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CORONEL RAMALHO:
o homem FORTE da
Segurança Pública capixaba
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Bola pra
frente,
sempre!

O

jornal Agora ES completou
um ano na última semana.
Foram 52 edições com muito
conteúdo e, todo ele, tratado de
forma muito positiva. E, para comemorar
essa marca, lançamos, nesta semana, a
Revista Agora ES. Ela segue a mesma
linha editorial do jornal, mas com aquela
pegada de revista!
Para essa primeira edição, trouxemos
uma entrevista muito especial: na capa, o
homem forte da Segurança Pública capixaba, o secretário de Estado Coronel
Alexandre Ofranti Ramalho, que recebeu
gentilmente nossa equipe em sua secretaria. Ele contou um pouco sobre sua trajetória, desde sua formação até ocupar o
mais alto cargo da Segurança Pública no
Estado, falou sobre o combate à violência e
sobre as entregas previstas na pasta. Uma
leitura imperdível!
Também trouxemos, nessa edição,
uma matéria que é um verdadeiro brinde
à economia capixaba. Escrevemos sobre o
mercado cervejeiro, que cresce no Estado
com o apoio do Banco de Desenvolvimento
do Espírito Santo (Bandes), impulsionando
o turismo. Dados apontam que o Estado já
contabiliza 55 cervejarias artesanais. Falamos também sobre alimentação vegana.
Vale a pena conferir.

O esporte não podia ficar de fora! Botafoguenses e Vascaínos vivem sentimentos
antagônicos: um retorna à Série A em plena
felicidade e o outro permanece na B em
meio às lágrimas. Pois é... Capixabas falam
sobre esses sentimentos e sobre o amor
pelo seu time do coração (mesmo quando
não está em boa fase). OBS: sou vascaína
e o amor continua!
Isso é só um pouquinho do que o leitor
vai encontrar nas páginas a seguir. Nosso
planejamento é de que a Revista Agora
ES seja mensal, substituindo a circulação
do jornal uma vez por mês. Algumas colunas permanecem na revista e novas serão
inseridas nas próximas edições. Mesmo
com meu Vascão continuando na segunda divisão, é bola pra frente, sempre! Que
venham mais e mais edições da revista,
sempre recheada de boas notícias! •
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EDUCAÇÃO

Comunicação
Não-Violenta:
o que é e como praticar?

Conheça esse processo que transforma a maneira como
as pessoas podem se relacionar umas com as outras,
aumentando a compreensão mútua e fortalecendo
caminhos de colaboração efetiva

J

Geiza Ardiçon

á ouviu a expressão Comunicação
Não-Violenta (CNV)? Trata-se de um
processo que transforma a maneira
de relacionamento uns com os outros, aumentando a compreensão mútua
e fortalecendo caminhos de colaboração
efetiva. Sua prática transforma, também, a
maneira das pessoas se relacionarem consigo mesmas, fazendo uma conexão com
sentimentos, como empatia e compaixão. O
objetivo maior é o de transformar a cultura
que cerca as pessoas, tornando assuntos
e ações do dia a dia mais leves.
Quer entender como a Comunicação Não-Violenta pode estar presente no
seu dia a dia? Quer exemplos de como
praticá-la? A servidora da Secretaria de
Estado da Educação do Espírito Santo
(Sedu) e advogada, Júlia da Matta Machado
de Paula, traz esses e outros pontos que
ajudam a descrever o assunto.
Júlia abordadou a temática em palestras dentro da rede pública estadual de
ensino. Segundo ela, a educação é o ponto
de partida para muitas ações. "Se os estudantes recebem empatia na escola, as
chances são grandes de que eles possam
replicar isso nos seus ambientes familiares”, disse.
Júlia da Matta é pós-graduanda em
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Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUC/RS); fez graduação em Direito, pela
Universidade Federal de Viçosa (UFV);
e atua como advogada. Tem experiência nas áreas de negociação,
conciliação, mediação judicial
e extrajudicial e práticas de
justiça restaurativa.

A CNV é um
processo de
perdão, inclusive
próprio, no
qual a gente se
encoraja a ser
imperfeito e a
entender que
nós possuímos
sentimentos e
necessidades.
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Agora ES - O que é a Comunicação
Não-Violenta? Ela pode estar presente em quais áreas ou circunstâncias do dia a dia?
Júlia da Matta - É uma forma de se
comunicar estabelecendo maior conexão
entre as pessoas. Ela se utiliza de métodos
e processos para gerar autoconhecimento
e possibilitar que as pessoas sejam empáticas com os sentimentos e necessidades
do próximo.
A CNV pode e deve estar presente a
todo momento. Claro que, como qualquer
mudança na forma como somos ensinados a fazer algo, exige prática e paciência.
Não é algo que acontece da noite para o
dia, mas pode ser aplicada em quaisquer
relações.
Quais elementos principais que podem ser adotados para que
essa comunicação ganhe
ainda mais força na sociedade?
Acho que precisamos normalizar a existência de confli-

tos, olhando para eles de forma construtiva,
enxergando-os como potenciais de transformação. O autor Marshall Rosenberg,
carinhosamente apelidado de pai da Comunicação Não-Violenta, fala sobre quatro
elementos para aplicarmos a CNV no nosso dia a dia: 1. observação, 2. sentimento,
3. necessidade e 4. pedido.
Observar sem julgar. Prestar atenção
naquilo que você está sentindo, não naquilo
que você acha ou pensa, mas aprender
a identificar os seus sentimentos. Aquilo
que outras pessoas fazem ou falam podem
ser estímulos para os nossos sentimentos,
mas não são a causa deles. Entender
que nossas necessidades são as
raízes dos nossos sentimentos,
assumindo a responsabilidade
por nossas intenções e ações.
Formular pedidos com clareza e falando de ações
específicas, com
intencionalidade, sabendo o que você está pedindo.

Em tempos de pandemia, quando
os assuntos se tornaram densos e
preocupantes, como a Comunicação
Não-Violenta pode auxiliar no repasse da informação sem que o receptor
tenha a sensação de “peso”?
Precisamos entender que todos nós temos sentimentos e necessidades, algumas
vezes atendidas e outras vezes não. Quando isso fica claro para nós, se torna mais
fácil se conectar com o outro. A empatia
requer presença e responsabilidade e não
é simplesmente um “se colocar no lugar do
outro”, mas tentar entender o que o outro
está vivendo, esvaziando a mente para
ouvir aquilo que o outro está dizendo.

A Girafa e o Chacal

A metáfora, dentro da
CNV, é para explicar como
as palavras, ações e intenções podem contribuir para
a vida ou distanciar dela.
À medida que se escolhe
expressar as necessidades
pela via do coração ou do
julgamento, opta-se por ser
Girafa ou Chacal. A girafa
ilustra a linguagem do co-

ração, uma forma de se comunicar com o olhar mais
amplo para as situações,
desprovido de juízo de
valor, apenas observando
com empatia e com uma
conexão afetuosa.
O Chacal é um animal predador, agressivo,
pertencente à família das
raposas. O objetivo da lin-

guagem Chacal é criticar,
julgar, interferindo em sua
autopercepção.
Assim, a motivação
acaba sendo o medo, a culpa, a vergonha, o dever, a
punição. E essa comunicação conduz normalmente
formas de relacionamento
mais desgastantes, divergentes e hostis.
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Em um momento de pandemia, permeado de sentimentos de medo, perda,
desespero, ouvir o outro, tomando cuidado
para não julgar, e estar presente, ainda que
virtualmente, nos lembra da nossa interdependência e do fato de que somos seres
relacionais. Falar e ouvir com empatia nos
ajuda a transformar momentos tensos, impulsionando a mim e ao próximo a seguir
em frente.
Como a Inteligência Emocional se
aplica nesse processo de prática da
Comunicação Não-Violenta?
Inteligência Emocional tem a ver com
administrar as próprias emoções e entender as emoções das outras pessoas. Dessa
forma, é possível construir relações mais
saudáveis e melhorar a vida um do outro. A
Comunicação Não-Violenta tem premissas
parecidas no sentido de também ter como
um de seus objetivos finais melhorar a vida
um do outro a partir da construção de relações melhores.
O autor Daniel Goleman fala muito sobre Inteligência Emocional e a resumiu em
quatro pilares interligados e complementares: 1. autoconhecimento (aprendizado
sobre si, suas emoções e limites); 2. autogestão (aprender a lidar com os seus sentimentos); 3. empatia (lembrar que os outros
também possuem sentimentos e limites);
e 4. gestão de relacionamento (aprender a
gerir relacionamentos e os sentimentos do
outro para viver em sociedade).
Tem muito a ver, portanto, com a compreensão de que todos temos sentimentos
e necessidades e que parte da nossa escuta deve ser voltada para a compreensão,
para que possamos perceber nossos relacionamentos a partir de um novo enfoque.

A Comunicação NãoViolenta é a linguagem
do coração: enxerga
além dos julgamentos,
escuta com empatia e
tenta gerar conexão!
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Na sua visão, a falta de empatia acarreta quais tipos de consequências
nesse cenário?
Acarreta várias consequências negativas para ambos os lados. A minha falta de
empatia me desconecta com o próximo e
torna mais difícil que eu receba empatia e
presença no futuro. Além disso, quando
sou empático, não é por caridade ou para
ser bom, mas porque eu quero viver em um
mundo onde as pessoas se escutam sem
julgar ou comparar-se.
Ficar sem ver as pessoas que amamos
por tanto tempo, sem poder abraçar e encostar, nos distanciou de certa forma. É

mais difícil se conectar verdadeiramente
com alguém por meio de uma tela do celular ou do computador.

A CNV é a linguagem do coração: enxerga
além dos julgamentos, escuta com empatia
e tenta gerar conexão!

Quais dicas podem ser pontuadas
para que, no dia a dia de trabalho,
na convivência social e familiar, a
Comunicação Não-Violenta possa
ser aplicada?
Acho que o principal é lembrar e praticar a aplicação dos quatro elementos que
compõem a Comunicação Não-Violenta:
observação, sentimento, necessidade e
pedido.
Lembrar que falar das nossas necessidades pode gerar medo e doer, pois nos
mostramos vulneráveis, mas não falar pode
doer muito mais, futuramente. Aprender a
identificar nossos sentimentos nos torna
mais alertas para aquilo que nós sentimos
e sobre quem nós somos, e isso é importante demais.

Você tem feito ações, junto à equipe
da Gestão Escolar da Sedu, levando essa temática. Qual é o objetivo
em levar o assunto para dentro das
escolas?
Escolas também são ambientes permeados por conflitos, que tem de ser resolvidos. Com o retorno presencial dos
estudantes às escolas, é possível observar
a bagagem que cada um vem trazendo
desse período da pandemia. São muitas
perdas de pessoas próximas, de conteúdos,
de sonhos. Precisamos lembrar a todos
que a comunicação está presente a todo
momento e é uma importante ferramenta
de conexão, de compartilhar e trocar informações. Por meio dela, portanto, é possível
chegarmos ao estudante e ao profissional,
formando essa grande rede de apoio para,
juntos, superarmos esse momento.
A Educação é ponto de partida para
muitas ações. Se os estudantes recebem
empatia na escola, as chances são grandes de que eles repliquem isso nos seus
ambientes familiares. Ainda que a gente
não consiga atingir toda a sociedade com
toda a teoria da Comunicação Não-Violenta, pequenas práticas podem auxiliar para
transformar os conflitos, que, muitas vezes,
são enxergados apenas como destrutivos,
em construtivos.
A CNV é um processo de perdão, inclusive próprio, no qual a gente se encoraja a ser imperfeito e a entender que nós
possuímos sentimentos e necessidades. •

Um verso da artista Lina
Rinaldis me chamou bastante
a atenção e queria deixar aqui
antes de finalizarmos para podermos refletir! Que possamos
todos afetar com afeto a vida daqueles ao nosso redor!" - Júlia
da Matta

Vivo
Com afeto
E afeto
Vidas

A prática da Comunicação NãoViolenta vai tornar possível que você:

Sem ferir

Tome escolhas conscientes e expresse a sua autenticidade de maneira
a aumentar a probabilidade de ser
compreendido;
Viva as suas relações a partir da
empatia por si mesmo e pelas outras
pessoas, o que resulta na construção de
caminhos de conexão e mutualidade;
Encontrar soluções e caminhos
com base na cooperação e na busca
de tornar o mundo um lugar melhor
de se viver para todos.

Se com afeto
Afeto
Inspiro seres
A sentir

SAIBA MAIS
SOBRE A CNV

Instagram CNV

Fonte: www.institutocnvb.com.br
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CULTURA

A dor que
virou arte
Artista capixaba produz
escultura em homenagem
às vítimas de acidente
de grupo folclórico, de
Domingos Martins

o
Andressa Rocon

dia era 10 de setembro de 2017.
Era uma tarde de domingo. O
grupo folclórico de dança alemã Bergfreunde voltava de uma
apresentação na cidade de Juiz de Fora,
em Minas Gerais. Na altura de Mimoso do
Sul, na BR-101, uma carreta que transportava placas de granito se chocou contra o
micro-ônibus que eles estavam: 11 pessoas
perderam suas vidas - nove dançarinos, o
motorista do micro-ônibus e o filho de uma
das integrantes do grupo. Um choque para
Domingos Martins, que causou comoção
em todo o Espírito Santo.
Em respeito à dor dos familiares e em
homenagem àqueles que perderam suas
vidas levando a cultura capixaba para fora
do Estado, o artista Hippolito Alves usou
seu talento e transformou matéria morta
em lembrança viva na Praça Dr. Arthur
Gerhardt, no centro de Domingos Martins.
O monumento foi entregue à população em
outubro deste ano.
De acordo com Hippolito Alves, bem
antes da realização do trabalho, ele apresentou uma maquete do que seria o pro-
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Hippolito Alves

jeto, conversou com as mães das vítimas
do acidente e com a equipe da Prefeitura
de Domingos Martins. “Fizemos reuniões
com as mães, com a prefeitura e com a
comunidade para apresentar o que seria
feito e se todos estavam de acordo”, lembra.
A escultura é formada por um casal
de dançarinos, vestidos com roupas típicas dos grupos folclóricos do município.
O monumento também possui uma placa
onde, em volta dela, foram colocadas 11
estrelas com as fotos e nomes das vítimas
do acidente: Aloísio, Fabiana, Gabriel, José
Ronaldo, Karinny, Luiz Fabiano, Marilia,
Nandeiara, Pedro Lucas, Suzana e Vanderli.
Hippolito conta que foi convidado pela
Secretaria de Cultura e Turismo do município para a realização do monumento, que
foi custeado pela prefeitura, e que a ideia
partiu das mães das vítimas.
“Agradeço muito a oportunidade. Fiquei
lisonjeado quando me chamaram para fazer esse trabalho. É uma realização pessoal,
uma vitrine. Não é mais um trabalho, é ‘o’
trabalho. Claro que outros virão, mas esse
ficará para sempre marcado na minha vida,
tanto no aspecto profissional como pessoal”, garante o artista.

Prefeito Wanzete Kruger entre as mães Adenir Endlich e Lenilda Santana
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Adenir Jahring Endlich, que perdeu seu
filho Aloísio Endlich no acidente, foi uma
das pessoas que idealizou o monumento.
Ela conta que a proposta foi levada para o
prefeito Wanzete Kruger e, segundo Adenir,
“ele aceitou com muito carinho.”
“O prefeito não mediu esforços para
realizar o projeto. Agradecemos também
a todos que estiveram envolvidos conosco
nessa causa. Agradeço imensamente ao
Hippolito pelo belíssimo trabalho realizado.
Sinto-me orgulhosa, hoje, como mãe, de ver
meu filho na Praça de Domingos Martins.
É minha estrela que, hoje, está lá e que
será lembrado para sempre”, disse, muito
emocionada.
Lenilda Santana Wetter também perdeu sua filha Karini Santana Wetter, de 16
anos, no acidente. Ela também foi uma das
mães que trabalhou para que o monumento
fosse feito na praça de Domingos Martins.
“Fiquei muito feliz quando vi o monumento pronto. Ele traz um pouco de acalento para nós, que perdemos nossos entes
queridos. Para nós, é muito gratificante. Sei
que não vai trazer minha filha de volta, mas
é uma forma de eternizá-los”, disse.
Hippolito contou ainda sempre cria
uma grande ligação afetiva com seus trabalhos, e que ela continua mesmo após a
finalização e a entrega das peças para os
clientes. “Meu amor pelo que faço é tão
grande que não consigo me desligar. Sem-

Lenilda Santana e Adenir Endlich

pre que posso, vou aos locais onde estão
as peças, como nas praças e igrejas. Fico
preocupado com o vandalismo. Para se ter
uma ideia, tenho trabalhos no Ibirapuera,
em São Paulo, e quando vou ao Estado
para resolver outros assuntos, sempre dou
uma passadinha lá para ver como está”,
comenta o artista.
Ele afirma que, para produzir a escultura, utilizou uma liga de minério, calcita
e resina. “Acredito que é o melhor material para se trabalhar monumentos, sendo

extremamente resistente ao tempo. Mas,
é claro, que os cuidados são necessários
em relação aos ataques de vandalismo e
depredação.”
Ele conta que, para realizar a peça, teve
algumas dificuldades por falta de matéria-prima. “Sempre damos um prazo de
90 dias para a realização do trabalho. Mas
esse foi mais demorado, quase um ano para
que a peça ficasse totalmente pronta, por
conta da dificuldade de encontrar materiais
devido à pandemia”, lembra. •

Grupo com membros da
nova formação
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ECONOMIA

brinde

Um
ao crescimento
do mercado
cervejeiro no
Espírito Santo!

O cenário capixaba
tem sido atrativo para
esse segmento, que,
além de levar uma
bebida diferenciada
para os consumidores,
também fomenta o
turismo local

G

Geiza Ardiçon

Daniel Buaiz, da
Cervejaria Barba Ruiva
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elada, breja, ouro líquido, suco
de cevada... Ela é tão queridinha
que é carinhosamente chamada
por diferentes nomes pelos seus
apreciadores. A cerveja se faz presente nas
comemorações, momentos de descontração, de bate-papo e de descanso. É tão
expressiva que despertou um novo nicho
do mercado: as cervejarias artesanais. E
o Espírito Santo tem acompanhado essa
tendência nacional.
As cervejarias artesanais capixabas
têm ganhado cada vez mais espaço e
apreciadores no cenário local. Segundo
o Ministério da Agricultura, que é o órgão
que fiscaliza o segmento das cervejas artesanais em todo o Brasil, há 55 cervejarias
artesanais cadastradas no Estado. É esse
registro que autoriza o funcionamento do
empreendimento e autoriza a comercialização da bebida.
O cenário capixaba tem sido atrativo
para o segmento, que, além de levar uma
bebida diferenciada para os consumidores,
também fomenta o turismo da região onde
está instalada. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV-ES),
as cervejarias têm gerado rotas turísticas,
como as mais conhecidas em Domingos
Martins (Campinho e Pedra Azul). Outra
mais recente é a de Santa Teresa, que inclui, ainda, no passeio, a visitação ao Buda
Gigante de Ibiraçu, caso os turistas estejam
partindo da Grande Vitória.

De acordo com o presidente da
ABAV-ES, Rodrigo Stange, a região do
Caparaó, mais precisamente no Distrito
de Santa Marta, em Ibitirama, também ganhou, recentemente, uma cervejaria artesanal, o que deve gerar mais fluxo turístico de
curta duração na região, que já é conhecida
pelas cachoeiras naturais. Outra cervejaria
deve abrir, em breve, na região de Paraju,
em Marechal Floriano, a Cervejaria 38.
“A ABAV-ES avalia extremamente importante a abertura de diversas cervejarias
em diferentes destinos turísticos capixabas,
demonstrando que o nosso Estado possui
excelentes cervejas artesanais, tanto nos
locais onde são produzidas, atraindo turistas, quanto, também, em diversos estabelecimentos comerciais capixabas, inclusive
na capital”, destacou.
Segundo a ABAV-ES, mesmo com a
pandemia do novo coronavírus, o cenário
do turismo local tem sido promissor e as
cervejarias artesanais têm contribuição
importante nesse processo.
“O turismo capixaba foi o quarto no
Brasil que mais cresceu durante a pandemia. Isso ocorreu em decorrência dos
estabelecimentos turísticos capixabas
utilizarem os protocolos sanitários, além
da vontade do capixaba de querer conhecer nossos atrativos turísticos, evitando destinos distantes. Evidentemente

que, com maior número de pessoas vacinadas e menor taxa de transmissão, o
turismo capixaba vai continuar em alta,
principalmente naqueles destinos com
atrativos inovadores como as cervejarias
artesanais”, concluiu Rodrigo.
Ganhando cada vez mais o gosto popular, as cervejarias artesanais também
ganharam força de mercado. Os incentivos dados, especialmente, pelo governo
do Estado, por meio do Banco de Desen-

volvimento do Espírito Santo (Bandes),
tem sido uma ferramenta importante
para alavancar pequenos empreendimentos voltados para esse mercado.
De acordo com o Bandes, nos últimos cinco anos, o banco apoiou a instalação de 10 empreendimentos ligados
ao setor cervejeiro, somando mais de R$
3 milhões em linhas de financiamento.
Apenas neste ano, os três projetos aprovados contabilizam R$ 1,2 mi.

José Olavo Medice, da Else Beer
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Montanhas

Registro

A Cervejaria Barba Ruiva é uma das
mais reconhecidas opções de entretenimento noturno em Domingos Martins e,
além da comercialização local, conta com
a revenda dos produtos em pubs localizados em outros municípios. O modelo de
negócio teve a participação do Bandes, que
contribuiu com o financiamento do projeto.
O empreendimento é o primeiro
brewpub (bares que produzem e vendem
sua própria cerveja) do Espírito Santo. A
idealização do negócio começou em 2013,
quando o empresário Daniel Buaiz começou a produzir cervejas artesanais para
vender no restaurante que comandava.
Inaugurada em 2013, a cervejaria começou com a produção de 600 litros/
mês, passando em 2016 - com o início do
funcionamento do brewpub - para 6 mil
litros/mês. Já no ano passado, a empresa
produziu 20 mil litros/mês.

Com sede em Pedra da Mulata, em Viana, a Else Beer é a primeira cerveja artesanal capixaba a obter o registro no Ministério
da Agricultura. A 35 Km da Grande Vitória,
a Else tem, atualmente, capacidade para
produzir quatro mil litros de cerveja por
mês. No local, o visitante conhece todos os
processos de produção e pode desfrutar de
petiscos, uma boa música e uma paisagem
das belezas naturais da área rural de Viana.
“Comecei a produzir e os amigos gostaram. Estudei o mercado, vi que estava em
ascensão e decidi montar dentro do meu
sítio, na zona rural de Viana, a primeira fábrica no Espírito Santo”, disse o empresário
José Olavo Medice. Ele destaca que sempre
gostou de cozinhar e queria desenvolver
algo com a sua marca. Hoje, são quatro
tipos de cerveja e uma produção entorno
de 2,5 a 3,5 mil litros/mês.
José Olavo enfatiza que o Espírito Santo
tem acompanhado uma tendência de mercado nacional.
“O crescimento das cervejarias no Estado foi um nicho de
mercado que os empreendedores entenderam que seria
um bom negócio e foram
investindo. O consumidor de
cerveja artesanal também
respondeu muito positivamente para a produção local
de cervejas artesanais e esse
fez com que houvesse um
aquecimento muito grande
no empreendedor em relação a esse investimento no
Estado”, afirmou. •
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Veja as formas de apoio
financeiro dadas pelo Bandes
O Bandes tem apoiado o setor cervejeiro em três vertentes: capital de giro, crédito
para aquisição de maquinário (investimento
fixo e misto) e implantação de empreendimentos que aliem produção com o turismo.
Investimento Fixo e Misto
Taxa de
Juros a.a.

A partir de CDI + 6%
a.a.

Taxa de
Juros a.m.

A partir de CDI +
0,49% a.m.

Carência

Até 36 meses

Prazo total

Até 120 meses

Capital de giro
Taxa de
Juros a.a.

A partir de CDI + 8%
a.a.

Taxa de
Juros a.m.

A partir de CDI +
0,64% a.m.

Carência

Até 12 meses

Prazo total

Até 48 meses

Turismo
Taxa de
Juros a.a.

SELIC + 5% a.a.

Taxa de
Juros a.m.

SELIC + 0,41% a.m.

Carência

Até 24 meses

Prazo total

Até 120 meses

DELUCA PÕE A MESA

Mesa posta
resgatando
valores

COLUNA

Thais Deluca
l @delucapoeamesa

O

lá Mesamores! Quem aí já viveu um momento especial em
família, uma conversa boa, um
almoço de domingo na casa
da avó, sabe o poder que a mesa tem!
A mesa posta tem seus encantos, suas
belezas e regras de etiqueta, porém, só tem
valor quando aproveitamos os momentos
ao redor dela para criarmos vínculos, nos
relacionarmos e estreitarmos os laços.
A rotina acelerada das famílias e a
pouca permanência em casa foi desarmada com a chegada da pandemia, que,
sem avisar, colocou todo mundo juntinho
no melhor lugar do mundo: NOSSO LAR.
Ficar em isolamento em casa se tornou
demonstração de amor e zelo pelo outro,
e esse tempo fez com as pessoas passassem a defender o resgate dos velhos
e bons hábitos, de organizar a casa e das
refeições em família.
A mesa deixou de ser somente um
móvel sem valor e passou a ser o centro
da casa, pois, junto com o resgate de valores, nasceu um novo estilo de vida e, com
ele, muitos benefícios. Oportunidades de
educar e aprender foram proporcionados
nesse momento de comunhão e bons frutos estão sendo colhidos.
A instituição inglesa Literacy Trust, no
Reino Unido, realizou uma pesquisa com
34 mil crianças e adolescentes para investigar os benefícios que esse hábito entre
as famílias pode trazer. A conclusão foi
que conversar durante as refeições ajuda
a criar filhos mais confiantes.

Para chegar a esse resultado,
as crianças responderam como
era o momento das refeições em
suas casas e algumas perguntas
que indiretamente avaliaram suas
habilidades sociais e comunicativa.
Eu não sei vocês, mas eu só
vejo vantagens quando o assunto
é valorização familiar e afetiva.
Dessa forma, concluo que o hábito da mesa posta definitivamente
não é bobagem, muito menos status, ela é a forma mais prazerosa
de restauração e conexão. •
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VEGANISMO

Mais do que
não comer
carne:
um estilo
de vida
O

Renata Pe Lomba,
do Mãe Divina
Restaurante

Andressa Rocon

s veganos são aqueles que
escolheram, por princípios,
não apenas excluir os produtos de origem animal em
sua alimentação, como também tudo
que submete animais ao confinamento e
maus tratos. Isso inclui roupas, sapatos e
bolsas de couro, produtos de lã e produtos testados em animais. Mas afinal, quais
são os benefícios da dieta vegana?
A nutricionista Danielle Faria Laporte explica que existem diversos benefícios na alimentação vegana, um deles é
o consumo alto de fibras presentes, que
ajudam na saúde cardiovascular, dimi-

18

nuindo a absorção de gorduras. Alguns
estudos citam benefícios na prevenção
de alguns tipos de câncer, como de cólon,
por exemplo.
Contudo, ela faz um alerta. “O vegano
utiliza apenas alimentos de origem vegetal, como cereais integrais, leguminosas,
quinoa, tofu, hortaliças, frutas e leite vegetal. A dieta vegana não deixa de conter proteínas e nutrientes por conta da
ausência da carne, mas observa-se uma
deficiência de minerais (ferro, cálcio e zinco) e vitamina B12, elementos encontrados facilmente nos alimentos de origem
animal”, explica Danielle.
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Danielle Faria Laporte, nutricionista

Prato árabe vegano, do
Mãe Divina Restaurante:
sabor sem carne

“Para
a pessoa
vegana não ficar
carente de vitaminas importantes, é ideal que consuma
muitos alimentos verdes escuros
(rúcula, couve, espinafre) por eles
possuírem magnésio, ferro, zinco
e vitamina C, evitando, assim,
anemia e carência nutricional de
outros minerais importantes. Alimentos que também não podem
faltar são: alga, que é uma fonte
de B12; grão-de-bico; lentilha;
castanhas; e oleaginosas em geral, que são fontes de proteína de
origem vegetal, possuem cálcio,
magnésio e zinco.”
A nutricionista explica que o
veganismo é um estilo de vida.
“Tem um movimento social, de
compaixão pelos animais, questões ambientais e a busca por uma
alimentação mais saudável. O veganismo tem quatro principais áreas:
não consumir qualquer alimentação de origem animal, não utilizar
peça de vestuário de origem animal,
não ter entretenimento que explore os animais, nem produtos tes-

Vegano
Os veganos não consomem nada que tenha
origem animal, seja em sua
alimentação ou outros produtos, como artigos para

tados em animais, sendo este último o mais difícil, pois nem sempre
fica claro se um produto foi ou não
testado em animais.”
Danielle destaca ainda que o
número de adeptos ao veganismo cresce vertiginosamente. “Só
no Reino Unido foi registrado um
aumento de mais de 350% nos últimos 10 anos e tudo indica que continuará a subir. Não há, no Brasil,
dados específicos sobre o número
de veganos. No entanto, 14% da
população brasileira se declarou
vegetariana na pesquisa do Ibope
de 2018. A partir disso, a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB)
estima, com base na proporção de
pessoas que se declaram veganos
em outros países, que 7 milhões
de brasileiros sejam adeptos, ou
seja, 33% do total de 30 milhões de
vegetarianos. No Brasil, são mais
de 240 restaurantes vegetarianos
e veganos”, afirma.

Vegetariano
higiene, limpeza, vestuário
ou remédios. Já o vegetariano não come carne, peixe e
aves, mas consome outros
produtos de origem animal.

Alimentos
Entre os alimentos veganos mais comuns e populares
estão: aveia, arroz integral, cevada, macarrão integral,
macarrão de arroz, feijão, lentilhas, pipoca, pasta de amendoim, sementes de abóbora, sementes de girassol, tofu,
pão integral, bananas, maçãs, laranjas, peras, batata doce,
batatas, brócolis, cenouras, couve-flor, repolho e beterraba.
Com esse crescimento, empresários tem apostado na
oferta de restaurantes e lanchonetes com opções veganas.
Em Vila Velha, o Mãe Divina Restaurante é uma dessas opções que oferece comida vegana. A proprietária Renata Pe
Lomba explica que o restaurante está funcionando como
delivery desde o início da pandemia, mas se prepara para
reabrir as portas presencialmente agora em dezembro.
Renata explica qual foi o motivo de ingressar nesse
ramo de alimentação. “O Mãe Divina Restaurante foi criado em 2015. Como veganos, quando íamos para festas,
aniversários e encontros com amigos, sempre levávamos
uma opção vegana e ela acabava fazendo muito sucesso.
As pessoas acabavam comendo até mais da nossa comida
vegana do que a própria comida da festa. A partir daí, os
amigos começaram a incentivar para que abríssemos um
espaço”, explica Renata.
A proprietária sentiu o crescimento desse tipo de alimentação. “Acho que cresceu muito. Quando abrimos,
só existiam dois restaurantes veganos na Grande Vitória.
Agora, vejo que existem muitas opções. Acho isso maravilhoso! Quero que todos sejam veganos! Não existe
concorrência entre restaurante vegano. Pelo contrário!
Estamos felizes que as pessoas, cada vez mais, busquem
essa alternativa. É a libertação animal. A ideia é fazer com
que as pessoas possam compreender que existe a possibilidade de se alimentar com sabor sem precisar infringir
sofrimento aos animais”, afirma Renata. •
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ENTREVISTA

ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

O homem FORTE da

Segurança Pública
capixaba

C

Vinícius Nascimento

om mais de 30 anos dedicados
às forças de Segurança Pública do Espírito Santo, o Coronel
da reserva da Polícia Militar do
Estado, Alexandre Ofranti Ramalho, é o
homem forte da segurança capixaba.
Antes de assumir uma das mais importantes pastas do governo Renato
Casagrande, a Secretaria de Segurança
Pública e Defesa Social, Ramalho passou
pelo Batalhão de Missões Especiais,
o 1º Batalhão, o Comando de Polícia
Ostensiva Metropolitano e foi ainda
Comandante-geral da Polícia Militar
do Espírito Santo.
Ele conta que uma de suas
maiores inspirações em carreira,
ou talvez a maior inspiração, é seu
pai, Mayr Freitas Ramalho, que
hoje é Coronel aposentado da
PM. Prestes a ser “promovido”
ao cargo de vovô pela primeira vez, fato celebrado em suas
redes sociais, Ramalho também compartilha com seus
mais de 16 mil seguidores os
resultados de operações das
forças de segurança.
Nesta entrevista exclusiva, o secretário relembra casos marcantes de sua carreira,
fala sobre a evolução do crime
no Estado e os principais desafios da Segurança Pública. Confira.
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Agora ES - Nestes mais de 30 anos
de trabalho na área da Segurança Pública, como o senhor vê a evolução da
criminalidade no ES?
Coronel Ramalho - Eu entrei na polícia
no início dos anos 90 e era uma realidade
muito diferente da que encontramos no dia
de hoje. Nas décadas de 70 e 80, a criminalidade era muito mais voltada para roubo
e furto. Era uma malandragem de desviar
um caminhão de gás, de assaltar uma loja,
residência...
Já na década de 90, inicia-se no Espírito
Santo o roubo a banco, que culmina nas
ocorrências com reféns. Quando a polícia
chegava nessas ocorrências, o criminoso,
com receio de ser preso ou morto, tomava
as pessoas como reféns e ali iniciava-se o
processo de negociação.
À medida que as prisões eram feitas,
surgiam as rebeliões nos presídios. Nessa
época, eu já estava no Batalhão de Missões Especiais (BME) e, na década de 90,
nós trabalhávamos muito em rebeliões.
À medida que isso foi sendo coordenado
pelo Estado, com as novas construções de
presídios, tivemos problemas relativos ao
tráfico de entorpecentes, algo que, infelizmente, entrou de forma avassaladora no
Espírito Santo.
Tínhamos, até então, o consumo de maconha. Depois, o da cocaína e, nos dias de
hoje, no ciclo do crack, o problema se expande de maneira exponencial. As organizações
criminosas enxergam ali o “filé” da criminalidade pela rentabilidade que aquilo traz.
E esse entendimento, lamentavelmente, impulsiona muitos jovens para a entrada
nesse mundo do tráfico, como mão de obra
barata e desqualificada dos traficantes.
Temos jovens de 12 a 19 anos andando fortemente armados nas comunidades, trazendo o verdadeiro terror para as
pessoas humildes, honestas e trabalhadoras. E nós, nos desdobrando o tempo

Linha do tempo
Ingressa na PM e
inicia o curso de
preparação em MG

todo para realizar prisões.
Nós temos uma legislação que não
conversa com os interesses da sociedade,
que é a punição efetiva desses infratores.
Menores não ficam presos. Retornam para
os mesmos locais, mantendo o ciclo da desigualdade social, da ausência da família,
afastado da escola...
Tudo isso culmina na criminalidade
que nós estamos vivendo no Brasil e no
Espírito Santo, que é dentro do tráfico de
entorpecentes.

Tem muitos fatos marcantes que, realmente, marcam minha carreira, mas deixo
como referência maior as amizades. As
amizades construídas no fronte da batalha são para vida inteira. Então, a Polícia
Militar também nos proporciona isso: as
verdadeiras amizades!

Crianças e adolescentes são
aliciados para o tráfico de drogas
cada vez mais cedo no País. Na sua
opinião, o que precisa ser feito para
impedir que esse público não seja faQuais foram os casos que mais te cilmente inserido na criminalidade?
No Brasil, lamentavelmente, a desigualmarcaram nesses mais de 30 anos?
Muitos casos me marcaram. Muitas dade social é muito grande. O governador
ocorrências em presídios, ocorrências com Renato Casagrande fala sobre isso com
reféns... Quando você consegue liberar o muita propriedade, por ser um conhecedor
refém que estava com uma arma na cabe- do tema e por ser um homem muito sensível.
É nítido que uma pequena parte da soça... Tem uma ocorrência (do quadro que
ciedade apresenta
ele mostra, pág. 23),
muitos recursos e a
no Porto de Vitória,
grande maioria, abera uma manifestasolutamente nada.
ção dos portuários...
Dentro do governo
Quando entramos
Quando a viatura
Casagrande, serão quase
nessas áreas de
passou em frente
vulnerabilidade
a uma residência,
1,7 mil novos policiais
social, fazendo o
notamos uma mãe
militares para recompor
policiamento osdesesperada, com
a perda que tivemos.
tensivo, é que nós,
uma criança rerealmente, identicém-nascida muito
ficamos essa reaavermelhada, sem
lidade.
conseguir respirar,
Crianças, muitas vezes, filhos de famíe ali mesmo começamos com os procedimentos necessários até a chegada no lias desestruturadas ou filhos feitos nos
famigerados bailes Mandelas, de finais de
hospital. Ela conseguiu sobreviver.
Tem as histórias de envolvimento da semana... A mãe que, muitas vezes, não
Polícia Militar e Civil, que a gente aprende sabe sequer quem é o pai, não tem uma
muito. Quando se chega como aspirante, estrutura de renda para tomar conta desses
acha que sabe tudo, mas, no final, descobre filhos. E esses meninos vão tendo péssimos
que não sabe nada. Eu aprendi muito com exemplos, de outros familiares, que já estão
pessoas que foram importantes na minha no mundo do crime.
Muitas pessoas honestas, dignas, que
carreira, como o Sargento Henrique, Sargento Martins, Sargento Carlos, Coronel residem em áreas carentes, enfrentam essa
desigualdade social. A pobreza, a falta de
Monteiro...

1989

1991
Declarado
Aspirante a Oficial
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1992

Promovido a
2º Tenente

1994
Promovido a 1º Tenente

Promovido
a Major

Promovido
a Capitão

1997

Os feminicídios são uma preocupação
renda e estrutura familiar, a ausência de
religião e, principalmente, a evasão escolar, muito grande da Segurança Pública. São
impulsiona esses jovens para o modelo de crimes difíceis para a Polícia Militar e a
criminalidade que nós temos visto cada vez Polícia Civil atuarem porque, geralmente,
mais crescente. Esses jovens são a mão de ocorrem dentro da própria residência, onde,
obra barata que o traficante usa. Lamenta- por uma cultura ainda machista, o homem
velmente, são esses jovens, de 12 a 19 anos, se acha no direito de violentar a mulher por
motivos banais. E isso, geralmente, culmina
hoje, os soldados do tráfico.
O grande traficante, muitas vezes, não no feminicídio.
mora na comunidade. Reina no seu aparO senhor foi Comandante do Batamento de frente para o mar e coordena
uma rede de organização criminosa, com talhão de Missões Especiais (BME)
armas de fogo e entrada cada vez maior de que, recentemente, teve seu retorno
drogas. São esses meninos os soldados, anunciado pelo governador Renato
que ficam se rivalizando nessas comuni- Casagrande. Como foi a experiência
no BME?
dades. Daí, o núTenho um carimero absurdo que
nho imenso e muita
temos no Brasil de
gratidão pelo BME.
homicídios. Hoje,
A experiência lá foi
cerca de 80% dos
Penso que é preciso
muito rica, que me
homicídios estão
discutir a Segurança
proporcionou muiligados ao tráfico
Pública em uma agenda
to conhecimento e
de entorpecentes e
nacional, com muita
que levarei para o
80% são cometidos
clareza e honestidade,
resto da vida.
com a utilização de
No batalhão,
arma de fogo.
sem vaidade e
tive
a
oportunidade
interesse pessoal.
de fazer diversos
Com essa
cursos na área de
crescente parsegurança, como
ticipação de menores de idade em ações criminosas, gerenciamento de crises, operações eso senhor acredita que seja o momen- peciais, explosivos, negociador, e lá tive
to de se discutir uma possível redu- a oportunidade de, na Força Nacional,
comandar uma operação dentro de um
ção da maioridade penal no Brasil?
Penso que é preciso discutir a Segu- presídio no Maranhão; de comandar uma
rança Pública em uma agenda nacional. operação, na época da crise dos arrozeiros,
Não adianta ficar pontuando uma ou outra em Roraima; operações no Rio de Janeiro;
questão. Reduzir a maioridade de 18 anos em Brasília...
Quando chego ao comando do BME,
para 16 vai trazer alguma solução? Hoje,
temos jovens de 12 anos envolvidos com senti uma gratidão muito grande a Deus,
a criminalidade. Então, vamos trazer até porque foi uma coroação da minha caro limite de 12 anos? O debate precisa ser reira. E essa reestruturação das Forças de
nacional, com muita clareza e honestidade, Segurança do Espírito Santo trouxe de volta
sem vaidade e interesse pessoal. O melhor esse importante batalhão, que havia sido
local para se ter essa discussão é o Con- rebaixado a uma Companhia Independente.
Todas as polícias do mundo têm as suas
gresso Nacional.
tropas especiais para momentos de crises e,
Os casos de feminicídio no ES, em aqui no ES, não poderia ser diferente. Gra2021, já ultrapassaram os números de tidão ao governador Renato Casagrande,
2020. Como as forças de segurança que, de fato, cumpriu mais uma promessa
de campanha, trazendo de volta o BME.
atuam nessa frente?
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2005
Além do retorno do BME, quais
outras ações fazem parte da reestruturação das Forças de Segurança do
Espírito Santo?
Estamos emancipando a Companhia
Independente de Cães a Batalhão de
Ações com Cães e quatro Companhias
Independentes que são importantes (Jaguaré, Pinheiros, São Torquato e Nova Rosa
da Penha), que terão total autonomia para
se relacionar com os prefeitos, fazer seus
planejamentos de acordo com o que eles
entendem ser importantes para aquelas
comunidades.
É uma reestruturação de peso e muito
importante para a Polícia Militar, que visa
a redução de homicídios. As ações de redução dos homicídios estão inseridas no
Programa Estado Presente, coordenado
pessoalmente pelo governador Renato
Casagrande, que lança esse desafio para
todos os gestores: ele quer a redução dos
homicídios. A nossa equipe de governo
considera um absurdo o Estado ainda ter
mais de mil homicídios por ano. Queríamos
ter nenhum!
Quais as outras entregas previstas para área da Segurança Pública
capixaba?
Desde que eu e o Comandante-geral da
PM, Coronel Douglas Caus, assumimos os
postos, o governador lançou o desafio de
concluir o concurso da Polícia Militar, que
estava em andamento deste 2018. Conseguimos concluir esse concurso e, na noite
da sexta (26) foram entregues à sociedade
252 novos policiais.
Outra turma de aproximadamente 340
alunos soldados também já começou o curso de formação. Já tem um novo concurso
autorizado pelo governo, que está em fase
de lançamento de edital, para aproximadamente 1,1 mil vagas. Ou seja, dentro do
governo Casagrande, serão quase 1,7 mil
novos policiais para recompor a perda que
tivemos.
Nos quatro anos do governo anterior,
não foi realizado concurso dentro da Polícia Militar. Esse ato trouxe um déficit de
efetivo muito grande. A entrega principal é o

Promovido a
Tenente-coronel

2012

2015

Secretário de Prevenção, Combate à
Violência e Trânsito em Vila Velha

Siga no Instagram
@coronel.alexandreramalho

Promovido
a Coronel

2017
retorno dos recursos humanos para Polícia
Militar e de igual forma para Polícia Civil. Em
outubro foi encerrado o concurso para 421
policiais civis formados, que também irão
recompor o quadro da PC, que também
apresentava déficit, assim como o Corpo
de Bombeiros.
Além disso, vamos entregar um dos
melhores Complexos de Perícias Técnicas Científicas já vistos pela Polícia Civil,
que vai agilizar todos os procedimentos
de perícia e robustecer as provas contra
criminosos.

Outra entrega importante é a reformulação da Identidade Civil que, por
meio de um sistema moderno, permitirá
que as identidades sejam digitalizadas,
impedindo, assim, a falsificação do documento.
Teremos uma perícia que irá receber esse equipamento, vai entrar nas
comunidades fazendo as identidades.
Isso também vai permitir que se crie um
banco de dados dessas digitais, que poderão ser confrontadas com outras coletadas em locais de crimes. •

Segurança Pública em números

3.533
armas foram
apreendidas

-de8,8%
homicídios
Espírito Santo fechou o primeiro
semestre com 8,8% de redução de
homicídios

De janeiro a outubro deste ano,
3.533 armas foram apreendidas
no Estado. Aumento de pouco
mais de 20% em relação ao
mesmo período de 2020, quando
foram apreendidas 2.928 armas

Secretário de
Defesa Social
de Viana. Na
foto, com o exprefeito Gilson
Daniel e, hoje,
seu colega
secretário

2019

Secretário
de Estado da
Segurança
Pública
e Defesa
Social. Na
foto, com o
governador

2020

955 indivíduos deram entrada no
Sistema Prisional por homicídio
até o mês de outubro deste ano
O Espírito Santo registrou o
segundo menor número de
homicídios em um mês de
outubro, dentro da série histórica
dos últimos 25 anos
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POLÍTICA

Moro vem ao ES
no início de 2022

Em evento, que também marcou a filiação do General Santos Cruz, em Brasília, o
Podemos reuniu os presidentes estaduais da sigla para alinhamento da pré-candidatura
de Sergio Moro ao Palácio do Planalto

O
Daniele Bolonha

Podemos, que já era um
partido agitado por conta da
atuação de sua presidente
nacional, a deputada federal Renata Abreu (SP), vive dias ainda
mais intensos após a filiação do ex-juiz
e ex-ministro Sergio Moro. O provável
candidato à presidência da República
tem atraído a atenção nacional e, segundo pesquisas, está em curva crescente,
ocupando a terceira posição nas intenções de votos para presidente, sinalizan-
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do uma consolidação como terceira via
na disputa presidencial.
Internamente, o partido está preparando a pré-campanha de Moro e realizou,
nesta semana, um evento reunindo todos
os presidentes estaduais e mandatários
para ouvi-los sobre as demandas de seus
estados. O objetivo é a preparação de
um rascunho do plano de governo de
Moro. Nesse mesmo evento, foi filiado o
General Santos Cruz, um crítico ferrenho
de Jair Bolsonaro (sem partido).
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"Nossa presidente nacional determinou que os presidentes estaduais fiquem
responsáveis por organizar a campanha de Moro em cada estado e, aqui no
Espírito Santo, vai estar comigo nessa
organização nosso senador Marcos Do
Val. Também recebemos o dever de casa
de organizar a vinda dele em cada estado. Moro deve chegar aqui no Espírito Santo no início de 2022, mas vamos
confirmar a data ainda em dezembro",
disse o presidente do Podemos capixaba,

PODEMOS NO ES

44 vereadores
03 vice-prefeitos
02 prefeitos
01 deputado estadual
01 senador
01 secretário de Governo

Gilson Daniel, que também é secretário
de Governo de Renato Casagrande (PSB).
Tanto o senador Marcos Do Val
quanto o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, estavam em Brasília nesse
evento juntamente com Gilson Daniel.
De acordo com o presidente, Arnaldinho
vai comandar a formação das chapas de
deputados estadual e federal.
"Recebi com muita humildade o convite de filiação ao Podemos e acolhi esse
convite principalmente por conta da credibilidade dos componentes do partido.
E, dentro desse projeto que queremos
para o Brasil, recebemos o General Santos Cruz, um homem de caráter, que teve
a coragem de deixar o governo quando
percebeu que o plano não era para o
Brasil, mas, sim, para atender os inte-

resses do governante. Não dividimos
brasileiros em categorias. Somos todos
brasileiros e estamos todos dentro do
mesmo barco!", disse Moro durante o
evento. Sergio Moro foi um dos responsáveis pela filiação de Santos Cruz ao
Podemos.
General da reserva, Carlos Alberto
dos Santos Cruz atuou como comandante das forças de paz da ONU no Haiti
entre os anos de 2007 e 2009. Em 2013,
foi escolhido pela Força de Paz da ONU

para suceder o tenente-general indiano
Chander Prakash Wadhwa no comando
da Missão de Estabilização das Nações
Unidas na República Democrática do
Congo. Em 2018, assumiu o cargo de
ministro-chefe da Secretaria de Governo
da Presidência do Brasil. •
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COLUNA

Luiz Fernando
Brumana
l @lfbrumana

E

m tramitação na Assembleia Legislativa, o orçamento do Estado
pode ser lido como um esboço
técnico do que esperar para
2022, ano eleitoral, mas também como
uma ferramenta com impactos importantes no mercado político. O Executivo — encabeçado por Renato Casagrande (PSB),
que tentará a reeleição — pretende lançar
18 concursos públicos; consolidar projetos; investir mais em Educação, Saúde e
Segurança; mas também buscou agradar
a sua base de sustentação na Casa de
Leis por meio do aumento no valor das
emendas parlamentares.
Antes em R$ 30 milhões, um para cada
parlamentar, o valor passou, este ano,
para R$ 45 milhões. Mas este não estava previsto desde o início. A negociação
do percentual de livre indicação foi fruto
de uma árdua articulação. O martelo foi
batido no limiar do prazo final para cada
deputado protocolar suas emendas e, por
isso, teve de ser prorrogado.
O mecanismo de “emendas reservadas” é uma tradição na relação entre os
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PANORAMA POLÍTICO

Aumento em
emendas
parlamentares
agrada gregos e
troianos
Poderes Constituídos no Espírito Santo.
A ideia é que os parlamentares possam
propor alterações na peça orçamentária
dentro de um montante predefinido, o
que evitaria, por exemplo, desconfigurar
demais a proposição inicial do Executivo.
Em contrapartida, cada deputado, que não
é ordenador de despesa, conseguiria levar
efetivamente investimentos para suas bases e angariar os louros pelo feito.
“Não deixa de ser importante para a
relação com o governo. Precisamos reconhecer a condição que o Estado está e
isso significou R$ 15 milhões a mais. Foi
a duras penas, porque foi no apagar das
luzes. Já vinha tendo esse diálogo para
fortalecer o parlamento e considerar o
quanto ele é importante para o governo do
Estado”, afirmou o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Eustáquio de
Freitas (PSB). O socialista adiantou que o
orçamento do próximo ano, em sua visão,
é “realista e cumpre a finalidade” já traçada
da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).
Secretário de Estado de Economia
e Planejamento, Álvaro Duboc lembrou
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que as emendas vinham com o mesmo
valor desde 2018, ou seja, sem reajuste
há três anos. “Era uma reivindicação
antiga do Legislativo. No orçamento do
Estado, as emendas não são impositivas
como no governo federal, mas são importantes instrumentos para que o Poder Legislativo e quem detém mandato
possa aplicar recursos e políticas públicas direcionadas à sociedade e aos seus
municípios”, pontuou.
O aumento no valor das emendas,
mesmo surpreendendo a alguns, obviamente, agradou gregos e troianos, o que
não deixa de ser importante a quem busca reeleição proporcional e majoritária.
A lista com as 1,3 mil emendas — cerca
de 400 a mais do que no ano passado
— foi publicada no Diário Oficial do Legislativo no último dia 19. Confederações
de diversos esportes; associações; hospitais; e verbas para aquisição de material agrícola e notebooks estão dentre as
propostas. A previsão é de que a peça
seja apreciada em plenário na primeira
semana de dezembro. •

MÚSICA

Artista capixaba Lucas
Gavvi lança nova música
de trabalho
Inspirado pelas estrelas da
música pop, Lucas Gavvi está
com a nova música de trabalho,
Em Nós, canção que fala sobre
sua própria experiência amorosa
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Andressa Rocon

N

Acompanhe nas redes sociais
l @lucas.gavvi
y Lucas Gavvi
t @lucasfgavi
@lucas.gavvi (Lucas Gavvi on TikTok)

atural de Vitória, o músico capixaba
Lucas Gavvi está com novidades
em sua carreira: uma nova música
de trabalho chamada Em Nós, que
já está disponível em todas as plataformas
digitais. A nova canção também ganhou um
videoclipe gravado no Palácio da Cultura
Sônia Cabral, teatro localizado na capital
capixaba. A produção audiovisual está disponível no canal do artista, no YouTube.
"A música Em Nós é muito especial pra
mim. A letra fala sobre meus sentimentos
e sobre o que eu passei nesse ano, após
viver um relacionamento. É uma música
muito introspectiva, calma, com piano
complementando toda a melodia. Eu sinto
que, por mais que seja sobre minha história,
todo mundo que já viveu e descobriu sentimentos novos após viver um amor vai se
identificar”, conta Lucas.
Para criar essa atmosfera introspectiva e melancólica sobre um amor que não
deu certo, Lucas recorreu às batidas do seu
próprio coração, que são usadas não só na
introdução da música, mas também funcionam como a bateria da canção. Quem
também utilizou o mesmo recurso foi a estrela pop Taylor Swift, no sucesso Wildest
Dreams, lançado originalmente no álbum
1989, de 2014.
"Pensei em trazer os meus batimentos
cardíacos para que o público entendesse
que aquilo realmente estava vindo do meu
coração, do que eu passei. Tem elementos
que só se consegue escutar no fone de
ouvido. A ideia sempre foi fazer uma música
que as pessoas pudessem fechar os olhos
e se conectar com aquela história."
A produção musical é de André Daumas,
que já trabalhou com as ex-participantes
do The Voice Brasil Mariana Coelho e Caju,
além do sertanejo Kevin Fiorani e da também

promessa do pop nacional Ananda Marçal.
Escrita há quase três anos, Em Nós foi
resgatada durante a pandemia, quando Lucas passou por um turbilhão de emoções.
“Guardei ela com muito carinho porque
sentia que tinha algo especial. E, no meio
dessa confusão, eu descobri o que era.
Hoje, essa música, pra mim, faz muito mais
sentido do que quando escrevi. Meio louco
isso. Hoje, eu a vejo como uma carta do
Gavvi de antes pro Gavvi de agora”, conta.
E todo esse conceito, de encontros de
versões do jovem cantor, foi levado para o
clipe. Na produção audiovisual, o também
estudante de Publicidade canta e toca piano. Na plateia, apenas cinco Lucas, que
representam diferentes fases da vida do
cantor. “Tem o Lucas de Te Deixei pra Trás,
o debochado, o que ama se filmar, o que
está triste e o que está tocando violão, da
época em que fiz o projeto 4 Dias - 4 Músicas, no Instagram. Eles assistem juntos e
aplaudem a minha versão mais atual, a que
está no palco.”
Lucas Gavvi descobriu sua paixão pela
música aos 9 anos, após sua primeira aula
de piano. “Eu sinto que nasci artista. Mas
a virada de chave foi quando fiz minha primeira apresentação, cantando e tocando
When I Was Your Man, do Bruno Mars, com
o Teatro do Sesi, em Vitória, lotado”, lembra.
Em 2018, começou a escrever suas
próprias letras e a se arriscar no violão. No
entanto, foi na pandemia que ele fez sua
estreia nas plataformas digitais. Te Deixei
pra Trás foi uma das composições escritas
por Gavvi e, após cantar para amigos em
uma ocasião e receber um feedback positivo, acabou sendo escolhida como primeiro
single. A música foi lançada em abril de 2021
e chegou a ficar, por duas semanas, no topo
da playlist Viral Vitória, no Spotify. •
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ESPORTE

Um retorno

GLORIOSO!
Botafogo é campeão, volta para a elite do futebol, e Vasco disputará mais um ano
a Série B do Brasileiro: torcedores contam
suas histórias de amor a seus clubes

Q
Lívia Albernaz

ue o Vasco e o Botafogo são
dois gigantes do futebol brasileiro, todo mundo sabe. E,
apesar de tantas glórias e
uma torcida apaixonada, os dois clubes
passaram por um triste momento em
2020: contabilizaram mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O
Gigante da Colina somou seu quarto rebaixamento e o Botafogo, o terceiro. Apesar
da queda para a série B, os clubes fizeram
de tudo para retornar à elite. E o Fogão,
em uma campanha gloriosa, conquistou o
título e o direito de disputar a Série A. Já o
Vasco não conseguiu o acesso e disputará
em 2022, a Série B, mais uma vez.
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Rodolfo
Santos
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Wérick
Gonçalves

VASCO

Matheus Gonçalves

O segundo título do Fogão na Série B veio no último
domingo (21), quando derrotou o Brasil de Pelotas por 1 a
0. Com esse título, o alvinegro também tem o direito de disputar a terceira fase da Copa do Brasil. O glorioso finalizou
a penúltima rodada do campeonato com 29 pontos, cinco a
mais que o vice-líder Coritiba, diferença essa que garantiu
a taça. Até o momento, o Bota contabiliza em 37 jogos, 20
vitórias, nove empates e oito derrotas. Neste domingo (28),
o Botafogo se despede da Série B diante sua torcida, às 16
horas, no Estádio Nílton Santos.
E explosão de alegria é o que não falta para o torcedor.
O servidor público Matheus Gonçalves herdou sua paixão graças ao falecido pai. “Já perdi as contas de quantas
excursões para assistir jogos do Botafogo já participei.
Viagens de bate-volta, tendo que trabalhar logo após voltar
do Rio. Já ajudei a fundar torcida organizada do Fogão no
ES e pendurei bandeiras e fotos na parede de meu quarto
quando era solteiro. Deixei minha mulher escolher o nome
do meu filho na condição de eu escolher o time dele”, contou.
Apesar de tentar conter o coração, Matheus revela que,
no início da competição, estava com medo do Botafogo
cair para a Terceirona. “O time começou muito mal. Parei
até de assistir. Foi quando chegou o técnico Enderson Moreira, o time encaixou e começou aquele jargão 'O Bota tá
embalado, hein'. Realmente estava dando gosto de ver o
empenho dos jogadores. Sentimento de que o clube está
se reorganizando novamente.”
O designer e diretor de Arte do Agora ES, Wérick Gonçalves, conta que sua paixão pelo Fogão foi uma herança
de família. "Desde pequeno pude acompanhar o Botafogo
com meu pai. Ele nunca chegou a mim e disse: ‘meu filho,
você vai torcer pro Botafogo’... foi algo que veio naturalmente", lembra.
"Toda a imprensa cravava que o Botafogo ficaria do
meio da tabela para baixo. Contavam como um time falido
e prestes a fechar as portas. Mas, como há coisas que só
acontecem no Botafogo, o time se organizou financeiramente, fez a troca de técnico, que mudou a autoestima do
time, e agora é campeão! Sabemos que o clube ainda não
tem dinheiro sobrando e que perderemos nossos principais
jogadores. A expectativa para 2022 é de que, a partir do
segundo semestre, entre as cotas de TV e consigamos fazer
uma Série A mais para o meio de tabela", disse.

O Vasco pode estar passando o pior período da sua história. Essa é a primeira vez que o
Gigante da Colina não consegue
o acesso para a Série A no ano
seguinte de uma queda. Até a
penúltima rodada, o Vasco está
na nona colocação do campeonato, amargou 14 derrotas em
37 jogos, conquistou 13 vitórias
e tem 10 empates. O Cruzeiro é
outro grande clube que não subiu:
o time mineiro vai disputar a Série
B pela terceira vez seguida.
Apesar da má fase, alguns torcedores não abandonam o time
e apostam em dias melhores. O
fotógrafo Leonardo Silveira é um
deles. “Torcer pelo Vasco foi coisa
de pai pra filho. Assistir jogo do
Vasco junto com meu pai, fosse
pelo rádio ou TV, era algo que me
aproximava dele. Pra mim, ser vascaíno transcende a questão meramente esportiva. É coisa que me
remete a sentimentos de família.”
Léo credita que, diante da
permanência na Série B, chegou
o momento do Vasco copiar (sim,
copiar mesmo) o exemplo de gestão implantada pelo Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, em
2014. Para ele, em 2022, o Vasco
terá a chance de “sangrar” tudo
o que precisa para ressurgir renovado, com uma administração
profissional e séria, para retornar
à Série A.
Realista, mas apaixonado,
ele destaca a força da imensa
torcida. “É uma torcida diferente:
nem melhor, nem pior. Há todos
os motivos para a torcida abandonar o clube, se encolher, mas isso
não acontece. O bom humor da
torcida vascaína, só a gente tem!
A gente mesmo se zoa. Grande
parte dos memes são feitos pelos
próprios vascaínos. Infelizmente,
a direção do clube não enxerga

esse ‘patrimônio ativo’.”
Segundo ele, há um potencial
enorme de mercado de consumo
voltado para a torcida. “Mas isso
é incrivelmente ignorado pela
direção do Vasco. Não há um
vascaíno que não esteja revoltado com a atual situação, mas, ao
mesmo tempo, tem uma vontade
gigante de estar em São Januário,
entoando os cantos. Invertemos
a ordem natural das coisas. Uma
coisa é certa: a torcida vascaína
é que tem um clube e não o contrário”, finalizou.
Apaixonado pelo Vasco, o
servidor público Rodolfo Santos,
criador da página Vasco Connect,
que possui 52 mil seguidores no
Facebook, fala da sua história de
amor ao Gigante da Colina. “É
uma paixão que passou de pai
para filho. É muito amor mesmo.
No primeiro rebaixamento, em
2008, fiquei muito abalado, mas
a paixão pelo clube foi ficando
cada vez mais forte. Agora, em
2021, esperava um time competitivo, mas o planejamento dessa
nova diretoria não deu muito certo. Aconteceu muita briga política
e contratações questionáveis. Espero que em 2022 sejamos mais
competitivos. Somos a torcida
mais apaixonada do mundo, estamos sempre apoiando, mesmo
na pior fase que o clube vive hoje”,
disse. •

Leonardo
Silveira
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COLUNA

FLAVIO
BOLONHA

LÂMPADAS EM GERAL
DO VEÍCULO
TROCA DE ÓLEO E FILTROS
A chance de ficar na estrada por
conta de um óleo que passou da
quilometragem de troca é bem
pequena, mas, mesmo assim,
vale lembrar a troca, principalmente, se a validade do óleo estiver próxima de seu vencimento.
Afinal precisamos cuidar também da parte interna do motor.
Deixar o óleo em dia e utilizar
uma boa marca, de qualidade,
já é um passo muito importante
para a “saúde” de seu carro! Outra coisa: nada de trocar o óleo
e deixar o filtro velho. Como já
dissemos em artigos anteriores
da coluna, o filtro velho contamina o óleo novo! Verifique também filtro de ar do motor, filtro
do ar-condicionado e o filtro de
combustível. Esse último, sim, se
entupir por conta de sujeira, vai
te deixar na mão!

Verifique se existe qualquer
lâmpada queimada e realize sua substituição. Além de
dificultar sua visibilidade, em
caso de viagens noturnas,
você pode ser surpreendido por uma
desagradável
multa!

Férias?
Não fique na estrada!
Revise seu carro!

Dezembro e janeiro são meses de férias e,
com isso, vem as viagens com a criançada,
não é mesmo? Mas, tem muita gente que
acaba ficando na estrada, com o carro
quebrado, por falta de revisão! E, como não
queremos que isso aconteça com você,
nosso querido leitor, fizemos uma lista dos
pontos importantes para a revisão, antes de
pegar a estrada. Vamos lá?

SEGURO

VERIFIQUE SEUS PNEUS
Dê uma olhada nos pneus de seu carro
para se certificar se estão todos em bom
estado, ou seja, sem desgaste irregular, sem
qualquer tipo de furo ou bolha na lateral. Se
for a hora, é bom realizar a troca!

Não esqueça de
verificar se seu seguro
está em dia e sempre
tenha um número a
mais de guincho, além
do disponibilizado pelo
seguro. Nunca se sabe
se seu seguro vai te
atender prontamente.

CALIBRAGEM DOS PNEUS

SISTEMA DE FREIO

Isso não pode ficar de fora, de jeito nenhum! Como rodar longos períodos
(geralmente com carga no porta-malas) sem a calibragem adequada? Isso pode
colocar em risco a segurança de sua família! Um dica: é sempre bom calibrar
com duas ou três libras a mais do que geralmente usa. Fazendo isso, evitamos
que o pneu fique baixo, diminuindo o atrito com o asfalto e reduzindo o consumo
de combustível. Contudo, não exagere na calibragem, pois pneus com excesso
de ar têm um desgaste irregular.

Verifique as pastilhas de freio, discos de freios,
lonas de freios (se seu veículo tiver freios a tambor
na parte traseira) e peça para realizar a regulagem
do freio de mão. Esses são itens que podem, sim,
te deixar na estrada e também colocar em risco a
segurança de sua família. O custo é pequeno em
relação a sua tranquilidade!
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ESTEPE
Outro item que só lembramos quando precisamos. Pelo fato de
ficar quase sempre em local de difícil acesso, não lembramos
de calibrá-lo antes de viajar. Contudo, jamais esqueça dele!
A chance de precisar usá-lo em uma viagem é grande e não
existem muitas borracharias em beira de estrada. Verificar a
validade dele também é fundamental. O pneu, geralmente,
tem validade de cinco anos. Tome cuidado: seu estepe
pode parecer novo, mas, se já tiver com a validade
vencida, são grandes as chances de ter problemas caso o coloque para rodar! Ah! Verifique
também as chaves e o macaco.

RESUMÃO DA SEGURANÇA
Abaixo, deixo todos os itens de
verificação listados, separadamente,
para facilitar na hora da revisão. Anote
e leve com você na hora de ir ao mecânico. Muitas oficinas não possuem um
checklist de verificação. Essa lista pode
ajudar e, pode ter certeza, que, verificando esses itens, a chance de ficar na
estrada é mínima! Aproveite a viagem
com tranquilidade! Até a próxima!
Óleo do motor
Filtro de óleo do motor
Filtro de ar do motor
Filtro de cabine ou ar-condicionado
Filtro de combustível
Lâmpadas farol baixo

SISTEMA DE
ARREFECIMENTO

Lâmpadas farol alto

Esse item é a famosa
água do radiador. Carros
mais modernos utilizam líquido próprio de arrefecimento.
Verifique no manual antes de
completar e sempre verifique
seu nível com o motor do carro ainda frio.

Lâmpadas farolete
Lâmpadas setas
Lâmpadas luz de freio
Lâmpadas luz de ré
Pneu dianteiro esquerdo
Pneu dianteiro direito
Pneu traseiro esquerdo
Pneu traseiro direito

PALHETAS DO LIMPADOR
Infelizmente, só lembramos dela
quando a chuva cai... Se ela estiver
fazendo barulho ao ser acionada ou
se não estiver limpando corretamente o vidro, providencie sua troca. Não
se esqueça de verificar o nível da
água do limpador de para-brisa. Como faz falta quando
precisamos limpar o
para-brisa e o reservatório está vazio...

Rodízio dos pneus se necessário
Calibragem dos pneus
Estepe
Pastilhas de freio
Discos de freio
Ajuste freio estacionamento
Nível fluido de freio
Palhetas limpador para-brisa
Nível liquido de arrefecimento
Documentos
Seguro
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Vida feliz
Este bolo está uma delícia!
Num mosteiro budista morava um monge
muito querido pelos moradores da redondeza. Sempre que alguém tinha um problema,
recorria aos conselhos dele, que sempre
oferecia uma palavra doce para confortar
um coração aflito.

Quando finalmente o bolo chegou, o monge
olhou para ele em êxtase, parecia que já estava no paraíso celestial. Foi então que deu
uma mordida e exclamou: ESTE BOLO
ESTÁ UMA DELÍCIA! Fechou os olhos e
partiu...

Um dia aconteceu o que todos temiam –
o mestre adoeceu e a doença era grave, já
estava na fase terminal... Ele ia morrer! A
tristeza tomou conta do povoado, uma incômoda sensação de orfandade invadiu todos
os corações.

Decepção geral. Todos se olharam decepcionados, mas o monge partiu com a certeza de ter transmitido para todas aquelas
pessoas talvez o seu maior ensinamento: A
vida é essa coisa que acontece aqui e agora. Se não nos deliciarmos com o momento
presente, iremos perdê-lo para sempre... O
que passa não volta mais e jamais se repetirá igual.

Logo uma expectativa coletiva começou a
tomar forma – qual seria o último grande
ensinamento do monge?
Apesar de toda a movimentação à sua volta,
o monge permanecia em silêncio. Informou
apenas aos presentes que estava aguardando o discípulo que tinha ido ao povoado
mais próximo comprar um bolo de chocolate com morangos. Avisou que não falaria
nada enquanto o discípulo não retornasse
com a sua encomenda.

Perdemos tanto tempo remoendo o passado
ou projetando o futuro que esquecemos de
saborear o instante presente. Mas aí eu pergunto a você: existirá alguém neste mundo
que tenha um contrato de estabilidade de
vida? Haverá um único ser humano que
tenha absoluta certeza de que estará vivo
amanhã para desfrutar a vida que está imaginando viver um dia? Esse amanhã pode
não chegar... Já parou para pensar nisso?

O tempo foi passando e nada do mestre
anunciar a mensagem derradeira que, segundo eles acreditavam, iria mudar a vida
de todos no povoado. Ninguém podia perder aquele acontecimento.
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Se você me permite uma sugestão, encare
o dia de hoje como se ele fosse o último,
viva todos os momentos como se eles fossem os únicos... isso vai qualificar os seus
pensamentos, os seus sentimentos e as suas
ações, vai fazer você saborear todos os instantes santos que a vida lhe proporcionar no
decorrer do dia.
Creia: o melhor lugar do mundo é AQUI
e o único tempo que existe é o AGORA.
É como diz a música: a vida é trem bala,
parceiro, e a gente é só passageiro prestes
a partir... •
Jane Mary é jornalista, consultora de
marketing, autora de oito livros de autoconhecimento. (site: janemary.com.br)
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