais muito abafados que 
propiciam a sudorese excessiva 
são algumas dicas para evitar 
brotoejas.

Bicho geográfico: é um 
parasita oriundo das fezes de 
cachorros e gatos que penetra 
na pele e provoca uma lesão 
avermelhada semelhante a um 
mapa, daí a origem do nome. 
Geralmente é transmitida em 
praias, em contato com a areia. 
Como prevenção, evite sentar 
na areia e andar descalço, prin-
cipalmente próximo aos calça-
dões, onde as pessoas costumam 
levar animais para passear.

Acne solar: provocada 
pela mistura da oleosidade 
aumentada da pele, sudorese, 
uso do filtro solar e da própria 
radiação solar. Recomenda-se 
lavar o rosto com um sabonete 
adequado para o tipo de pele, 
usar tônicos mais adstringen-
tes e filtros solares com base 
aquosa ou em gel, o que pode 
diminuir a oleosidade.

Queimadura Solar: os 
banhos de mar ou de piscina 
fazem com que as pessoas 
fiquem mais expostas ao sol 
nessa época do ano. Para preve-
nir queimaduras, não esquecer 
o uso de protetor solar. Além 
disso, é preciso reaplicar a cada 
duas horas, lembrando que a 
primeira aplicação tem de ser 
feita 30 minutos antes da expo-
sição solar para garantir que o 
produto seja absorvido. A falta 
de cuidado pode fazer com que 
a pele fique avermelhada e sen-
sível ao toque.

 ➡Hidrate-se muito! 
Beba, no mínimo, de 2 a 
3 litros de líquidos por 
dia. Tome o cuidado 
para que seja filtrada.

 ➡ Ingira alimentos 
mais saudáveis! 
Frutas, legumes e 
hortaliças são de 
mais fácil digestão 
que os alimentos 
ultraprocessados.

 ➡Outra dica impor-
tante: antes de con-
sumi-los, deixe-os 
em uma solução com 
hipoclorito ou água 
sanitária por alguns 

minutos e, em seguida, 
lave-os bem com água 
corrente!

 ➡Atente-se a pro-
cedência dos alimen-
tos que serão consu-
midos: busque comer 
em locais em que você 
conheça e que tenha 
hábitos de higiene 
bem claros para os 
clientes.

 ➡ Lave as mãos: 
atitude simples e que 
passou a fazer parte 
do cotidiano de todos, 
precisa ser reforçada 
no verão.
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Pets abrem portas para 
mercado: bichinhos contam com 
cuidador, creche e até hotel

“Atendo em minha 
própria casa. Os pets 
logo se costumam 

ficar bem tranquilos e 
perto da gente.”
Gisella Jaegger,
cuidadora de pet

Geiza arDiçon

Quem tem pet em casa 
sabe que eles se tor-
nam membros da 
família. Se for viajar, 

logo já vem a preocupação: 
onde e com quem deixar? É 
aí que entram os cuidadores 
de pet. Já ouviu falar? O cui-
dador de pet oferece serviços 
de creche para o cão passar 
o dia enquanto o dono está 
no trabalho, por exemplo; 
ou, até mesmo, no formato 
de hotel, quando é oferecido 
um pacote para o cãozinho 
ficar sob a responsabilidade 
de seu cuidador por um perí-
odo maior de tempo.

Gisella Jaegger oferece 
esse serviço de forma domi-
ciliar, recebendo os pets em 
sua própria casa, na Praia do 
Canto, Vitória. Atendendo a 

uma quantidade limitada, ela 
destaca que os horários são 
acordados diretamente com 
o cliente e conforme a neces-
sidade. Além disso, Gisella 
destaca que a ideia é que os 
bichinhos se sintam como se 
estivessem em casa mesmo e 
o tempo que passam juntos é 
dedicado a cuidados com ali-
mentação, passeios e brinca-
deiras, por exemplo.

“Tive cachorro durante 
15 anos, sempre gostei muito. 
A partir do momento que ele 
não estava mais comigo, tive 
a ideia e comecei a ficar com 
os animais. No início ficava 
mais com os dos amigos e 
depois foram indicando para 
outros clientes. Como estu-
dava para concursos públicos 
e ficava a maior parte do dia 
em casa, decidi que seria uma 
boa oportunidade”, afirmou.

Gisella Jaegger é uma das profissionais 
que uniu o amor pelos pets com a 
demanda de mercado e passou a atuar 
como cuidadora de pets em casa
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G e r a l m e n t e ,  a 
demanda surge diante a 
viagens dos donos dos pets 
e, assim, acabam utilizando 
os serviços da cuidadora. 
“Quando vão viajar ou tem 
algum compromisso, eles 
procuram pelo serviço de 
cuidador de pet. Às vezes pre-
cisam que cuide do cachorri-
nho para uma viagem ou até 
mesmo quando irão fazer 
algum serviço ou obra em 
casa, já que os pets costumam 
ficar bem agitados com esse 
tipo de atividade”, destacou.

E ela reforça que os 
bichinhos ficam bem tran-
quilos por lá. “Eles logo se 
acostumam após chegar aqui e 
costumam ficar bem tranqui-
los e perto da gente”, concluiu.

A comerciante Rosiane 
Deluca, que tem a Amora em 
casa (da raça Shitzu) utiliza 
os serviços de cuidador de 
pet quando precisa via-
jar. “Procuro esse serviço 

quando preciso viajar para 
não deixar a Amora sozinha. 
Quando decidi ter o animal 
de estimação em casa, eu 
decidi também cuidar bem. 
Por isso, pesquisei bastante 
antes e hoje confio mesmo, 
de olhos fechados. Acho 
importante ter esse serviço, 
que veio para ficar e que está 
crescendo muito, pois as pes-
soas não querem deixar o cão 
sozinho”, disse. •

SAIBA A DIFERENÇA
PET SITTER
É um termo em 

inglês que significa 
“babá de pet”. Ou seja, 
é um profissional que 
cuida do seu filho 
de quatro patas em 
momentos de ausên-
cia. Esse é um serviço 
versátil, que pode ser 
adaptado.

DOG WALKER
Passeador de 

cães. O objetivo é 
garantir o lazer diário 
para que o pet possa 
colocar em prática seus 
instintos naturais e ao 
mesmo tempo aprender 
a lidar com os diferen-
tes estímulos externos 
de maneira equilibrada.

“Pesquisei 
bastante e hoje 
confio mesmo, 

de olhos fechados. 
Acho importante ter 
esse serviço, que veio 
para ficar e que está 
crescendo muito.”
Rosiane Deluca 
e a Amora

VEJA OS VALORES
Creche (apenas passar o dia) - cerca de R$ 40 | Diária - R$ 30

w (27) 9 9975-7943

OBS: Feriados, o valor pode ser alterado. É importante estar com as vacinas em dia (V10, Raiva, Giárdia, 
Antiparasitários e Vermífugo)

l @cuidadog.vix

https://www.instagram.com/cuidadog.vix/
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Geiza arDiçon

O mês das promoções 
e ofertas dos mais 
variados produtos 
chegou. Novem-

bro é marcado por muitas 
propagandas e preços que 
até se tornam atrativos. Mas 
é preciso ter atenção e ficar 
em alerta para não cair em 
armadilhas dos descontos 
que podem pesar no bolso 
depois. O Procon Estadual 
traz algumas dicas que 
podem valer ouro na hora 
das compras.

E não pense que a 
atenção deve ser somente no 
dia da promoção, marcada 
para o dia 26 de novembro. 
É preciso já fazer uma breve 
pesquisa com antecedência. 
“A primeira dica para quem 
está pensando em comprar 
algo é pesquisar desde já 
os preços dos produtos em 

diferentes lojas virtuais par-
ticipantes da campanha, e 
até mesmo em lojas físicas, 
para verificar se o produto 
ofertado tem, de fato, uma 
redução no preço”, afirmou 
o diretor-presidente do Pro-
con-ES, Rogério Athayde.

Para quem faz com-
pras pela internet é preciso 
ter atenção aos sites, buscar 
referências, saber a identi-
ficação da loja pelo CNPJ 
e razão social e as formas 
de pagamento oferecidas. 
Rogério destaca que o consu-
midor que vai participar pela 
primeira vez da Black Friday 
precisa saber que nem todos 
os produtos à venda nos sites 
credenciados participam da 
promoção. "Sendo assim, é 
preciso que os produtos com 
desconto estejam destaca-
dos e claramente identifica-
dos por meio do selo Black 
Friday”, disse.

Procon faz 
alertas para 
consumidor 
não cair em 
armadilhas 
da Black 
Friday
O diretor-presidente do órgão, Rogério 
Athayde, destaca a importância de uma 
pesquisa feita com antecedência, além 
de buscar referências dos sites antes das 
compras on-line
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Ele ainda alerta: “Des-

confie dos sites que possuem 
como única forma de paga-
mento o depósito em conta 
corrente, boleto bancário e 
transferências via Pix”, des-
tacou. Se efetuou alguma 
compra durante esse perí-
odo, o Procon enfatiza que é 
importante que o consumi-
dor imprima ou guarde sob 
a forma eletrônica (prints) 
todos os documentos que 
atestem a compra, como o 
número da compra, confir-
mação do pedido, compro-
vante de pagamento, con-
trato ou anúncios.

Outro ponto em des-
taque é sobre a garantia de 
ter o produto em estoque 
no ato da compra para evi-
tar do consumidor não ser 
pego de surpresa ao pagar 
pelo preço da promoção e a 
loja, posteriormente, alegar 
falta do produto. “Nesses 
casos, o consumidor poderá 
registrar uma reclamação no 
Procon alegando descumpri-
mento à oferta”, concluiu o 
diretor-presidente. •

DICAS DO PROCON

- Nesse período de promoções, muitas lojas promovem 
descontos. Cuidado! Busque referências sobre o site;

- Pesquise se existem muitas reclamações sobre a 
empresa nos órgãos de defesa do consumidor e/ou em 
sites de reclamações na internet e compre em lojas com 
boa reputação;

- Procure no site a identificação da loja (razão social, 
CNPJ, endereço, e-mail e telefone fixo). Caso ocorra 
algum problema, localizar a empresa será fundamental 
para a solução;

- Se o fornecedor não possuir essas informações, esco-
lha outro e denuncie, pois, a disponibilização dessas 
informações é obrigatória.

4

2

1

3

O QUE É A BLACK FRIDAY?

RECLAMAÇÕES
Se o consumidor não con-

seguir realizar a compra devido a 
problemas no site, poderá reclamar. 
Também são passíveis de reclama-
ção o descumprimento à oferta, 
publicidade enganosa e de mudança 
de preço na hora da compra.

As reclamações no Procon-ES 
podem ser formalizadas pelo e-mail 
atendimentoapp@procon.es.gov.br.

A Black Friday 
("Sexta-feira Preta", em 
tradução livre) é uma data 
comemorativa criada nos 
Estados Unidos para a sex-
ta-feira seguinte ao Dia de 
Ação de Graças, celebrado 
na quinta-feira da quarta 
semana de novembro. 
Marca o início de um perí-
odo de compras para as 
comemorações de Natal e 
Ano Novo e é conhecida 
como uma data em que 

lojas e redes de varejo apli-
cam descontos em seus 
produtos.

Neste ano, a Black 
Friday será realizada no 
próximo dia 26 de novem-
bro. Ainda que a data ofi-
cial seja apenas nesse dia, 
muitas redes de varejo no 
Brasil ampliam os períodos 
de ofertas para a semana 
que antecede a Black Fri-
day ou até mesmo para 
todo o mês de novembro.
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Kassia Gonçalves, artista 
plástica

"Ser entrevistada pelo Agora ES foi uma experiên-
cia incrível! Contei sobre minha vida, minha trajetória, 
de como cheguei até aqui... me senti realizada com o tra-
tamento que tive por todos. Tenho muito a agradecer por 
terem impulsionado meu rendimento no mercado. Depois 
dessa entrevista, consegui alcançar outros lugares, outros 
ares e pessoas de todo o Espírito Santo entraram em con-
tato comigo para adquirir minha mão de obra. Hoje, para-
benizo o jornal e quero dizer que, através de vocês, conse-
gui levar ainda mais minha arte para o mundo! Obrigada 
mesmo, de coração! Que Deus abençoe mais e mais!"

Transcares dá posse a nova diretoria

O S i n d i c ato  d a s 
E m p r e s a s  d e 
Transportes de 
Cargas e Logística 

do Espírito Santo (Transca-
res) está com nova diretoria. 
Os novos membros da Dire-
toria e do Conselho Fiscal 
foram empossados na quinta 
(18), durante solenidade em 
Vitória. A eleição para com-
posição da nova diretoria da 
entidade foi realizada na sex-
ta-feira (12), em chapa única. 
A gestão da nova diretoria 
terá início em 1º de janeiro de 

2020 e seguirá até dezembro 
de 2024.

O novo presidente da 
entidade, Luiz Alberto Tei-
xeira, agradeceu a confiança 
dos demais membros e des-
tacou o papel do Transcares 
no Espirito Santo. "Um dos 
pontos mais fortes do Trans-
cares, no qual aposto justa-
mente para superar as adver-
sidades, é a sua gestão bem 
definida. Conheço bem nosso 
sindicato e acredito muito 
em seu potencial de trabalho 
cooperativo. Mas, na prática, 

o que isso significa? Signi-
fica que vamos aproveitar o 
trabalho positivo que já vem 
sendo realizado pela nossa 
equipe e manteremos nosso 
olhar para a frente, buscando 
fazer mais e demonstrar que 
o novo associado poderá 
colher frutos por estar ao 
nosso lado", afirmou.

A entidade foi criada 
em 1979 com o objetivo de 
fortalecer o transporte rodo-
viário de cargas e logística, 
contribuindo com o desen-
volvimento do Estado. •

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA
- LUIZ ALBERTO TEIXEIRA (Presidente)
- JOSÉ GERALDO VALADÃO 
(Vice-presidente)
- FERNANDO FAVALESSA DE MARCHI 
(Diretor Financeiro)
- KARLA DE OLIVEIRA DINIZ (Diretora 
Financeiro - Suplente)

DIRETORIA OPERACIONAL
- HUDSON CARVALHO CORDEIRO (Diretor 
Operacional Carga Fracionada)
- ODIVAL ANTÔNIO ROCON (Diretor 
Operacional Carga Lotação)
- MARCO ANDRÉ ZON (Diretor Operacional 
Carga Portuária)

DIRETORIA REGIONAL
- VANSIONIR PAGANINI (Diretor Regional 
Sul I)
- LAURO TEIXEIRA MACHADO (Diretor 
Regional Sul II)

- LEANDRO COSTA TEIXEIRA (Diretor 
Regional Norte I - Colatina) 
- SIDNEI AUGUSTO BOF (Diretor Regional 
Norte II - Linhares)

DIRETORIA PARA ASSUNTOS DA 
COMJOVEM
- ROBERTO PIANI COELHO FABIANI 
(Diretor COMJOVEM)

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS
- JULIANO ALMEIDA MARTINS
- WESLEY LOOSE PROESCHOLDT
- DELLANO COELHO SCARPE

SUPLENTES
- RAMON ZUQUI PAGANINI
- JONAS LORENCINI
- RONALDO SALLES DE SÁ
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POLÍTICA
CONFIRA A ENTREVISTA COM 

O VEREADOR DE DOMINGOS 

MARTINS JOHNEI DEGEN

CRAQUE NO ES

JÚNIOR BAIANO VEM AO ESTADO 

JOGAR BOLA EM TIMES DE 

PROJETOS SOCIAIS

PÁG.

18

PÁG.

04

DEFESA PESSOAL

EMILIANO PRADO LEVA EXPERIÊNCIA 

DAS LUTAS NO MMA PARA CURSOS 

DE DEFESA PARA MULHERES

J o r n a l



Economia

Seu carro está consumindo além 
do normal? Veja os itens que você 
precisa revisar no seu veículo!
Em algum momento, 

você irá notar que, 
após uma certa 
quilometragem do 

seu veículo, o consumo de 
combustível pode ser maior 
que o convencional e, com o 
preço que está o combustí-
vel, precisamos ficar de olho 
para economizar o quanto 
pudermos!

O combustível em si 
acaba trazendo algum tipo 
de sujeira que, geralmente, 
acaba sendo depositado nos 
famosos bicos injetores de 
combustível. Isso requer que 
seja feita uma limpeza nos 
bicos, que fará com que eles 
retornem a pressão normal 
de funcionamento e fiquem 
bem limpinhos.

Poucas pessoas conhe-
cem o chamado corpo borbo-
leta. Ele é o responsável pelo 
controle da quantidade de ar 

que será lançada dentro do 
cilindro quando acionado o 
pedal do acelerador.

Quanto mais acelerar, 
mais ar acaba passando por 
ele e, mesmo com o filtro de 
ar, as partículas menores 
acabam passando. Boa parte 
delas se deposita no corpo 
borboleta, dificultando a 
leitura correta da posição 
da borboleta e, consequen-
temente, precisa-se acelerar 
mais que o normal. Peça ao 
seu mecânico para realizar 
a limpeza dele junto com os 
bicos injetores.

O filtro de ar do motor 
não pode ficar de fora. A troca 
dele deve acontecer a cada 10 
mil quilômetros ou se estiver 
sujo antes dessa quilometra-
gem, claro! Fique de olho no 
manual do seu veículo. Isso irá 
te ajudar bastante a saber o 
que trocar e o período correto.

As velas também não 
podem ficar de fora. Item 
fundamental para o bom 
funcionamento do veículo, 
cada fabricante tem uma qui-
lometragem específica para 
troca, porém, é interessante 
realizar verificações a cada 
40 mil para veículo que tem 
um período de troca maior.

Para os veículos que 
não utilizam velas para 
alta quilometragem, a reco-
mendação é que a troca 
seja realizada a cada 40 mil 
quilômetros.

Junto das velas temos 
os cabos que conduzem a 
centelha para a combustão 
acontecer dentro do pistão. 
Carros que possuem cabos 
de vela precisam ser substi-
tuídos junto com as velas e, 
para os carros que possuem 
a bobina já conectada à vela, 
ou seja, não possuem cabos 

de vela, geralmente não pre-
cisam ser substituídas com 
frequência. Sua durabilidade 
é bem maior!

E aí? Já revisou esses 
itens para melhorar o con-
sumo de combustível do seu 
veículo? Se ainda não, não 

perca tempo! Você pode estar 
desperdiçando dinheiro com 
o consumo do seu veículo! 
Até a próxima! •

Flavio Bolonha é 
repórter do Agora ES e con-
sultor automotivo.
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Flavio Bolonha
l @flaviobolonha

Leia também em
www.agoraes.com.br 

Dellano Scarpe, diretor 
comercial da Dellmar 
Transporte Sustentável

"O Agora ES já rompeu as fronteiras do Espírito 
Santo. Tivemos a alegria de ter nossa preocupação 

pela sustentabilidade estampada nas pági-
nas do jornal com nossa frota que emite 

menos CO2 na atmosfera. Uma grande 
empresa de São Paulo leu a matéria e 

entrou em contato conosco, dizendo 
que estamos caminhando à frente de 
muitas empresas de transporte no 
Brasil. Ampliou nosso network. Foi 
um grande termômetro para nós."
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EDUCAÇÃO
APRENDENDO COM A AJUDA DA TECNOLOGIA

SOLIDARIEDADE
ATLETA CONSEGUE FAZER INSCRIÇÃO PARA O BRASILEIRO DE JIU-JITSU
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EXEMPLO DE RESPEITO NO TRÂNSITO É TEMA DE PEDALAÇO EM VIANA

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
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 Arnaldinho Borgo 
regulamenta o 
teletrabalho JK

COLUNA

Foi assinado nessa 
semana, pelo pre-
feito de Vila Velha 
Arnaldinho Borgo 

(Podemos), o decreto que 
regulamenta a realização de 
atividades remotas para os 
servidores da Prefeitura de 
Vila Velha, o home office. O 
decreto foi construído em 
conjunto com a Câmara de 
Vila Velha.

O prefeito destacou 
que o momento é possível 
devido ao investimento que 
está sendo feito em tecno-
logia, digitalizando os pro-
cessos e ferramentas de tra-
balho, ouvindo servidores 
e buscando condições para 
que a capacidade de trabalho 
seja ampliada, melhorando a 
eficiência do serviço público.

“Esse projeto foi idea-
lizado por várias mãos, pela 
Prefeitura e pela Câmara de 
Vereadores. Com o teletra-
balho, iremos economizar, 
aumentar a capacidade dos 
servidores e melhorar o trân-
sito em nossa cidade. Isso só 
é possível porque estamos 
investindo em tecnologia, 

bem-estar dos servidores 
e eficiência aos munícipes, 
transformando processos 
eletrônicos e desburocra-
tizando o serviço público. 
Assim, estamos tendo mais 
agilidade e eficiência”, relata 
Arnaldinho Borgo.

Segundo o presidente 
da Câmara, o vereador Bruno 
Lorenzutti (Podemos), Vila 
Velha está vivendo um novo 
tempo. “A Câmara e a Prefei-
tura estão unidas para que 
possamos trazer cada vez 
mais benefícios para os servi-
dores e para os moradores de 
Vila Velha. Assim, todos saem 
ganhando. Como servidor 
efetivo, acompanho essa soli-
citação há algum tempo e ela 
chega em boa hora”, afirma.

A nova medida propor-
ciona o aumento da produti-
vidade com a flexibilidade de 
horário, mais comodidade 
e conforto, otimização de 
tempo e redução de custos 
para o órgão.

A modalidade permite 
que o servidor execute as 
atribuições e atividades de 
forma remota e contínua. 

Porém, o servidor terá de 
comparecer, presencial-
mente, ao menos uma vez 
por semana, para viabilizar 
a entrega e a retirada de pro-
cessos, o repasse de informa-
ções e outras atividades que 
requeiram a presença física 
do trabalhador.

Nesse formato de tra-
balho, o servidor deve cum-
prir metas de desempenho 
estabelecidas, atender às 
convocações para compare-
cimento às dependências do 
órgão, manter telefones de 
contato permanentemente 
atualizados e ativos, assim 
como consultar diariamente 
o e-mail institucional e apre-
sentar relatórios de Plano de 
Trabalho Individual ao final 
de cada mês. Caberá à che-
fia imediata monitorar as 
atividades.

Cada secretaria dis-
ponibilizará um formulário 
de Inscrição do Programa 
de Teletrabalho. Só será per-
mitida a cada unidade 25% 
de sua lotação, a critério do 
secretário municipal. (Com 
informações da PMVV.) •

Injeção de ânimo
Depois de uma agenda cheia durante a semana na 

Secretaria de Estado de Governo, o ex-prefeito de Viana Gilson 
Daniel tem seguido as sextas-feiras para o interior do Estado 
com dois objetivos: falar sobre gestão pública voltada para 
resultados e levar informações sobre os investimentos do 
governo do Estado em todo território capixaba. Essa semana, 
o secretário seguiu para São Domingos do Norte, Pancas, 
Colatina, Alto Rio Novo e João Neiva.

Em suas redes, Gilson Daniel postou um vídeo, após a 
palestra para servidores de São Domingos do Norte - que con-
tou com a presença da prefeita Ana Izabel Malacarne Oliveira 
(DEM), que traz o depoimento de uma liderança da cidade. "O 
que ele falou vai para o coração da gente. O que ele passou 
para nós aqui são coisas do mais alto valor para a cidade, para 
as pessoas e para as organizações." Uma verdadeira injeção 
de ânimo para a administração pública local. Nos bastidores, 
a informações é de que Gilson Daniel deverá disputar uma 
cadeira de deputado federal.

Sem interferência
O Tribunal de Justiça do Espí-
rito Santo (TJ-ES) começou 
a debater, nesta sexta-feira 
(19), a escolha dos seus novos 
membros pelo Quinto Consti-
tucional, que garante espaço 
na Corte para representantes 
dos advogados e do Minis-
tério Público. Pouco antes, a 
Transparência Capixaba entre-
gou ao presidente do órgão, 
desembargador Fábio Clem 
de Oliveira, documento que 
defende, além de critérios téc-
nicos e vida profissional e vida 
pessoal ilibadas, que a escolha 
do novos membros não sofra 
interferência de "poderes polí-
tico e econômico".

Falta atualização
No portal da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos de 
Vitória consta o nome da secre-
tária Neuza de Oliveira. Mas, 
logo abaixo, na aba estrutura 
organizacional, aparece o nome 
de Nara Borgo, atual secretária 
de Estado de Direitos Humanos. 
Nara esteve à frente da pasta 
municipal antes de assumir a 
secretaria estadual, há alguns 
anos já.

Direto de Dubai
A convite da Findes, os depu-
tados federais Josias da Vitória 
(Cidadania) e Neucimar Fraga 
(PSD) participaram, nesta 
semana, da comitiva capixaba 
na Expo Dubai, que reuniu 
líderes de 192 países. Empol-
gado, Da Vitória criou um blog 
chamado "Diário de Dubai" e 
contou as novidades e opor-
tunidades identificadas para o 
Espírito Santo no evento. Até 
posou ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

Luto
Faleceu na quinta (18) Pergen-
tino de Vasconcelos, fundador do 
Centro Universitário do Espírito 
Santo (Unesc) e avô do deputado 
estadual Renzo Vasconcellos (Pro-
gressistas). Professor, advogado, 
ex-prefeito e ex-vereador, ele foi 
um dos pioneiros no ensino supe-
rior na região Norte. Pela Unesc, 
se formaram diversos advogados, 
que se tornaram juízes e desem-
bargadores. O prefeito de Cola-
tina, Guerino Balestrassi (PSC), 
decretou luto oficial por três dias. 
O governador Renato Casagrande 
(PSB) também lamentou a morte 
do empresário. •



Política

O bêbado (a crise da Covid) e o 
equilibrista (reequilíbrio dos contratos)

Érico 
Lopes
l @cafedireitogestao

“A e s p e r a n ç a 
equilibrista 
sabe que o 
show de todo 

artista tem de continuar...” 
Em 2020, vivíamos, no Brasil, 
ainda que timidamente, certo 
otimismo com a promessa de 
um País mais liberal e a espe-
rança de um crescimento 
econômico. Mas, como uma 
boa dose de álcool no orga-
nismo, a pandemia causada 
pela Covid-19 nos deixou 
“bêbados”, derrubando essa 
expectativa. Passamos a 
andar numa “corda bamba 
de sombrinha”, podendo se 
machucar em cada passo 
dessa linha.

A economia foi brutal-
mente atacada, ocasionando 
fechamento de empresas, 
trabalhadores desemprega-
dos, cortes nos salários. A 
geração de renda e consumo 
foi atingida, quase chegando 
a óbito como, infelizmente, 
muitos chegaram. Voltamos 

a um período de escuridão, 
sem perspectivas de futuro, 
como um bêbado em coma 
alcoólico.

E essa “embriaguês” 
nos faz rever as obrigações 
assumidas nas contratações 
com o poder público. Afinal, 
o atual cenário econômico 
muitas das vezes torna o seu 
cumprimento inviável, senão 
impossível, desequilibrando 
a relação estabelecida entre 
as partes contratantes.

Essa “dose alcoólica” 
acima do comum e, acima de 
tudo imprevisível, traz à cena 
o instituto do reequilíbrio 
econômico-financeiro das 
condições contratadas como 
um verdadeiro “equilibrista”.

Restabelecer o equilí-
brio econômico-financeiro 
nos contratos com o poder 
público tem sido crucial e é 
autorizado pelo nosso orde-
namento jurídico. O pedido 
deve conter as razões eco-
nômicas e jurídicas que 

ensejam a adequação contra-
tual, sendo direcionado ao 
órgão público contratante.

É de suma importân-
cia a clara demonstração da 
modificação do cenário em 
que foram estabelecidas as 
condições contratuais, des-
tacando os fatos imprevisí-
veis, os fatos previsíveis com 
consequências incalculá-
veis, o caso fortuito, de força 
maior ou o fato do príncipe.

Caso o reequilíbrio fra-
casse no âmbito administra-
tivo, é perfeitamente cabível 
submeter o pedido ao poder 
judiciário. Afinal, é necessá-
rio a manutenção do equilí-
brio da relação contratual, 
evitando que a pandemia 
imponha prejuízos a uma 
das partes contratantes.

É fundamental ao ges-
tor público ter bom senso e 
seriedade para garantir o 
equilíbrio do contrato e, prin-
cipalmente, a execução dos 
contratos de interesse público.

Assim como a espe-
rança que foi citada pelos bri-
lhantes autores João Bosco e 
Aldir Blanc, este que, inclu-
sive, foi vítima fatal da Covid-
19, é fundamental ao bêbado 
retratado em sua música o 
reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro dos contratos man-
tidos com o poder público. É 
é fundamental para garantir 
o interesse público na exe-
cução dos contratos que, por 
vezes, estão embriagados 
mergulhados nessa crise.

Afinal, o show tem que 
continuar e o serviço público 
não pode parar. •

Érico Lopes é Mes-
trando em Direito Admi-
nistrativo e Administração 
Pública pela Universidad de 
Buenos Aires, Membro Titu-
lar da Academia de Letras 
Jurídicas do Estado do Espí-
rito Santo e Secretário de 
Controle e Transparência 
de Viana.
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PRÁTICA DE ATIVIDADE 

FÍSICA E ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL AJUDAM NA 

SAÚDE DO CORAÇÃO

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

EDUCAÇÃO, ESPORTE 

E BOA VONTADE: 

CONHEÇA A HISTÓRIA 

DE UM PROFESSOR 

QUE FAZ A DIFERENÇA

CONFIRA A 
ENTREVISTA 
EXCLUSIVA COM O 

DEPUTADO ESTADUAL 

LUCIANO MACHADO

POLÍTICA

EXEMPLO

Luciano Machado, deputado 
estadual

"Quero parabenizar toda a equipe do jor-
nal Agora ES, que completa 01 ano de existência! 
Neste curto período, o jornal vem mostrando sua 
importância para o fortalecimento do trabalho da 
imprensa capixaba. O Agora ES é um veículo que 
lida com todos os temas, com transparência, pers-
picácia e, acima de tudo, cumprindo sua missão 
de informar a sociedade de forma clara! O Agora 
ES veio para construir uma história de uma mídia 
transparente, de confiança e credibilidade no Espí-
rito Santo, principalmente nesse momento onde 
uma camada da sociedade espera da imprensa 
essa seriedade, que é característica do jornal, para 
transmitir as informações dos órgãos oficiais."

J o r n a l
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Política

"Construir a primeira APAE é 
meu maior desejo"

ENTREVISTA | ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA, O CUÍCA, PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

vinícius nascimento

Eleito com quase 
70% dos votos para 
comandar a prefei-
tura de São José do 

Calçado, Antônio Coimbra 
de Almeida (PSB), ou apenas 
Cuíca, como é popularmente 
conhecido, está à frente do 
Poder Executivo da cidade 
pela primeira vez. Em 2016, 
chegou a disputar as eleições 
e ser declarado eleito após o 
registro de campanha do 
ex-prefeito da cidade José 
Carlos de Almeida (MDB) 
ter sido negado pela juíza 
eleitoral do município. Con-
tudo, após o acolhimento do 
recurso da defesa do emede-
bista pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-ES), o órgão 
revisou o resultado das elei-
ções e declarou José Carlos 
de Almeida como prefeito 
eleito.

Antes de chefiar o 
Poder Executivo da cidade 
da região sul do Estado, o 
prefeito já havia atuado 
como secretário de Saúde, 
Administração e Finanças 
na cidade. Cuíca tem 64 anos, 
é casado e, nesta entrevista 
exclusiva, fala sobre os desa-
fios de conduzir a cidade no 
momento de crise sanitária 
e econômica, destaca os prin-
cipais avanços alcançados 
pela gestão neste primeiro 
ano de mandato e fala como 
pretende conduzir os traba-
lhos nos próximos anos.

Agora ES - O Brasil e 
o mundo vivem uma crise 
sanitária e econômica 
muito grave. Para o senhor, 
quais os maiores desafios 
de se governar uma cidade 
diante desse cenário?

Antônio Cuíca - Não 
é fácil administrar uma 
cidade neste momento! Mas 

estamos nos esforçando 
bastante para melhorar a 
vida da população de Cal-
çado. Nestes primeiros 11 
meses de mandato, já fize-
mos 36 obras com recursos 
próprios. Reabrimos 100 km 
de estradas em regiões que 
há mais de 20 anos não rece-
biam melhorias por parte da 
prefeitura. Aplicamos revsol 
em diversas outras estradas 
que são usadas para escoa-
mento agrícola... Com essas 
melhorias na infraestrutura 
da cidade, e por meio das 
nossas articulações, estamos 
conseguindo atrair novos 
empreendimentos para Cal-
çado, que irão criar diversas 
vagas de emprego para nossa 
população. Estamos criando 
um Centro Empresarial, com 
capacidade para receber 
22 empresas, que também 
irá gerar novos empregos. 
Então, estamos trabalhando 
bastante para reconstruir 
Calçado.

O senhor, desde que 
assumiu a prefeitura, 
implantou uma polí-
tica intensa de corte 
de gastos no Execu-
tivo municipal. Os 
recursos econo-
mizados pode-
rão ser desti-
nados para 
o u t r a s 
áreas?

Uma das primeiras 
medidas que adotamos, 
assim que assumimos a pre-
feitura, foi reduzir em 50% 
o salário do prefeito (R$ 10 
mil para R$ 5 mil), da vice 
(R$ 6 mil para R$ 3 mil) e 
dos secretários (R$ 4 mil 
para R$ 3 mil), além de 
acabar com o pagamento 
de diárias. Só com essas 
medidas, conseguimos 
economizar quase meio 
milhão de Reais nos primei-
ros 11 meses do ano. Com 
essa "sobra" no orçamento, 
fizemos a contratação de 11 
novos médicos para atuar 
na cidade, melhorando a 
qualidade nos serviços em 
Saúde, uma das promessas 
de campanha.
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Política
Na última semana, a 

prefeitura fez o pagamento 
de um abono salarial de R$ 
10 mil a 116 professores da 
rede municipal de ensino. 
Até o momento, esse é o 
maior abono pago a esses 
profissionais no ES. Qual 
a importância de se valori-
zar esses profissionais?

Além desse abono, 
atualizamos o salário dos 
professores da cidade para 
o piso nacional. Isso era uma 
reivindicação antiga da cate-
goria que, com uma boa ges-
tão dos recursos públicos, 
conseguimos realizar. Pra 
mim é uma satisfação muito 
grande poder conceder esse 
abono. A categoria merece. 
Os professores são funda-
mentais para a construção 
da nossa sociedade.

Durante a campanha 
eleitoral, o senhor defen-
deu um processo para 
"reconstruir a cidade". 
Neste primeiro ano de 
governo, o que já foi feito 
para essa reconstrução?

Além do processo de 
reconstrução na área da 
Saúde, já estamos conse-
guindo aprimorar a infra-
estrutura da cidade, com 
melhorias nas estradas, e 
estamos fazendo muitas 
obras por toda cidade. Cria-
mos uma Central de Aten-
dimento, que funciona 24 
horas por dia, onde a popu-
lação aciona os técnicos 
da prefeitura para atender 
todas as demandas. Por 
exemplo, montamos uma 

equipe de tapa-buracos e 
esgotamento sanitário que 
pode ser acionada por meio 
da central. Com isso, nossas 
estradas recebem a manu-
tenção devida sempre que 
necessário.

Contratamos maqui-
nário agrícola e fizemos a 
manutenção em todas as 
estradas rurais da cidade. 
Limpamos as lavouras por 
conta do período de colheita 
do café. E todo esse trabalho 
partiu da prefeitura. Não foi 
necessário nem os produto-
res pedirem. Entendemos 
que esse é o papel do gestor 
público! Coloquei um técnico 
agrícola na estrada, batendo 
de porta em porta dos pro-
dutores, para saber quem 
necessitava de manutenção 
na lavoura. Mas a Central de 
Atendimento pode ser acio-
nada para as mais variadas 
demandas, seja na Saúde, 
Agricultura, infraestrutura, 
entre outras áreas.

R e ce nte m e nte,  a 
prefeitura anunciou que 
está avaliando a criação da 
Guarda Municipal. Como 
anda esse processo?

Vamos realizar em 
maio do próximo ano um con-
curso que irá contemplar a 
criação da Guarda Municipal. 
Estamos preparando toda 
documentação e preparando 
os editais para o concurso. 
Inicialmente, serão criadas 
10 vagas para os agentes, que 
irão auxiliar na segurança da 
cidade, orientação no trân-
sito, entre outras atividades.

São José do Calçado 
é um município muito pró-
ximo ao Estado do Rio de 
Janeiro. Essa proximidade 
faz com que muitos morado-
res de Calçado busquem o 
comércio carioca, gerando 
uma perda de receita para a 
cidade. Como o senhor vem 
trabalhando para diminuir 
esse impacto no comércio 
local?

É um desafio muito 
grande para qualquer admi-
nistrador. Nossa cidade é 
essencialmente rural e tem 
11 mil habitantes. Fazemos 
divisa com a cidade de Bom 
Jesus do Itabapoana (RJ), 
que possui grandes redes 
de atacado, por exemplo, e 
é difícil competir com essas 
redes. Mas estamos prepa-
rando uma série de ações 
para incentivar a compra no 
comércio local. Com o paga-
mento do abono de R$ 10 mil 
aos professores, por exem-
plo, injetamos mais de R$ 
1,5 milhão na cidade e fiz um 
apelo aos professores para 
comprar no comércio de 
Calçado. Isso é importante 
para fomentar a economia 
da cidade.

Recentemente, a pre-
feitura anunciou a cons-
trução da primeira sede 
da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE) em Calçado. Qual a 
importância desse equipa-
mento na cidade?

São José tem 123 crian-
ças especiais cadastradas, que 
necessitam de atendimento 

da APAE. Hoje, o município 
leva essas crianças para o 
Rio de Janeiro para receber 
assistência. Isso gera um 
desgaste muito grande para 
as crianças e seus familia-
res. Por meio de emenda de 
vários deputados, estamos 
conseguindo recursos para 
construção de uma APAE em 
Calçado. Já temos máquinas 
no terreno fazendo a terra-
planagem e preparando a 
área para iniciar a obra.

Precisamos dar mais 
dignidade para essas famí-
lias. Hoje, elas enfrentam 13 
km de estradas até a sede da 
APAE em Bom Jesus (RJ) e 
ter uma sede em Calçado irá 
melhorar e muito a vida des-
sas famílias. Investimento em 
infraestrutura e esgotamento 
sanitário são necessários, 
mas nada é mais importante 
que a APAE. Então, construir 
a primeira sede da APAE na 
cidade é meu maior desejo e 
desafio!

O senhor pretende 
fazer alguma reforma 
administrativa nos próxi-
mos anos?

E s t a m o s  fa z e n d o 
um esforço muito grande 
para cortar gastos e usar 
esse dinheiro em áreas que 
necessitam de melhorias. O 
serviço de recolhimento do 
lixo doméstico, por exemplo, 
era terceirizado e tinha um 
custo muito elevado. Então, 
passamos a administrar o 
serviço. A prefeitura tem 
a máquina e o caminhão e 
só foi preciso contratar a 

equipe. Essa mudança gerou 
uma economia de R$ 100 
mil por mês para os cofres 
públicos.

Em janeiro do próximo 
ano, estamos preparando 
uma reforma administrativa 
para adequar os salários dos 
servidores, que há mais de 10 
anos estavam sem reajuste. 
Não tivemos condições de 
reajustar os salários ainda 
neste ano por conta da Lei 
que proíbe reajuste a servi-
dores devido à pandemia da 
Covid-19.

Hoje, como é a relação 
do Poder Executivo com o 
Legislativo da cidade?

No começo do man-
dato tivemos uma relação um 
pouco conflituosa por conta 
de algumas medidas que ado-
tamos. Quando, por meio de 
decreto, reduzi o salário do 
prefeito e secretários, gerou 
uma situação de pressão para 
que o Legislativo adotasse a 
mesma medida. Passado 
alguns meses, conseguimos 
restabelecer nossa relação 
harmônica.

O senhor é do mesmo 
partido do governador 
Renato Casagrande, o PSB. 
Essa proximidade é bené-
fica para o município?

O governador Casa-
grande é um grande parceiro 
de Calçado. Nossa relação é 
muito boa. Sempre que pre-
ciso de apoio para algum ser-
viço, vou até ele e ou até seus 
secretários e as demandas da 
minha cidade são atendidas. •

J o r n a l
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Fabrício Petri, prefeito de 
Anchieta

"Vivemos dias em que cada vez mais 
temos a certeza do importante papel da 
imprensa em nossa sociedade, seja questio-
nando, informando ou orientando.

Nesse contexto, o Agora ES figura como 
um veículo de grande credibilidade, atuando de 
forma imparcial e ajudando a fortalecer ainda 

mais a imprensa capixaba. Parabenizo 
por esse um ano de existência e faço 

votos que muitos outros aniversá-
rios venham a ser comemorados."
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"Já passei por várias situações 
de racismo estrutural"

COLUNA
PANORAMA POLÍTICO

Luiz Fernando Brumana
l @lfbrumana

Leia também em
www.agoraes.com.br 

"Já passei por 
várias situa-
ções de racismo 
estrutural. A 

gente sente nos olhares." 
A afirmação é da mulher 
negra ocupante do segundo 
mais alto cargo do Executivo 
estadual: a vice-governadora 
Jacqueline Moraes (PSB). Ela 
não é a única. Na Câmara de 
Vitória, a vereadora Camila 
Valadão (Psol) lamenta o que 
classificou como o "não reco-
nhecimento do racismo no 
debate legislativo" e, mais do 
que isso, "até mesmo a nega-
ção do tema".

O debate sobre negri-
tude e racismo, tradicional-
mente, entra em voga na 
sociedade no mês de novem-
bro, quando comemora-se 
o Dia de Consciência Negra 
(20), mas é uma pauta social 
constante para muitos brasi-
leiros, inclusive aqueles ocu-
pantes de cargos eletivos.

"Entrar no super-
mercado e, mesmo já vice-
-governadora, o segurança 
me seguir a cada momento. 
Pegar algo na prateleira do 
mercado e depois abrir a 
bolsa, então, podem achar 
que você está roubando. 
Nunca vi um negro que não 
tenha passado por isso. Já 
passei e uso como combus-
tível para minha luta", enfa-
tiza Jacqueline.

Já Camila ressalta: 
"Sou a primeira vereadora 
negra a entrar na Câmara de 
Vitória. Afirmo que, sim, sou 
negra. Mesmo que alguns 
achem que não preciso me 
autodeclarar. Somos muito 
diversos."

Essas vivências, infe-
lizmente, não são pontos fora 
da curva. Em um sistema 
políticos no qual, tradicional-
mente, há um perfil de can-
didato que consegue mais 
espaço no comando dos par-
tidos, recursos e, automatica-
mente, votos, criar represen-
tatividade passa a ser uma 
luta constante. "A politica 
ainda é branca e masculina, 
por uma questão histórica. 
Ainda não temos o mesmo 
espaço, mas está mudando", 
estima a socialista.

Na eleição do ano 
passado, no Espírito Santo, 
por exemplo, se somados os 
candidatos autodeclarados 
pardos e pretos, representa-
vam 52,51% dos pleiteantes, 
ou seja, 6.606 de um total 
de 11.911 aptos à disputa, 
segundo dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
Aqueles que se afirmaram 
brancos totalizavam 44,75% 
(5.626). Porém, dos 1.006 elei-
tos nos 78 municípios capixa-
bas, apenas 38,32% (396 pes-
soas) são negros, enquanto 
57,75% (581 pessoas) brancos.

Em 2018, no pleito esta-
dual, disputaram um total de 
883 candidatos, 49,64% (422) 
negros e 48,98% (408) bran-
cos. Dos eleitos, 66,67% (32) 
se autodeclararam brancos 
e 33,33% pretos (4) e pardos 
(16), segundo o TSE.

Com base em dados 
como esses, a nova legisla-
ção eleitoral instituiu uma 
mudança importante no que 
se refere à maior participa-
ção de negros na política: 
votos dados a candidatos 
desse grupo serão contados 

em dobro na distribuição do 
Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC) – tam-
bém chamado de Fundo Elei-
toral – nas eleições. Ou seja, 
quem tiver em seus quadros 
potenciais candidatos com 
esse perfil terá mais recursos 
em caixa.

"Política de cotas é 
necessária e deveria ser 
ampliada. Avançamos em 
muitas coisas e estamos 
atrasados em outras. A 
legislação definir que parti-
dos devem aplicar recursos 
em campanhas de negros é 
fundamental. Não ganhasse 
eleição sem investimentos", 
argumenta Camila.

Jaqueline ratifica: "Há 
necessidade de representa-
tividade. As escolas estão 
inserindo no currículo esco-
lar a história da cultura afro-
-brasileira. Antes, era muito 

VALE A PENA LER 
DE NOVO
Dia da 
Consciência 
Negra
Neste sábado (20), 
comemora-se o Dia da 
Consciência Negra e, 
na última edição do 
Agora ES, foi publicada 
uma matéria sobre o 
tema que vale a pena 
ler! Então, aproveite!

difícil eu me autoafirmar 
negra vendo minha origem 
no tronco, como mostrada 
nos livros. Quando eu vi 
minha origem como reis e 

rainhas, com suas danças, 
passou a ser outra coisa. Pre-
cisamos corrigir isso. E como 
fazemos? Elegendo pessoas, 
fortalecendo."

https://agoraes.com.br/digital/wp-content/uploads/2021/11/51-EDICAO-JORNAL-AGORA-ES.pdf
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BEBÊ CAPIXABA É DE EMBRIÃO 

CONGELADO HÁ QUASE UMA DÉCADA
GRAVIDEZ MACUCOS COMPLETA 21 ANOS 
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Wanderson Bueno, prefeito 
de Viana

“É com imensa alegria que parabenizo 
o Agora ES pelo seu aniversário de um ano. 
Sem dúvida, o jornal se consolidou como 
uma referência em reportar notícias do 
nosso Estado e da nossa amada Viana. Posso 
dizer que tenho um apreço imenso pelo jor-
nal e acompanho as publicações, tanto para 
ficar por dentro das ações de desenvolvi-
mento no Espírito Santo quanto para saber 
sobre os rumos da política local e estadual. 
Sem dúvida, a existência do Agora ES é 
motivo de orgulho para todos os vianenses, 
em especial para aqueles que primam pela 
qualidade da informação. Parabéns!”

J o r n a l

Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila Capixaba - Cariacica - ES
       (27) 2121-0811     (27) 2121-0800
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Libertadores da América: capixabas 
estão ansiosos para a partida entre 
Flamengo x Palmeiras
Pela primeira vez na história, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar em uma final de Libertadores da América. 
O jogo entre os dois últimos campeões da Libertadores será no dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em 
Montevidéu. A partida vai consagrar o novo tricampeão da América

lívia alBernaz

O topo da América é 
logo ali! Mais pre-
cisamente dia 27 
de novembro, às 17 

horas, no estádio Centenário, 
em Montevidéu, Uruguai. O 
embate histórico da final da 
Libertadores da América 
entre Flamengo e Palmeiras, 
que vai consagrar o novo 
tricampeão (os dois times 
são bicampeões), está cau-
sando ansiedade entre fla-
menguistas e palmeirenses 

capixabas. Uns vão assistir 
ao vivo, em Montevidéu; 
outros já separaram suas 
camisas, planejaram chur-
rasco e prometeram pagar 
promessas.

O economista Fabrício 
Carletti já está com malas 
prontas para assistir a mais 
uma final de Libertadores no 
estádio - em 2019, ele viu, no 
campo, a virada do Flamengo 
em cima do River Plate por 2 
a 1, em Lima, no Peru. Sobre 
a conquista de 2019, ele fala: 
“Estava no estádio, em Lima. 

Confesso que não lembro 
muito do segundo gol... todos 
estavam querendo saber 
como seria a prorrogação, 
muita gente chorando, se 
abraçando, eufóricos ainda 
pelo primeiro gol. Teve um 
senhor do meu lado que pas-
sou mal de pressão... aquilo 
lá foi uma loucura”, lembrou.

Fabrício explica como 
surgiu seu amor pelo Fla-
mengo. “Meu pai é tricolor, 
porém, eu tenho dois tios 
flamenguistas que ficavam 
me incentivando quando eu 
era criança. E aquele amor 
pelo time foi crescendo aos 
poucos. Flamengo é minha 
paixão, meu amor eterno. 
Difícil explicar!”

Para o dia 27, ele fala: 
“Frio na barriga, mas com 
confiança! Minha maior 
loucura? Tinha feito uma 
promessa na 2ª rodada da 

Libertadores de 2019: se o 
Fla fosse campeão, eu pin-
taria o cabelo de loiro. Fla-
mengo campeão, promessa 
cumprida”, diz o rubro-negro, 
que aposta no 3x1, com gol do 
Michael no final, para sacra-
mentar o título.

Outro que também 
está com malas prontas é o 
acadêmico em direito Renan 
Lyra. Rubro-negro nato, ele 
conta que saiu da materni-
dade vestindo as cores do 
time carioca e guarda na 
memória a primeira vez que 
viu o Flamengo levantar 
uma taça, no título Carioca 
de 2004, com a vitória em 
cima do Vasco, 3x1, com Hat 
Trick do Jean.

Renan também relem-
bra o título mais recente, 
da Libertadores de 2019. 
"Estava em Vila Velha, com a 
Embaixada Oficial do Clube, 

FLA Vila Velha. Foi um dos 
melhores dias da minha vida! 
Desde o primeiro instante 
acreditei no Bi e sabia que 
seriamos campeões. Lembro 
do segundo tempo, quando 
o Flamengo estava per-
dendo, mas, ainda sim, tinha 
a certeza do título... Até que 
veio a virada... Aí foi aquela 
explosão de choro e alegria e 
saímos bicampeões da Liber-
tadores”, lembrou.Fabrício Carletti, economista

Renan Lyra
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E, dessa vez, ele disse 
que quer ver o título de perto. 
“Pegarei um avião aqui de 
Vitória para Porto Alegre no 
dia 24 de novembro e, no dia 
25, vou com uma caravana 
aqui do Espírito Santo rumo 
a Montevidéu e ao tricampe-
onato da Copa Libertadores. 
Expectativas altíssimas! Os 
dias vão passando e a ficha 
vai caindo. Acho que a maior 
loucura foi minha ida para a 
semifinal da Libertadores, em 
2019. Consegui um ingresso 
com quase o triplo do valor 
correto, paguei... Todos me 
chamaram de doido e depois 
do jogo, já sabe o resultado: 

5x0 e um dia para nunca 
esquecer”, contou.

A estudante Crystal 
Miranda não vai para Mon-
tevidéu, mas já tem planos 
para o dia 27: assistir ao lado 
de amigos.

“Nasci Flamengo... 
Meu pai era um flamenguista 
fanático, tanto que nasci em 
81, ano do mundial. Monte-
vidéu não vai rolar dessa 
vez... Seria um sonho! Vamos 
acompanhar e torcer pelo 
nosso mengão aqui na terri-
nha mesmo, entre amigos e 
torcedores, com uma festa 
que, tenho certeza, será ines-
quecível, na escola de samba 

Mocidade Unida da Glória 
(MUG)". Crystal relembra 
suas loucuras pelo Flamengo 
e fala que quase não dorme 
pensando na final. 

“As expectativas são 
as melhores. O coração está 
à mil e a ansiedade mexendo 
demais com todos nós. Con-
quistaremos mais essa Liber-
tadores com raça, amor e pai-
xão... Já fiz várias loucuras, 
como viajar em cima da hora 
para os jogos no Maracanã. 
Em 2019, fui a todos os jogos 
da Libertadores no Maraca e 
vivi uma das maiores emo-
ções da minha vida naquele 
ano”, contou.Crystal Miranda

Palmeirenses
Se, pelo lado carioca, os 

flamenguistas fazem as apos-
tas, os palmeirenses tam-
bém já sonham com o título. 
Campeão da Libertadores 
em 2020, o servidor púbico 
Roger Louis é presidente do 
Chiqueiro Capixaba, consu-
lado do Palmeiras em Vitó-
ria. “Sou Mineiroxaba. Nasci 
em Minas Gerais, mas resido 
no Espírito Santo há vida 
toda. Me tornei palmeirense 
devido a um tio, tricolor 
carioca. Eu ia passar os finais 
de semana na casa dele e, lá, 
só pegava a Band. E, no iní-
cio da década de 90, a Band 
era realmente um canal de 
esporte e só falava de futebol. 
E o destaque era o futebol 

de São Paulo. Como eu gos-
tava muito de futebol, ficava 
assistindo os jogos e meu tio 
falava comigo sobre o Pal-
meiras. Dizia que em SP ele 
torcia para o Palmeiras. Me 
contava a história… enfim, 
escolhi o verde e branco do 
Parque Antárctica para ser 
meu time do coração.”

Roger é engajado em 
unir os palmeirenses aqui 
no Espírito Santo e, para a 
final, é só energia positiva. 
“As expectativas são gran-
des. Palmeiras é um time 
de chegada. Sabe disputar 
finais. O Flamengo é favorito, 
mas nós somos o Palmeiras. 
Embora sejamos o maior 
campeão do Brasil, com uma 
história centenária, linda e 
vitoriosa, a mídia sempre 

nos desmerece, sempre tenta 
nos apequenar. Mas, não tem 
problema! Não chegamos em 
finais como favoritos, mas 
saímos de finais como cam-
peões! Foi assim em 2012, 
2015 e em 2020.”

Esse ano, o palmei-
rense vai assistir o jogo em 
São Paulo, ao lado da torcida. 
"Decidimos colocar um ôni-
bus na estrada e ir para SP, 
nos juntar aos milhares de 
palmeirenses que lá estarão, 
vindos de todos os cantos do 
País”, contou ele, que já via-
jou vários países, dormiu em 
aeroportos e já teve até 114 
camisas do time do coração.

De malas prontas pra 
ver o verdão em Montevi-
déu, está o empresário San-
dro Marota. “Desde quando 
me conheço por gente, sem-
pre gostei do Palmeiras. Aos 
8 anos, meu tio me levou ao 
estádio, Antigo Palestra Itá-
lia, e acabou sendo amor à 
primeira vista... Sou de São 
Paulo e moro em Vitória há 
16 anos, e o amor só foi cres-
cendo." E, para o Uruguai, ele 
diz: "A expectativa é enorme, 

bastante ansioso para chegar 
logo o dia. Chega dezembro, 
mas não chega o dia do jogo 
(risos). Estamos indo assistir 
o jogo no Uruguai, eu e mais 
dois amigos de Vitória."

O representante de 
vendas palmeirense Demé-
trius Mendonça, que nas-
ceu em 94, conta que o pai é 
vascaíno doente e a mãe, fla-
menguista. Sempre ganhou 
camisas e presentes des-
ses clubes cariocas. “Todo 
mundo querendo que eu 
fosse um desses times... Na 
época, tinha aquele time da 
Parmalat e eu lembro vaga-
mente da Libertadores de 
99, com jogadores que me 
chamavam muita atenção. 
Passava muito o Palmeiras 
na televisão, nessa época. Fui 

assistindo a Libertadores de 
99 que escolhi ser Palmeiras.”

E Demétrius não 
esconde a ansiedade. Último 
campeão da Libertadores, 
ele espera seu time repita o 
feito e, mais uma vez, levante 
a taça. “A expectativa é muito 
grande porque é a possibili-
dade de ser tricampeão da 
Libertadores. Duas vezes 
seguidas campeão é uma 
coisa muito grande! Ainda 
mais pelo peso do adversá-
rio, né? Porque, nos últimos 
tempos, o Flamengo e o Pal-
meiras aumentaram muito 
essa rivalidade.” E ele fina-
liza: “Meu palpite é ganhar-
mos com dois gols. Não vai 
ser um jogo fácil, pois os dois 
times estão muito pressiona-
dos pra ganhar." •

Roger Louis

Demétrius Mendonça

Sandro Marota

ONDE VER O JOGO

FLAMENGUISTAS

Fap: Flamengo, Amor e 
Paixão

Local: Clube Ítalo Brasileiro

Horário: Concentração 14 
horas

Ingressos:

Mesa (4) R$ 300,00

Individual R$ 100,00

De 6 a 16 anos R$ 75,00

(OBS: Menores até 6 anos 
não pagam e bebida e 
comida não incluso)

WhatsApp: (27) 98875-3832 | 
99687-0870
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É campeã: atleta capixaba do 
jiu-jitsu faz história em Las Vegas
lívia alBernaz

O nome dela já está na histó-
ria do jiu-jitsu mundial: de 
Guarapari para o mundo, 
a tricampeã mundial Fer-

nanda Mazelli colocou em sua baga-
gem mais duas importantes con-
quistas agora em novembro, em Las 
Vegas, Estados Unidos. A capixaba 
consagrou-se vice-campeã mundial 
master da categoria pesado faixa 
preta, segundo lugar da categoria 
pesado jiu-jitsu CON e foi campeã 
do absoluto jiu-jitsu CON.

“Avalio que fui bem na compe-
tição. Preciso acertar alguns deta-
lhes para a minha próxima competi-
ção, que será o Mundial Adulto, em 
dezembro, na Califórnia. Tem dois 
meses que estou fora do Brasil trei-
nando para isso”, conta a atleta.

Uma das maiores
A já consagrada atleta tem seu 

nome no hall das maiores lutadoras 
do jiu-jitsu mundial. Fernanda é a 
primeira mulher a faturar mundiais 
da International Brazilian Jiu-Jitsu 
Federation (IBJJF) em três categorias 
diferentes e é hexacampeã nacional.

Depois desse torneio, a capixaba 
vai disputar o Campeonato Mundial 
com quimono da IBJJF, em dezembro, 
na Califórnia. Após esse campeonato, 
Fernanda retorna para Guarapari com 
foco em 2022, já que os principais tor-
neios nacionais começam em janeiro 
e com foco em seu sonho maior: lutar 
mais um ADCC, que é considerado a 
“Copa do Mundo” da luta agarrada e que 
tem o objetivo de promover um estilo 
de vida saudável, educando os membros 
em nutrição e treinar as pessoas em 
todos os aspectos da autodefesa, o que, 
por sua vez, aumenta a autoconfiança.

Atualmente, o ADCC é um super 
evento que tem suas próprias regras e 
que qualquer praticante de luta agar-
rada pode lutar, seja ela praticante de 
jiu-jitsu, judô, wrestling, luta livre e 
sambo. •

Estados Unidos
Por conta dos mun-

diais nos Estados Unidos e 
para fazer uma ambientação 
e intensificar seus treinos, 
Fernanda está há dois meses 
e meio treinando em solo 
americano.

“Me inscrevi em três 
campeonatos aqui. E tam-
bém, por conta da pande-
mia, decidi ficar mais tempo. 
Além desse campeonato de 
novembro e o outro que vai 
acontecer em dezembro, 
lutei um em outubro, o mun-
dial sem quimono, no Texas. 
Nessa competição, fiquei em 
terceiro lugar na categoria 
superpesado. Eles vale-
ram pontos para o Mundial 
Adulto, que será em dezem-
bro, em Anaheim, Califórnia. 
A minha expectativa é tentar 
conseguir o quarto título, 
mas eu sei que é muito difí-
cil porque tem muitas atletas 
qualificadas”, conta ela.

Campeã do 
absoluto 
jiu-jitsu CON

1
Siga Fernanda no instagram



Fledis de Oliveira, 
campeão de jiu-jitsu

"Agradeço muito o Agora ES por 
esse ano ter sido uma ferramenta de 
divulgação do esporte local, sempre 
noticiando os capixabas! Somos gra-
tos, pois sabemos da grande dificul-
dade que temos em divulgação. Tive 
a necessidade de fazer uma rifa para 
competir e, quando o Agora ES divul-
gou a minha luta para custear minhas 
viagens, consegui vender metade da 
rifa e, com isso, consegui participar do 
campeonato sul-americano, quando 
fui campeão! Esse foi o passaporte para 
o Mundial! Isso mudou minha vida!”

J o r n a l
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Vem Cantando Cariacica 2021 já 
tem mais de 12 mil votos
Não é só o The 

Voice Kids que 
apresenta talen-
tos musicais de 

crianças do Brasil. No Vem 
Cantando Cariacica, que está 
em sua quarta edição, tam-
bém tem muito talento! Até 
a sexta (20), mais de 12 mil 
pessoas já tinham votado em 
um dos 12 finalistas. Os ven-
cedores serão conhecidos dia 
10 de dezembro, às 18 horas, 
no Matrix Hall, em Cariacica.  

O Vem Cantando 
começou em julho e as audi-
ções foram realizadas na 
Secretaria de Educação do 
município. A primeira etapa 
contou com 52 escolas par-
ticipantes e 387 candidatos. 
Hoje, são 12 finalistas, divi-
didos em quatro categorias. 
A votação para a escolha dos 
vencedores está aberta. Para 
votar, basta acessar o site 
www.vemcantando.com.br.

O programa é uma 
iniciativa que tem o objetivo 
de potencializar a cultura 
musical, valorizar os artistas, 
compositores, cantores, ins-
trumentistas e intérpretes 
que estudam nas escolas da 

cidade de Cariacica.
"A final da 4ª edição 

do Vem Cantando será um 
evento grandioso e de muita 
qualidade musical. Os alu-
nos, servidores e familiares 
das comunidades escolares 
que chegaram até a final 
surpreenderam todos pela 
qualidade das apresentações 
e gravações dos videoclipes", 

ressaltou o coordenador do 
programa Arthur Teles.

“Cariacica é uma 
cidade imensa, que possui 
muitos talentos que preci-
sam ser revelados. Espero 
que esses meninos alcancem 
todo o sucesso em suas vidas 
e realizem seus sonhos”, fina-
lizou o secretário de Educa-
ção José Roberto Martins. •

CONHEÇA OS 
VENCEDORES
Data: 10 de dezembro
Local: Matrix Hall
Horário: 18 horas
Entrada Franca (Será 
exigido comprovante 
de vacinação)

PARTICIPE!
VOTE!

https://vemcantando.com.br/conheca_os_finalistas
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A ausência de conhecimento 
sobre a utilização de tecnologias

COLUNA

CONECTADO
Iuri Costa
l @iuridefreitascosta

Leia também em
www.agoraes.com.br 

ABRIL DE 2021
 GRANDE VITÓRIA | ANO 02 | Nº 21 •  ACESSE: AGORAES.COM.BR • SIGA-NOS EM NOSSAS REDES

f /JORNALAGORAES | l @AGORA_ES | t @AGORAES1 | y JORNAL AGORA ES

BEBÊ CAPIXABA É DE EMBRIÃO 

CONGELADO HÁ QUASE UMA DÉCADA
GRAVIDEZ MACUCOS COMPLETA 21 ANOS 

DE MUITA HISTÓRIA

CAPIXABA

PÁG.
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Especial
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CONFIRA ENTREVISTA COM PREFEITOS 

DA GRANDE VITÓRIA SOBRE OS 
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J o r n a l

Em 2021, o Brasil se tornou 
um palco de negociações 
acerca da implantação do 5G 
– a quinta geração de redes 

móveis e de banda larga. No entanto, 
apesar dessa inovação tecnológica, 
o País sofre com um fenômeno cada 
vez mais expressivo e excludente: o 
analfabetismo digital.

Por definição, analfabetismo 
digital significa a ausência de conhe-
cimento sobre a utilização de tecno-
logias – a exemplo o computador e 
o celular. Com isso, percebe-se que, 
enquanto ainda se discute temas 
como o analfabetismo funcional, 
países desenvolvidos já trazem essa 
problemática cibernética em debate.

O relatório anual “The Inclu-
sive Internet Index 2019”, promovido 
pelo Facebook, avaliou a contribui-
ção da internet para melhorar fato-
res socioeconômicos em nível global. 
O Brasil se encontra na 66ª posição no 
ranking geral de 100 países que avalia 
a alfabetização computacional.

Dessa forma, surge um novo 

questionamento: a violação da cida-
dania digital é a causa para o atraso 
do desenvolvimento econômico do 
País? A falta de incentivo da educa-
ção tecnológica, certamente, não se 
constitui o único motivo do subde-
senvolvimento brasileiro, porém, 
em um mundo cada vez mais conec-
tado, é, sim, uma influência nega-
tiva ao progresso, principalmente 
econômico.

Além disso, exercer o direito 
de acesso ao mundo cibernético 
com responsabilidade é um dever 
da população. É notória a segrega-
ção digital vivenciada pelos brasi-
leiros, todavia, aqueles que possuem 
alcance a esse privilégio fazem o 
uso indiscriminado dele, quando se 
tornam omissos à disseminação de 
notícias falsas, ou seja, a alfabeti-
zação em relação à veracidade das 
informações ainda não se encontra 
elucidada.

Logo, é imprescindível que essa 
realidade seja subvertida a favor do 
Brasil, já que, em um futuro próximo, 

o poder não estará nas mãos dos que 
sabem utilizar a tecnologia, mas sob 
o controle dos que possuírem a habi-
lidade de gerenciá-la. •

Iuri Costa é Bacharel em Sis-
temas de Informação, Especialista 

em Informática na Educação e em 
Engenharia de Software, Analista 
Desenvolvedor Web, CEO das Empre-
sas Opção Delivery, Col E-commerce 
Tecnologia, Col Sistemas Tecnologia 
e Fundador da Comunidade Brasil 
Conexão Angola Network.

Sergio Vidigal, 
prefeito da Serra

"O Agora ES vem desem-
penhando um trabalho com-
prometido em narrar os fatos e 
levar informação à população 
com precisão, de forma séria, 
imparcial. A imprensa capixaba 
tem um importante papel de 
supervisão dos fatos que per-
mite que as pessoas analisem 
e tenham a oportunidade de 
ter também opiniões diferen-
tes, reforçando, assim, a demo-
cracia. Parabéns ao jornal por 
fazer parte do nosso cotidiano!"



Vida feliz
Você está na experiência que precisa viver. O 
que está acontecendo pode não ser totalmente 
agradável, mas acredite, é o que precisa ser 
vivido para que você alcance a meta final, 
que é a sua evolução espiritual. A matemática 
do Universo é perfeita, nada poderia ter acon-
tecido diferente do que está acontecendo na 
sua vida… tudo está no seu devido lugar… 
Relaxe então… 
 
Perceba a presença de Deus em todas as 
coisas e tudo lhe parecerá tremendamente 
belo e glorioso. Você jamais está só, todo o 
movimento da vida é no sentido da proteção, 
não perca tempo classificando, comparando 
ou julgando os acontecimentos. Tudo é bom, 
tudo vai conduzir você a um novo estágio na 
sua evolução.
 
Podia ser sem dor? Podia. O problema é 
que nós, seres humanos, ainda não sabemos 
evoluir pelo amor. Negligenciamos tanto a 
jornada espiritual, nos envolvemos tanto com 
o mundo material, que chega uma hora em 
que nós mesmos atraímos o sofrimento que 
enfim nos fará despertar do sono da ilusão. 

O nosso Deus interior até permite algum tem-
po de negligência com as coisas essenciais, 
mas em determinado momento ele tem que 
intervir para nos salvar de nós mesmos. 
 
Embora neste momento a sua compreensão 
não seja exatamente esta, silencie e espere… 
o tempo se encarregará de mostrar que tudo 
que está acontecendo é útil e necessário…
tudo é perfeito do jeito que é! Nada está fora 
do lugar...  

Ao invés de se martirizar perguntando: como 
isso foi acontecer comigo... eu não mereço 
isso... te sugiro mudar a pergunta para: o que 
eu tenho que aprender com isso? Por que atraí 
isso para a minha vida?
 
O sofrimento assusta, traz desconforto, mas 
é inevitável, faz parte da dinâmica da vida. 
Assim como não se pode conter as águas de 
um rio, da mesma forma não se pode conter 
a evolução humana… Como dizem os budis-
tas, estamos condenados à perfeição... da luz 
viemos, à luz retornaremos... temos que seguir 
em frente, sempre! É nossa sina caminhar na 
direção da luz.
 
E o curioso nessa jornada é que, quando a gen-
te pensa que chegou, descobre que é preciso 
ir além… uma estrada termina, outra começa. 
Nenhuma experiência se perde, tudo vai nos 
acrescentando conhecimento, ficamos sempre 
mais enriquecidos com tudo aquilo que vive-
mos, sejam momentos de alegria ou de triste-
za, dor ou contentamento. A proteção da vida 
estará sempre à nossa frente, pronta para nos 
auxiliar, quantas vezes forem necessárias.
 
Estar vivo é magnífico! Experimentar os altos 
e baixos da vida é magnífico! É das batalhas 
que surge a alma. O milho só vira pipoca 
depois que passa pela quentura da panela… o 
diamante só brilha após a lapidação…
 

Calma, tá tudo certo!
A aceitação expande a consciência, traz confor-
to e paz. Se você cria resistência ou aversão a 
um acontecimento, transformará sua passagem 
pela Terra num inferno, e não poderá desfrutar 
da existência que chega a você todo dia gratui-
tamente…

Perceba a quietude das árvores e dos animais…
tudo na natureza é ACEITAÇÃO. Não há ne-
nhuma resistência, nenhuma aversão... a con-
fiança no Universo é absoluta, por isso ela é tão 
bela…   
 
Entrego, confio, aceito e agradeço! Transforme 
esta singela oração no seu mantra diário e per-
ceba a diferença que isso faz na sua harmonia 
interna. É importante manifestar gratidão pela 
vida em todos os instantes do nosso dia… 

Observe que uma grande transformação vai 
acontecer a partir desse simples gesto de aceita-
ção… um coração agradecido fala diretamente 
com Deus, a fonte de toda felicidade e toda 
paz. •

Jane Mary é jornalista, consultora de marke-
ting, autora de oito livros de autoconhecimen-
to. (site: janemary.com.br)
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BUPHALLOS
F A L L  /  W I N T E R COLLECTION 2021

https://www.buphallos.com.br

