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A previsão de entrega é 2022:
o espaço gastronômico em
abril; o Salão e sede da Setur
em julho; e o Memorial do
Forte São João em dezembro.
A Setur publicou edital para
ocupação do espaço

O primeiro repasse
contabilizou R$ 59.701.597,82
para 34 municípios, que vão
investir em diversas frentes
de trabalho. Leia sobre as
expectativas dos municípios
da Grande Vitória

Atualmente, cinco casos da
variante foram confirmados
no Brasil: três em São Paulo e
dois no Distrito Federal. Oito
casos estão sob investigação,
um em Minas, um no Rio e
seis no Distrito Federal

e Lucas Alberto, atletas
de Domingos Martins,
começaram em um projeto
social e, hoje, com títulos na
bagagem, são promessas do
esporte capixaba
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ARTIGO

A juventude e as eleições de 2022
Kelven Marcelino Klein
Em tempos de divisão
ideológica, brigas políticas
e instabilidade econômica,
um público que por vezes é
esquecido pelos presidenciáveis mostra a sua força,
principalmente nos meios
digitais. A juventude (formada
por jovens entre 16 e 33 anos)
representa cerca de 1/3 do
eleitorado brasileiro. Esses
eleitores acompanham as discussões em sua maior parte
via redes sociais e se mostram
preocupados com as incertezas do País, como apontou
uma pesquisa da Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

Mas, de que forma os
presidenciáveis se mostram
à juventude? E como eles
têm sido vistos pelos mais
jovens? O governador do
Rio grande do Sul, Eduardo
Leite, não conseguiu decolar
a sua candidatura ao Planalto,
perdeu nas prévias do PSDB
para João Dória. O primeiro
se mostrava o presidente da
juventude nas redes sociais,
mas pouco pontuou nas pesquisas. Enquanto o segundo
ainda não acenou aos jovens.
Já o ex-presidente Lula
(PT), é aclamado pelo mesmo
nicho de quase duas décadas,
lidera as pesquisas, mas segue
sem crescer. O presidente Jair

Bolsonaro, recém-filiado ao PL,
tem muita rejeição. Tentará se
consolidar como o nome do
Centrão, mas enfrenta resistência para angariar votos da
juventude, principalmente por
conta da entrada de Sergio
Moro (Podemos) na disputa.
O ex-juiz, filiado ao
Podemos há aproximadamente um mês, já pontua na
casa dos dois dígitos (entre 11%
e 13%) e tem se consolidado
como o nome da terceira via,
deixando para trás figuras
conhecidas dos brasileiros,
como Ciro Gomes (PDT) e os
candidatos tucanos (Dória
e Leite). Essa força que ele
demonstra, em menos de 30

dias como presidenciável,
mostra o quanto ainda pode
crescer (e surpreender).
Sergio Moro é conhecido nacional e internacionalmente pela sua atuação
na maior operação de combate à corrupção do Brasil, a
Lava Jato, e é bem-visto pelos
jovens, principalmente por
suas pautas antiprivilégios e
anticorrupção.
Moro ainda está no início de uma construção, mas
já possui o apoio formal do
Movimento Brasil Livre (MBL),
um dos principais movimentos
jovens do Brasil, que atuou de
forma direta no impeachment
da ex-presidenta Dilma (PT).

Isso evidencia o potencial de
crescimento de Moro na ala
jovem, o que pode mudar o
cenário nas próximas pesquisas.
O que se vê é uma juventude que espera do próximo
presidente do Brasil projetos
de fortalecimento da educação, política econômica e fiscal equilibrada e que pense o
Brasil a curto, médio e longo
prazos, com políticas públicas
viáveis e efetivas. •
Kelven Marcelino
Klein tem 22 anos, é bacharel em Serviço Social, estudante de Teologia, educador
social e liderança jovem em
Cariacica.
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É preciso
acabar com
a fome no
Brasil

A

Rede Brasileira
de Pesquisa em
Soberania e Segurança Alimentar
(Rede PENSSAN) realizou
uma pesquisa visando analisar a insegurança alimentar
no Brasil no contexto da pandemia da Covid-19. A insegurança alimentar diz respeito
não só a fome, mas a má alimentação ou a alimentação
insuficiente para suprir as
necessidades nutritivas diárias de uma pessoa.
Essa pesquisa foi chamada de Inquérito Nacional e
foi realizada em 2.180 domicílios brasileiros, considerando
as cinco grandes regiões do
País (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste) e a
localização dos domicílios
(áreas urbanas e rurais). As
entrevistas foram realizadas
face a face, no período de 05 a
24 de dezembro de 2020, com
moradores de 1.662 domicílios
urbanos e 518 domicílios rurais.
Os resultados do
Inquérito mostram que nos
três meses anteriores à coleta
de dados, menos da metade
dos domicílios brasileiros
(44,8%) tinha seus moradores
em segurança alimentar. Dos
demais, 55,2% que se encontravam em insegurança alimentar; 9% conviviam com
a fome, ou seja, estavam em
situação grave, sendo pior
essa condição nos domicílios

de área rural (12%).
Do total de 211,7
milhões de brasileiros, 116,8
milhões conviviam com
algum grau de insegurança
alimentar - desses, 43,4
milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente
- e 19 milhões de brasileiros(as) enfrentavam a fome.
Observou-se que a
insegurança alimentar grave
no domicílio dobra nas áreas
rurais do País, especialmente
quando não há disponibilidade adequada de água
para produção de alimentos
e aos animais. Domicílios
com rendimentos de até ¼
do salário mínimo per capita
(SMPC) tinham insegurança
alimentar grave: 2,5 vezes
superior à média nacional
dos domicílios.
Os resultados da pesquisa evidenciam, também,
a persistente desigualdade
entre as grandes regiões,
como mostram as disparidades nos rendimentos
familiares, que são importantes determinantes da
capacidade de acesso aos
alimentos.
Os moradores de 25%
dos domicílios do Norte e do
Nordeste viviam com rendimentos mensais abaixo de ¼
do SMPC, comparados com
10% nas regiões Sul-Sudeste
e Centro Oeste. Considerando-se o perfil da pessoa

referência da família, a insegurança alimentar grave
foi seis vezes maior quando
essa pessoa estava desempregada e quatro vezes
maior entre aquelas com
trabalho informal, quando
comparadas com as que contavam com algum tipo de
trabalho formal.
Avaliando o sexo, a
raça/cor da pele e a escolaridade da referência do
domicílio, a insegurança alimentar grave das famílias
foi maior quando esta pessoa
era do sexo feminino, ou de
raça/cor da pele autodeclarada preta/parda ou com
menor escolaridade.
Como esperado, observou-se efeito negativo da
pandemia da Covid-19 sobre
a segurança alimentar das
famílias, considerados seus
impactos diferenciados uma
consequência da elevada
desigualdade social que
caracteriza o Brasil.
A insegurança alimentar grave aumentou 19%
nos domicílios onde algum
morador havia perdido o
emprego ou houve endividamento, ambos em razão da
pandemia.
Domicílios com pessoas que solicitaram e receberam auxílio emergencial
viviam com insegurança alimentar moderada ou grave
em proporção três vezes

superior à média nacional
observada. Na área rural,
relatos de redução dos preços de comercialização da
produção se relacionaram
com o dobro de insegurança
alimentar moderada ou
grave.
Nas regiões Nordeste
e Norte do País foram observados os maiores percentuais insegurança alimentar e
Covid-19 no Brasil de perda
de emprego, de redução dos
rendimentos familiares, do
endividamento e corte nas
despesas com aquisição de
itens considerados essenciais para a família, todos
referidos como efeito da
pandemia.
Cerca de 60% das
pessoas entrevistadas das
regiões Norte e Nordeste
solicitaram e receberam
auxílio emergencial, percentual próximo de 50% nas
demais regiões. Note-se que,
enquanto os levantamentos
relativos ao período de 2004
a 2013 registraram o aumento
progressivo de famílias em
segurança alimentar, esse
progresso foi revertido como
mostram os dados coletados
na Pesquisa de Orçamento
Familiar-POF 2017-2018.
O advento da pandemia provocou queda ainda
mais abrupta da segurança
alimentar no País nos últimos
dois anos, com aumento dos

níveis de insegurança alimentar moderada ou grave cujos
resultados atingem proporções atuais equivalentes às
que vigoravam em 2004.
Essa reversão de tendência indica que a superposição da emergência da
pandemia da Covid-19 com
as crises econômica e política dos últimos anos impactou de forma negativa e
relevante o direito humano
à alimentação adequada e
saudável do povo brasileiro.
Os resultados desse
inquérito alertam toda a
sociedade brasileira, bem
como os gestores públicos,
para a natureza urgente e
imprescindível de ações e
políticas públicas efetivas
que, respeitadas as restrições
impostas pela crise sanitária,
auxiliem os grupos populacionais mais vulnerabilizados e promovam a segurança
alimentar e nutricional ao
lado de políticas estruturais
direcionadas à redução das
desigualdades sociais e das
iniquidades no nosso País. •
Dr. César Albenes
de Mendonça Cruz é Filósofo, Mestre em Educação,
Doutor em Serviço Social,
Pós-Doutor (PHD) em Política Pública, Professor
Universitário, Consultor
Político e secretário de
Desenvolvimento de Viana.
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Obra da Casa do Turismo
Capixaba segue acelerada
Andressa Rocon

A

antiga sede do
Clube Saldanha
da Gama, no Centro de Vitória,
será a Casa do Turismo Capixaba e a obra segue em ritmo
acelerado. A previsão é de
que seja entregue em 2022.
A reforma do espaço, que vai
abrigar um restaurante, uma
cervejaria, a sede da Secretaria de Turismo (Setur) e local
para apresentações culturais, está na primeira etapa.
"O local voltará a ter
o merecido destaque no
cotidiano da cidade, fortalecendo a história capixaba

e permitindo o fluxo de
moradores e turistas, contribuindo para o dinamismo
econômico do Centro Histórico da Capital. A Casa do
Turismo Capixaba será um
espaço de convivência da
cidade, com espaços comerciais e de exposição, além de
palco de manifestações culturais”, destaca a secretária
de Estado de Turismo, Lenise
Loureiro.
De acordo com a secretária, estão sendo realizadas
a reforma do telhado, a retirada das infiltrações, a recuperação de reboco, pintura,
manutenção de esquadrias,
troca e manutenção de pisos

internos, manutenção de
rede hidráulica, renovação
de rede elétrica, instalação
de rede lógica, entre outros.
A próxima etapa será
a instalação do sistema de
climatização, sistema de
combate a incêndio e pânico
e melhoria de acesso de veículos, com implantação de
faixa de desaceleração.
A previsão de entrega
da obra está prevista para
2022: o espaço gastronômico
para abril de 2022; o Salão de
Eventos e Sede da Setur em
julho de 2022; e o Memorial
do Forte São João em dezembro de 2022.
No Memorial do Forte,
serão feitos a recuperação
visual e o restauro da muralha, dos canhões e da estátua do índio Araribóia,
que receberá uma iluminação cênica para tornar o local ainda mais
bonito. Está prevista
ainda a instalação de
totens com a história
do espaço.

Lenise
Loureiro
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Cidades
Governo lança
campanha do
destino Espírito
Santo

Edital

A Setur publicou o edital de concessão dos espaços
de restaurante e cervejaria
na Casa do Turismo Capixaba. As propostas poderão
ser entregues até às 13h59
do dia 08 de dezembro. A
concessão é de 60 meses,
podendo ser prorrogada.
Para a cervejaria, a exigência principal é a comercialização exclusiva de cervejas artesanais capixabas,
possibilitando outras bebidas em caráter complementar. Já o restaurante deverá

ter em seu cardápio regular,
majoritariamente, a oferta
de pratos da culinária típica
capixaba e opções de pratos
executivos e à la carte.
“Depois de conversas
com o setor e de adequações
necessárias, o edital está
à disposição do mercado e
esperamos que logo esses
estabelecimentos possam
começar as atividades na
Casa do Turismo, dando início, de fato, ao processo de
retomada do antigo Saldanha”, destaca Lenise.

Os vencedores do pregão serão os responsáveis
pelas obras de adequação dos
espaços, pagando a remuneração mensal pela concessão a
partir da data que começarem
a funcionar efetivamente. O
lance mínimo para cervejaria
é de R$ 1.650,00 e para o restaurante R$ 2.500,00.
Os dois estabelecimentos deverão manter atendimento em fins de semana,
datas festivas e feriados
(municipais, estaduais e
nacionais). •

Nesta semana, foi lançada a Temporada
Verão 2022. O evento foi realizado na Residência Oficial do governador, na Praia da Costa, em
Vila Velha. Com o tema Capixabear, a campanha publicitária de promoção do destino Espírito Santo tem como foco os destinos Itaúnas
e Anchieta.
O governador Renato Casagrande falou
sobre a campanha. “Capixabear é a nossa
palavra, o nosso verbo para incentivar todos
os capixabas a circularem pelo nosso Estado.
Serve também para nossos vizinhos, para que
conheçam nossos roteiros turísticos, seguindo
os protocolos de segurança sanitária. Além do
avanço na vacinação contra a Covid-19, estamos realizando investimentos na segurança,
saúde e infraestrutura para atender bem a
moradores e turistas. Quando o morador se
sente bem, você recebe bem os turistas”, disse.
A campanha será veiculada em TVs abertas, rádios, mídias digitais, como Instagram,
Facebook e Google, e investe também em anúncios publicitários em sites de compra e venda
de serviços turísticos. Além do vídeo promocional, a campanha é composta por ações de valorização da cadeia produtiva do turismo como,
por exemplo, os guias de turismo, e ações de
capacitação continuada aos empreendimentos
que compõem a cadeia produtiva do turismo.

Parte interna do Saldanha | Fotos: Andressa Rocon

VEJA O EDITAL
DA SETUR-ES
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Municípios recebem primeira
parcela do Funpaes
O Funpaes iria destinar, inicialmente, R$ 200 milhões aos municípios, contudo, diante do volume de inscrições
e da disponibilidade financeira, o governo do Estado ampliou o investimento para R$ 231 milhões

A

nu n c i a d o e m
junho deste ano
pelo governo do
Estado, o Fundo
Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições
de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
no Espírito Santo (Funpaes)
tem o objetivo de ajudar na
retomada da Educação municipal após o período crítico da
pandemia: um investimento
de R$ 231 milhões para obras
e aquisição de materiais para
as unidades de ensino municipais. Municípios capixabas
receberam essa semana a primeira parcela e estão se organizando para os investimentos que poderão ser feitos.

O primeiro repasse
contabilizou R$ 59.701.597,82
para 34 municípios, que
são: Afonso Cláudio, Águia
Branca, Água Doce do Norte,
Alfredo Chaves, Aracruz,
Apiacá, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Bom Jesus do Norte,
Barra de São Francisco,
Colatina, Dores do Rio Preto,
Ecoporanga, Governador
Lindenberg, Iconha, Itarana,
Linhares, Laranja da Terra,
Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Muqui,
Mucurici, Pinheiros, Pedro
Canário, Santa Maria de
Jetibá, Santa Teresa, Santa
Leopoldina, São José do Calçado, Sooretama, Serra, Vargem Alta, Viana e Vila Pavão.

No total, os municípios
com maiores valores repassados serão, na Grande Vitória,
Serra, Cariacica e Vila Velha
(R$ 10 milhões cada). Já em
outras regiões se destacam
Santa Leopoldina (quase R$
8 milhões); Vila Pavão (R$ 7,5
milhões) e Ecoporanga (R$
7.122.150,00).
De acordo com o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins,
com os R$ 10 milhões que
irão receber, será possível
garantir a construção de
dois novos Centros Municipais de Educação Infantil
(CMEIs). "Juntas, as escolas
ofertarão mais de 500 novas
vagas. Além disso, faremos a

aquisição de smart TVs para
todas as salas de aula da rede,
auxiliando no aprimoramento do ensino híbrido de
Cariacica. Também vamos
fomentar ainda mais o nosso
Centro de Mídias da Educação”, disse.
"O investimento do
governo do Estado junto aos
municípios na Educação é de
extrema relevância e potencializa melhorias que a Prefeitura de Vila Velha já está
fazendo. Nosso Plano de Aplicação prevê a modernização
da estrutura tecnológica das
nossas unidades municipais,
impulsionando esse artifício dentro das escolas, que
contribui com a inovação no

processo de ensino-aprendizagem”, afirmou o secretário
de Educação de Vila Velha,
Rodrigo Simões.
No município de Viana,
os recursos repassados pelo
Funpaes serão importantes
para a construção de dois
CMEIs para a comunidade.
“As crianças vão poder
ingressar na Educação
Infantil e ter acesso à uma
educação de qualidade, com
equidade. Além, também, em
duas EMEFs (Escola Munucipal de Ensino Fundamental),
produzir energia solar por
meio das placas de energia
solar que vamos receber”,
elencou a secretária de Educação Luzian Belisario.
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O secretário de Educação
da Serra, Alessandro Bermudes,
também destacou que o recurso
do Funpaes é de extrema importância para o desenvolvimento
educacional dos municípios. “A
Serra receberá R$ 10 milhões do
Funpaes, que serão aplicados na
construção de dois CMEIs nos
bairros Alterosas e Serra Dourada
III, além da ampliação de mais de
três EMEFs."
A Secretaria de Educação de
Vitória informou que, para aderir
ao Funpaes, é necessária a criação
de um fundo municipal, que ainda
não existe. Informou ainda que
haverá o estudo para essa criação
no próximo ano.
"O compromisso de Vitória
é garantir que todas as nossas
crianças e estudantes, nas 102 unidades de ensino, tenham acesso à
educação de qualidade. Estamos
fazendo entregas importantes e
vemos o Funpaes como mais uma
fonte de recursos para a nossa
rede," destaca a secretária de Educação Juliana Rohsner. •

Economia

O Fundo
Todos os 75 municípios signatários do Pacto
Pela Aprendizagem no
Espírito Santo (Paes) e
inscritos foram contemplados com algum tipo
de investimento.
Os recursos do
Funpaes serão transformados em obras de
construção e reforma de
escolas, na aquisição do
Sistema de Microgeração de Energia Elétrica
(Fotovoltaica), além de
equipamentos e mobiliários, recursos tecnológicos, veículos e instrumentos musicais, por
exemplo.
A construção do
fundo contou também
com a participação da
Secretaria de Estado do
Governo.

“Nenhum local
prosperou sem ter uma
Educação de qualidade
e precisamos ter pressa.
Tivemos um prejuízo
muito grande por causa
da pandemia e para
recuperar é necessário
um esforço gigantesco.
Somos o Estado que
mais investiu na Educação durante a pandemia.
O que estamos fazendo é
uma manifestação do que
queremos para a Educação de todo o Espírito
Santo”, disse o governador Renato Casagrande.
Para o secretário
de Estado da Educação,
Vitor de Angelo, a iniciativa reforça que as
ações do governo não
ficam restritas às escolas
estaduais, mas, também,

Tudo do

Agro aqui!

Em um só lugar!
Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila Capixaba - Cariacica - ES
(27) 2121-0811
(27) 2121-0800

contemplam as municipais. “São mais de R$1
bilhão de investimentos
nas cidades capixabas. A
organização financeira
do Estado permitiu o
repasse de um valor de
recursos superior ao que

tínhamos planejado. É
uma transferência voluntária de recursos que vai
permitir investimentos
em obras, formações,
compras de investimentos, dentre outros”,
pontuou.
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Você conhece o sistema de
injeção direta de combustível?

H

á alguns anos, o
sistema de alimentação do veículo era feito através de uma peça chamada
carburador. Ele tinha a função de controlar a entrada de
ar no motor e, junto, realizar
a dosagem de combustível
para ser admitida dentro do
cilindro, ocasionando, assim,
a detonação com a centelha
da vela.
O grande problema
desse sistema era que, em dias
frios, veículos a álcool tinham
dificuldades em pegar de primeira. Além disso, a regulagem era feita manualmente
e a economia de combustível
não era um ponto forte.
O tempo passou, as
tecnologias melhoraram e
surgiu o sistema de injeção
eletrônica e, como o nome
já diz, é tudo controlado
eletronicamente.
O sistema consiste
em bicos injetores, sendo
um para cada pistão. A

quantidade de ar é controlada através do corpo borboleta e o combustível é injetado no coletor de admissão
de cada cilindro, entrando no
cilindro o ar e o combustível
na medida correta.
E como funciona no
sistema de injeção direta de
combustível? Como o nome
já diz, o combustível é injetado diretamente dentro do
cilindro. Ele não é admitido
no cilindro junto com o ar.
O ar passa pelo corpo
borboleta quando se acelera,
passa pelo coletor de admissão e, após a abertura de válvula, entra no cilindro.
Após esse ciclo, o
combustível é injetado em
altíssima pressão pelo bico
injetor, que está posicionado
dentro do cilindro. Interessante, não acha?
E quais os veículos
que utilizam esse sistema?
Esse é um sistema de injeção de combustível presente nos veículos diesel e

alguns a gasolina, conhecido
como sistema Common Rail.
Vamos explicar na próxima
semana o funcionamento
desse bico injetor.
Esse sistema, além de
bastante eficaz e confiável,
gera uma economia de combustível considerável. Existem automóveis que chegam
a fazer 13 ou 14 km/l dentro
da cidade. E estamos falando
de motores aspirados de 4
cilindros, nada daquele aterrorizante motor 3 cilindros.
Mas, então, se ele é eficaz, confiável e econômico,
o porquê todos os veículos

não possuem esse sistema?
A resposta está no preço! É
um sistema mais caro que
o convencional. Além disso,
alguns veículos teriam de
ter seus motores totalmente
reformulados.
Esse sistema, geralmente, está presente em carros de categorias superiores,
como BMW ou Mercedes
Benz e, agora, o novo City,
da Honda. Um exemplo de
pick-up que utiliza esse sistema é a Hilux, da Toyota.
Agora que você
conhece o sistema de injeção direta de combustível,

na próxima semana vamos
falar em detalhes sobre ele!
Até a próxima! •
Flavio Bolonha é consultor automotivo, tem mais
de 13 anos de experiência
no mercado, atuando desde
pequenas e médias oficinas
e autocenters até as maiores
montadoras do Brasil, como
Toyota, Lexus, Jeep, Dodge,
Chrysley, RAM, Nissan,
BMW e Mercedes Benz. Atua
também no desenvolvimento
e implantação de processos
para empresas em geral e
com foco automotivo.

Solucao em reformas;
Gerenciamento e planejamento
de obras;
Projetos civis, eletricos e hidraulicos;

Greeng
E N G E N H A R I A E C O N S U LTO R I A

(27) 99893-8599 | (27) 99887-7666

@greengofc

consultoria@greengenharia.com.br

Rua Maria Rios de Queiroz, 11, Praia
das Gaivotas, Vila Velha/ES.

Consultoria e Assessoria em
Licenciamento Ambiental e Outorgas;
Auditoria Ambiental;
Estudo e Relatorio de Impacto
Ambiental - (EIA) e (RIMA);
Acompanhamento de
Condicionantes Ambientais;
Cadastro Ambiental Rural (CAR);
Gerenciamento de Residuos Solidos.
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Saúde

Sesa orienta sobre os impactos
da nova variante Ômicron
O secretário de
Estado da Saúde,
Nésio Fernandes,
destacou que os
impactos da nova
variante só serão
conhecidos nas
próximas semanas
Andressa Rocon

A

nova variante
Ômicron, que já
chegou ao Brasil,
foi identificada
em novembro, na África do
Sul, e preocupa cientistas
pelo número de mutações e
uma possível resistência às
vacinas disponíveis.
“As próximas semanas
serão necessárias para reconhecer os impactos. Precisamos entender que já temos

elementos para diversas
decisões. A primeira e principal é vacinar todos os povos
do mundo com esquemas
completos”, disse o secretário estadual de Saúde, Nésio
Fernandes.
A Secretaria da Saúde
(Sesa) passa a orientar a realização de testagem a todos
os capixabas que chegaram
ao Estado vindos do exterior.
"O impacto da variante
poderá ser heterogêneo
nos diversos países, muito
determinada pela exposição comunitária anterior à
doença e ao avanço da vacinação com duas e três doses.
Tudo vai depender principalmente do possível escape
vacinal, se houver”, afirma o
secretário.
A Ômicron preocupa
cientistas pelo número
de mutações e uma possível resistência às vacinas

disponíveis. Contudo, Nésio
destacou que o Espírito
Santo tem, neste momento,
uma queda de casos, óbitos e
internações por Covid-19.
Ele também enfatizou
a importância da população
continuar com as medidas
sanitárias para prevenção da
Covid-19, como a vacinação e
o uso de máscaras.
"Estamos enfrentando
uma nova variante com condições diferentes das que
tivemos no início da pandemia e no surgimento da
Delta. Existe oferta plena
de vacinas, oferta a livre
demanda: vacine-se com
esquema completo (três
doses) e apoie a vacinação,
use máscaras e diante de
qualquer suspeita ou contato com sintomáticos ou
com aglomerações, procure
um ponto de testagem disponível no SUS." •
Foto: Portal PEBMED

O que se sabe
sobre a nova
variante?
Atualmente, cinco casos da variante Ômicron foram confirmados no Brasil, sendo três em
São Paulo, dois no Distrito Federal. Oito casos estão
sob investigação, sendo um em Minas Gerais, um
no Rio de Janeiro e seis no Distrito Federal. Todos
os pacientes seguem monitorados pelo Centro de
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
(CIEVS) de cada estado.
Batizada de Ômicron - letra grega correspondente à letra “o” do alfabeto -, a cepa B.1.1.529 foi
identificada em Botsuana, país vizinho à África do
Sul, em meados de novembro.
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a variante pode se tornar responsável pela
maior parte de novos registros de infecção pelo
novo coronavírus.
Nos casos analisados, constatou-se que a
variante é portadora de dezenas de mutações genéticas que podem afetar os índices de contágio e de
letalidade.
A OMS, entretanto, afirmou que ainda não
há estudos suficientes para afirmar as propriedades da Ômicron, mas que já existem esforços científicos acelerados para estudar as amostras.
Um time de cientistas de universidades da
África do Sul está decodificando o genoma da Ômicron, juntamente com dezenas de outras variantes
do novo coronavírus.
A Pfizer, responsável por uma das vacinas
inovadoras contra o novo coronavírus, afirmou que
espera conseguir colocar no mercado uma nova versão do imunizante que seja eficaz contra a variante
Ômicron em um prazo de até 100 dias. A eficácia das
vacinas existentes ainda não foi testada em relação
à nova variante.
(Com informações da Sesa e da Agência Brasil)
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ENTREVISTA | SERGIO VIDIGAL, PREFEITO DA SERRA

BALANÇ

"São R$ 25 milhões
em obras escolhidas nos
Orçamentos Participativos"

DE MANDATO

O Agora ES preparou uma série de entrevistas com prefeitos da Grande Vitória para um balanço rápido de
um ano de mandato. A série começa com Sergio Vidigal (PDT), político respeitado, que está em seu quarto
mandato. É o prefeito da Serra, foi vereador, deputado estadual e federal. Leia a entrevista
Andressa Rocon
Agora ES: Prefeito,
qual sua avaliação da gestão à frente da Prefeitura
da Serra ao longo do primeiro ano de mandato?
S e rg i o V i d i ga l :
Deparei-me com demandas
diferentes dos mandatos
anteriores por conta da pandemia. Está sendo uma gestão diferente. No primeiro
momento, nos deparamos
com a situação de como conviver em uma cidade em que
a população não poderia circular nas ruas...
O segundo foi a preparação da Saúde para a
imunização da população e,
posteriormente, o retorno
da população às atividades, e
com números preocupantes,
como o aumento do desemprego, empobrecimento da
população, aumento das
demandas em projetos assistenciais do município. Muitas propostas que propus à
população neste primeiro
ano de mandato já implementamos e, outras, estamos
terminando agora neste final
do mês, como o agendamento
on-line de consultas nas unidades de saúde.
Quais foram as principais
ações e conquistas do seu
governo?
Uma das principais ações foi conectar a
prefeitura com a sociedade, criando ferramentas

tecnológicas para o diálogo.
Ainda não estamos na totalidade, mas avançamos muito.
Hoje, temos mais de 100 serviços que o cidadão pode solicitar de forma on-line, sem a
necessidade presencial do
morador. Outro ponto positivo do nosso governo é que
chegamos a 85% da população imunizada com a primeira dose contra a Covid19 e 60% com a segunda
dose, avanço importante do
município.
A prefeitura também
retomou o debate do Orçamento Participativo. Já estamos executando, neste ano,
R$ 25 milhões de investimentos em obras que foram
decididas pelo movimento
popular. O investimento que
estamos fazendo na área
da Educação é outro ponto
positivo. Até o final do ano,
serão quase R$ 90 milhões
em investimentos. Também
destaco a abertura de novas
empresas no município.
Durante o ano, mais de 12 mil
empresas abriram seus negócios na Serra, permitindo
a geração de emprego na
cidade de janeiro a outubro.
Outro ponto positivo,
que ainda não está em funcionamento, mas estará até
dezembro, é a retomada do
Hospital Materno Infantil.
Também destaco a abertura
de um Centro de Referência
de Atendimento às Mulheres
vítimas de violência sexual
no município.

90
85
% 25%
milhões

R$

em investimentos

da população
imunizada com a
primeira dose da
vacina

de investimento na
Educação
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Fotos: Prefeitura da Serra

Entrega da reforma do Ginásio de Jardim Guanabara

Sergio Vidigal fala na cerimônia de entrega da nova base do Samu

Praça de Maringá, recém-reformada

Praça de Maringá, recém-reformada

Quais foram as dificuldades
e desafios encontrados neste primeiro ano de gestão?
Na Educação, o desafio foram as aulas virtuais
durante a pandemia. Principalmente, em relação à
falta de acesso à internet
dos alunos. Esse é um desafio que vamos ter de trabalhar no ano que vem. Outra
dificuldade foi na Saúde,
em relação à contratação de
novos profissionais na Atenção Primária para repor os
profissionais (médicos) que
foram embora por conta do
encerramento do Programa
Mais Médicos.
Qual a situação que o município se encontra ao comparar o equilíbrio das contas
com as outras cidades do
Estado?
A Serra está com as
contas equilibradas. A gente
honrou com todos os compromissos, inclusive, os
empréstimos que a gestão
passada fez. Só neste ano,
pagamos de operações de
crédito quase R$ 60 milhões.
A situação financeira do
município permite que a
cidade possa, inclusive, fazer
novas operações de crédito.
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condições de uso, como praças, por exemplo. O município mudou a concepção das
praças, com mais espaços
para integração de comunidades, para a realização de
feiras de artesanato, food
truck, entre outros. Também
incluímos o wi-fi livre e realizamos melhorias na iluminação das praças.
Além disso, obras
como a Rotatória do Ó, entre
outras que já estão em andamento. Outro ponto importante é a retomada do Orçamento Participativo, como
disse anteriormente.
Destaco o Programa
de Transferência de Renda,
que tem ajudado diversas
famílias em situação de vulnerabilidade social. Lançamos o Cartão Serra Social,
onde fazemos a transferência de renda anual de R$
1.548 para aqueles que estão
desempregados e que não
estão em nenhum programa
Estamos trabalhando os de transferência de renda.
investimentos de 25% da
Educação. Na Saúde, chega- Quais as expectativas para
mos a 20% de investimentos 2022?
e a expectativa é que chegue
Como todo bom brasia 22%.
leiro, sempre imagino que o
ano que vem vai ser melhor
Quais as principais melho- do que o ano que passou.
rias realizadas no primeiro Contudo, tudo depende do
ano de gestão?
desempenho da economia
Na Educação, serão 10 nacional, pois não estamos
unidades de ensino novas desconectados do Brasil. A
que a cidade vai receber. expectativa é que possa ser
Algumas já estão em anda- reduzida a inflação para que
mento e serão entregues no as pessoas possam voltar a
início do ano que vem. Hoje, consumir e incentivar ações
a Serra tem 71 mil alunos e que estimulem a geração de
a previsão é que, com esses renda e trabalho.
novos equipamentos, podeJá internamente, denremos atender 75 mil alunos. tro da nossa gestão, a expecAlém disso, das 141 unidades tativa é que no ano que vem
de ensino, reformamos 101 possamos acelerar muito
unidades.
mais os nossos investimenNa Saúde, destaco tos. Como tínhamos muitos
os agendamentos on-line projetos prontos, nós utilide consultas e exames aca- zamos esse ano para fazer
bando com as filas, esforço o planejamento estratégico,
que tivemos para recompor o definindo quais as prioridanúmero de médicos. Quando des e, desta forma, estamos
assumi, tínhamos 11 especia- com muitos projetos em licilistas, hoje contamos com 39 tação para começar a execuem nosso Centro de Especia- tar no ano que vem. Então,
lidades Médica da Serra.
creio que vamos ter condiTrabalhamos muito ções de fazer uma gestão
na recuperação de equi- com muito mais resultados
pamentos públicos que e mais eficiente do que esse
estavam depredados, sem ano de 2021. •
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ENTREVISTA | EUCLÉRIO SAMPAIO, PREFEITO DE CARIACICA

BALANÇ

"Nossa Cariacica
está sendo construída não só
para o hoje, mas para o futuro"
DE MANDATO

O segundo da série é Euclério Sampaio (DEM). Foi deputado por cinco mandatos e, agora, pela primeira vez no
Poder Executivo, está à frente do comando de Cariacica. E, também, prestes a completar um ano de gestão, faz
sua avaliação e fala das mudanças que já podem ser vistas na cidade

33

escolas
reformadas

5

Unidades Básicas
de Saúde
reformadas

77%
da população já
vacinada com duas
doses

Agora ES: Prefeito,
qual sua avaliação da gestão à frente da Prefeitura
Cariacica ao longo do primeiro ano de mandato?
Euclério Sampaio: Eu
sempre preguei uma gestão
de união e hoje é o que temos
vivido em Cariacica. Temos a
menor receita per capita do
Estado e a união de todos é
fundamental para o avanço
e desenvolvimento da nossa
cidade. Tenho conseguido o
apoio de todos e, principalmente, do governador
Renato Casagrande

para nosso projeto de uma
nova Cariacica. Cheguei na
prefeitura com as finanças equilibradas, mas sem
verba para grandes projetos
e, por isso, a parceria com
o governo do Estado tem
se mostrado fundamental.
Hoje trabalhamos sete dias
por semana e a cidade está
progredindo a cada dia.
Quais foram as principais ações e conquistas
do seu governo?
São muitas as conquistas que tivemos este ano e
vamos avançar ainda mais.
Hoje, temos uma das melhores educações do Espírito
Santo. Investimos na valorização do magistério com o
Programa Educa-Ação Cariacica, um incentivo financeiro
de R$ 3,5 mil, que beneficiou
professores, pedagogos,
coordenadores, assistentes
administrativos, bibliotecários, entre outros servidores
da Educação, para aquisição
de aparelhos tecnológicos,
além de um abono de R$ 5
mil reais para todos os professores da rede.
Durante a pandemia,
quando nossos alunos estavam estudando em casa, criamos mecanismos para manter os estudantes em "sala de
aula" com a implementação
do Centro de Mídias, que é
o canal de produção de conteúdos locais para o projeto
#DeverEmCasaNaTV, que é
transmitido pela Rede Sim,
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Fotos: Prefeitura de Cariacica

CMEI Celita Nascimento da Rós: primeiro em tempo integral de Cariacica

como parte das atividades
educacionais remotas. Criamos também um aplicativo
gratuito que não precisa de
acesso à internet.
Também já reformamos 33 escolas pelo programa Renova Escola e
temos um total de 60 frentes
de obras em várias unidades de ensino do município. Acabamos de entregar
também uma escola novinha, o Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI)
Celita Nascimento da Rós,
em Jardim América, o primeiro em tempo integral de
Cariacica. A escola atende
100 alunos na faixa etária de
2 a 5 anos de idade. Vamos
entregar também agora em
2022 duas escolas cívico-militares: a Escola Municipal de
Ensino Fundamental (EMEF)
Itanguá, que irá atender 400
crianças em horário integral,
e a EMEF Cerqueira Lima,
que irá atender mais de 1 mil
alunos.
Tivemos um ano difícil
por conta da pandemia, mas
tivemos muitos avanços na
Saúde. Focamos em grandes
campanhas de vacinação e,
hoje, Cariacica já está com
77% da população já vacinada
com duas doses. Já reformamos cinco Unidades Básicas
de Saúde (UBS), entre elas a
tradicional UBS de Jardim
América, que completa 50
anos este mês e sempre foi
uma referência de atendimento à população. Outras
três unidades estão em obras
e mais quatro estão com o
projeto em fase final.

Ampliamos muito o
atendimento e já temos 70
equipes de Estratégia de
Saúde da Família atuando.
Contratamos também
mais de 30 mil consultas
especializadas e ampliamos
o horário de sete UBS, o que
melhorou muito nosso atendimento à população. Até dia
31 deste mês, teremos uma
novidade: nossos serviços de
Saúde estarão todos on-line.
Ainda este mês, nossa
Guarda Municipal estará
nas ruas: serão 48 guardas
que acabaram de terminar
o treinamento e estão prontos para atuar. Outro marco
importante para a nossa
cidade é a parceria que
temos feito com as polícias
Civil e Militar, o que vem contribuindo para a diminuição
de crimes na cidade.
Na área de infraestrutura, já estamos com as
obras adiantadas do Parque
Oswaldo Viola (Parque da
Biquinha), em Jardim América, um sonho antigo dos
moradores da região. O parque contará com mirante,
playground, ciclovia, calçada
cidadã, academia, posto da
Polícia Militar e Guarda
Municipal, arquibancada,
iluminação e um lindo paisagismo. Iniciamos também
a revitalização de Campo
Grande, começando pela
praça da Expedito Garcia,
outra obra que vai mudar a
cara da região e é mais uma
parceria com o Estado.
A praça vai receber
área verde e de lazer, paisagismo, academia popular em

inox, playground, chafariz,
bancos de concreto revestidos em granito, pergolados e
bicicletário. Outra obra que
estamos quase terminando
é a da Rua da Frincasa, em
Nova Brasília, obra esperada há muito tempo pelos
moradores.
E, desde o início do ano
já reformamos mais de 30 praças. E já anunciamos também
outras grandes mudanças: a
orla de Porto de Santana, a revitalização de Cariacica-Sede,
a reforma da Praça de Bandeirantes, a revitalização da
Avenida América e a ampliação do sistema de esgotamento
sanitário, uma grande obra que
vai beneficiar quase 20 bairros
e 78 mil pessoas.
Precisamos mudar a
imagem de Cariacica. Hoje,
nossa cidade está cada dia
mais limpa. Já limpamos

todos os canais, uma ação
que nunca havia acontecido
antes. Recolhemos mais de
370 mil toneladas de lixo e
entulhos de canais, ruas,
avenidas, córregos e redes
de drenagem, número muito
superior ao ano passado.
Nos últimos temporais, Cariacica foi o município que mais recebeu chuva
e o que menos sofreu, justamente por causa desse
esforço que temos feito na
limpeza pública. Estamos
também pavimentando ruas
que nunca tinham recebido
esse serviço. Nossas ruas
também estão mais iluminadas: 25% da iluminação da
cidade já foi trocada por LED,
o que também traz segurança. Queremos um município diferente e melhor e,
por isso, vamos investir em
todas as áreas.

Quais as expectativas para 2022?
Tenho uma equipe
muito empenhada em favor
dessa cidade. Conseguimos
com muito esforço aumentar
a arrecadação do município:
passamos de um orçamento
de 800 milhões em 2021 para
1,2 bilhão em 2022.
Conseguimos atrair
também quase 9 mil empresas e isso muda a vida das
pessoas, já que são novas
oportunidades de emprego
abertas.
Para 2022, o cariaciquense pode esperar muito
trabalho, muitas obras e
mais investimentos em todas
as áreas! Quero fazer uma
Cariacica não só para o hoje,
mas também para o futuro.
Sempre peço sabedoria a
Deus para construir uma
Cariacica com todos! •

UBS de Jardim América: unidade faz 50 anos este mês e acaba de ganhar uma ampla reforma
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ENTREVISTA | ARNALDINHO BORGO, PREFEITO DE VILA VELHA

BALANÇ

DE MANDATO

"Vila Velha tem hoje
investimento de R$ 1,4 bilhão
do governo do Estado"

Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito de Vila Velha, é o nosso terceiro na série de entrevistas com prefeitos
da Grande Vitória. Vereador da cidade por dois mandatos, foi eleito prefeito em 2020 com 69,03% dos votos
(138.741 votos). Nesta entrevista, o prefeito faz um balanço das ações e das expectativas para 2021

1,4 BI

R$

em investimento do
Estado na cidade

70% 116
R$

do sistema de trabalho
da prefeitura em forma
digital

milhões investidos
em Educação

Agora ES: Qual sua
avaliação da gestão à
frente da Prefeitura de
Vila Velha ao longo do primeiro ano de mandato?
Arnaldinho Borgo:
Foi um ano de mudança de
curso, de implantação de
um novo conceito de gestão
pública em Vila Velha. Ano
de investir em tecnologia,
tornar a prefeitura digital,
investir muito em Saúde e
Educação, duas pastas que
avançaram muito. Ano de
dar dignidade aos nossos
guardas, entregar viaturas
novas, modernas, fortes, o
que não acontecia desde
2014, além de armamentos,
cursos, capacitações.
Todos os bairros da
Região 5, a mais vulnerável
da nossa cidade, estão com
obras grandes. Qualidade
de vida na veia para mudar
a vida das pessoas. Ano que
o diálogo com o governo do
Estado, bancadas estadual
e federal e com o governo
federal nos fez captar muitos
recursos.
Nesse exato momento
são investidos na cidade
R$ 1,4 bilhão do governo do
Estado em Vila Velha. Só é
possível porque acabamos
com as brigas que existiam,
dialogamos - e tendo ao
nosso lado o secretário de
Governo Gilson Daniel -,
pavimentamos vias de gestão focada no povo. Esse foi
um ano importante.

Quais foram as principais ações e conquistas
do seu governo?
São muitas ações
importantes. O Bolsa Aluno,
maior programa socioeducacional da história da nossa
cidade, colocou as crianças
que estavam fora da escola de
novo em sala de aula, mesmo
que de forma remota. Tirou a
fome das crianças e de suas
famílias. Deu oportunidade
para que os alunos do EJA
voltassem a estudar. Acho
que esse foi o maior legado,
inclusive, nesse primeiro
ano. Unir o social com ações
estruturantes.
Quais foram as dificuldades e desafios encontrados neste primeiro ano
de gestão?
Focamos mais na solução do que nos problemas,
que foram muitos. Encontramos a cidade desorganizada,
processos sumidos, tudo no
papel. Tecnologia de 2009.
Colocamos 70% do sistema
de trabalho da prefeitura
em forma digital nos seis
primeiros meses. Mudamos
ferramentas de trabalho,
conectamos a prefeitura
com os moradores, turistas
e empresas. Otimizamos
tempo, recursos, deixamos
de gastar papel. Ou seja, olhamos para frente. Tudo isso no
olho do furacão imposto pela
pandemia.
Ousamos! Fizemos
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ajuste fiscal, acabamos com
regalias e mordomias, dialogamos com os servidores,
trabalhamos juntos. Sempre
digo: a palavra convence, mas
o exemplo arrasta. Isso que
fizemos, ao lado do meu vice
Dr. Victor Linhalis, quem me
auxilia o tempo todo: lideramos pelo exemplo, pela vontade de mudar nossa cidade,
de tirá-la do ostracismo, do
abismo político. Hoje percebemos que as pessoas estão
mais felizes. Resgatamos a
autoestima da nossa cidade.
Qual a situação que o
município se encontra ao
comparar o equilíbrio das
contas com as outras cidades do Estado?
Fizemos um ajuste
fiscal muito forte. Revimos
muitos contratos, sentamos
com as empresas, mudamos
os percursos e não paralisamos obra nenhuma. Pelo
contrário, aceleramos prazos de entrega, entregamos e
vamos continuar entregando
ainda em dezembro e no início do ano. Aumentamos a
arrecadação, investimos na
cidade e todos hoje percebem que nossa cidade é um
gigante canteiro de obras. Os
servidores trabalham motivados, a prefeitura está na
rua. Somos todos operários.
Quais as principais
melhorias realizadas no
primeiro ano de gestão?
Na Educação, investimos R$ 116 milhões nos

11 primeiros meses e ainda
vamos investir mais. Inserimos a tecnologia na vida
dos alunos e da comunidade
escolar. Professor agora tem
pauta on-line, não fica mais
rabiscando folhas e mais
folhas de papel. Reformamos
todas as escolas. Estamos
construindo novas unidades
e busquei em Brasília mais
recursos para termos ainda
mais. Estamos comprando
equipamento para interligar
as escolas em rede, sistemas
inteligentes para os professores, wi-fi nas escolas e aberta
no raio de 1 km para os moradores e alunos utilizarem.
Na Saúde, implantamos o sistema on-line
de agendamento contra a
Covid e influenza e, agora, já
estamos inserindo o agendamento de todas as vacinas do calendário vacinal.
Contratamos profissionais
como médicos, auxiliares,
dentistas, farmacêuticos,
psicólogo. Inauguramos as
unidades de saúde de São
Torquato, Ataíde e vamos
entregar nos próximos dias
a de Divino Espírito Santo.
Todos os bairros de
Vila Velha, praticamente,
estão com obras em andamento. Só a Região 5 investimos nesse ano pouco mais de
R$ 70 milhões. Obra de novas
escolas, reformas, novas unidades de saúde, drenagem e
pavimentação de diversas
ruas, dando dignidade às
pessoas, acabando com a era
da sacola no pé.

Instalamos parque
infantil para as crianças
brincarem de graça. Iniciamos na Prainha, mas levamos para as comunidades. O
mesmo brinquedo que tem
nas orlas das praias da Costa,
Itapuã, Itaparica, tem lá em
Normília da Cunha. Passam
a ter também em Vila Nova,
Glória, Araçás, Guaranhuns
e Jardim Colorado. Construímos a primeira pista de
Pump Track à beira-mar da
América Latina, para andar
de bike, skate, patins ou
patinete.
Fizemos de Vila Velha
a segunda cidade do País a
receber PIX para pagamento
de tributos, a primeira do
Espírito Santo. Hoje, 78%
da arrecadação é paga pela
modalidade. Reduzimos
o custeio da máquina ao
menor percentual dos últimos 10 anos e alcançamos
índice invejável de 39%. Para
se ter ideia, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê 54%.
Lançamos o Empreendedor
On-line, ferramenta que
proporciona abrir, em até
48 horas, uma empresa na
cidade. Agora, o município
pode receber emendas ou
recurso federal porque está
em dia com a prestação de
contas. Para o leitor ter uma
ideia, a cidade estava com
o nome sujo nos órgãos de
controle e fiscalização, uma
espécie de SPC e Serasa,
precisava ficar mudando
de CNPJ para conseguir
recursos.

Quero destacar os
investimentos que fazemos
em parceria com o governo
do Estado para o combate
aos alagamentos em Vila
Velha. Assunto incômodo,
mas que estamos encarando
de frente, com planejamento,
organização e engenharia.
Temos três estações de bombeamento e teremos mais
nove na cidade, construídas
pelo Estado, mas que serão
administradas por nós após
conclusão das obras.
Quais as expectativas para 2022?
Entregar muito mais.
Queremos anunciar o concurso da Guarda Municipal
no início do ano que vem,
melhorias de infraestrutura
de informação, iniciar o ano
letivo com novas escolas em
tempo integral. Já vamos
anunciar na próxima semana
mais quatro novas unidades
nessa modalidade, com a

UPA de Riviera da Barra em
pleno funcionamento, com
avanço da vacinação. Quero,
inclusive, fazer um apelo
a todos os moradores de
Vila Velha ou quem estiver
nos visitando: vacinem-se!
Só assim vamos superar a
pandemia e nos proteger da
forma mais grave da doença.
Desejo um 2022 com
muito trabalho, entregas e
emprego para as pessoas
da nossa cidade. Estrutura
digna para que os moradores
de Vila Velha tenham ainda
mais saúde, escola em tempo
integral e com qualidade,
opções de lazer, segurança
ainda mais presente e eficiente, nossos serviços cada
vez mais digital e uma cidade
inteligente, conectada.
Quero um Natal maravilhoso, em família, que é o
nosso bem mais precioso,
com Deus no coração e um
novo ano repleto de realizações! •

Prefeito Arnaldinho em visita às obras
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ENTREVISTA | WANDERSON BUENO, PREFEITO DE VIANA

BALANÇ

"Imunizamos a
população contra a Covid sediando
um estudo internacional"
DE MANDATO

O quarto prefeito entrevistado foi Wanderson Bueno (Podemos), de Viana. Em seu primeiro mandato, o sucessor
do ex-prefeito Gilson Daniel contabiliza os avanços na cidade, comemorando os bons resultados. Destaca a
participação de um estudo internacional de imunização contra a Covid-19: Viana Vacinada

30
30%
milhões

R$

em investimentos

Agora ES: Prefeito,
qual sua avaliação da gestão à frente da Prefeitura
de Viana ao longo do primeiro ano de mandato?
Wanderson Bueno:
A cidade permanece crescendo e se desenvolvendo, no
mesmo ritmo dos últimos oito
anos. A sua economia pujante
é demonstrada pelos novos
investimentos e empreendimentos que estão chegando
à cidade devido a uma estratégia de atrair empresas.
Viana teve a maior alta
da distribuição dos recursos
arrecadados com o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do
Estado em termos proporcionais, saltando de 2,2%

de aumento nos
salários dos
professores

para 3% de participação: um
incremento de 35%.
O plano de investimentos da administração se
mantém, com obras por toda
a cidade: obras na Saúde,
obras na Educação, obras de
Infraestrutura.
Mantemos um ritmo
de crescimento e de investimentos dinâmico.
E, claro, considero que
a participação das comunidades tem sido fundamental
para alcançar um resultado
positivo na cidade. Por meio
do Orçamento Participativo
pude identificar as demandas mais essenciais da sociedade e, com isso, planejar
algumas das principais ações
a serem realizadas.

100%
da população
imunizada
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Quais foram as dificuldades e desafios encontrados neste primeiro ano
de gestão?
O grande desafio
que tivemos neste ano foi
o de vencer a pandemia da
Covid-19 e o de levar proteção para as pessoas. E nós
conseguimos, por meio do
melhor sistema de vacinação do Estado do Espírito
Santo, imunizando 100%
da população vianense e
sediando um estudo de relevância internacional, o Viana
Vacinada. Abrimos as portas
para outros municípios com
o Viana Solidária e fomos
de casa em casa vacinando
idosos e acamados, fizemos
drive thru, horário estendido
de atendimento nas unidades de saúde para oportunizar a vacinação para quem
trabalhava durante o dia,
agentes de saúde foram às
ruas numa busca ativa de
moradores sem imunização
e até uma ambulância itinerante - o carro da vacina
- com vacinadores ainda percorre os bairros.
Qual a situação que o
município se encontra ao
comparar o equilíbrio das
contas com as outras cidades do Estado?
O município mantém
o equilíbrio fiscal das contas
e temos realizado, durante
todo esse ano, a redução de
contratos e de despesa com
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pessoal para que o município
aumente a sua capacidade
de investimento. A cidade
está com as suas contas em
dia, paga seus funcionários
e todos os seus fornecedores em dia, trabalhando o
aumento da arrecadação do
ICMS e do ISS e das principais receitas de arrecadação
do município.
Quais as principais
melhorias realizadas no
primeiro ano de gestão?
Criamos a Secretaria
de Tecnologia e Inovação,
fundamental para ações
estratégicas do Governo,
e publicamos o Decreto
Municipal 43/202, que regulamenta o uso da Tecnologia
da Informação e Governança
no âmbito da administração
pública. Lançamos o Conecta
Viana, que tem como objetivo uma série de ações que
irão desburocratizar serviços na cidade, trazer eficiência e economia, garantindo
ao munícipe entrar na era
digital. Hoje, todos os encaminhamentos e processos
tramitam de forma on-line.
O destaque, sem
dúvida, foi o anúncio da
segunda Escola cívico-militar na unidade de ensino
Professora Divaneta Lessa
de Moraes, em Vila Bethânia, que está sendo reformada. O investimento é de
R$ 2.194.042,015. A comunidade decidiu pela reforma

Entrega de armas para a Guarda de Viana

desta que será a maior
escola do município, com
quadra, campo de futebol,
e a primeira a ter piscina
semi-olímpica em Viana,
algo tão sonhado pela cidade,
com mais de 1,2 mil alunos a
serem atendidos. Outro destaque na área da Educação é
o aumento de 30% nos salários dos professores da rede
municipal, o maior aumento
da história de Viana. Além
disso, Viana é o município
com o melhor Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na Grande
Vitória.
O projeto Viana Vacinada é um destaque neste
ano. Os resultados preliminares já mostram que mais
88% dos munícipes desenvolveram anticorpos contra
o vírus. O município realizou mais de R$ 30 milhões

em investimentos na infraestrutura da cidade, contabilizando mais 45 obras que
estão por toda Viana. Há continuidade às obras já estabelecidas no Plano Municipal
de Obras e um avanço em
muitas, graças ao Orçamento
Participativo.
Em seu primeiro ano
de atividade nas ruas, a
Guarda de Viana realizou
diariamente patrulhamento
preventivo, ostensivo e
repressivo e fiscalização de
pessoas e patrimônio públicos e privados, em todos os
bairros e na zona rural, dentre elas as operações integradas com a Polícia Militar,
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária Federal.
Dados do ano de 2021,
comparados com 2020,
demonstram que Viana foi a
única cidade que não registrou homicídios por dois
meses consecutivos.
Neste ano, realizamos
edições do projeto Viana
Criativa, feiras que visam
aproximar os artesãos e
pequenos produtores da
população, como uma forma
de desenvolvimento da economia criativa e circular.
Neste ano, ultrapassamos a
marca de R$ 28 milhões em
créditos cedidos a micro e
pequenos empreendedores
por meio do Programa Nossocrédito Viana.
Para promover o
acesso à alimentação, incentivar a agricultura familiar
e dar apoio às pessoas em
situação de insegurança

alimentar e nutricional, a
nossa Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Social
está à frente do Programa
de Aquisição de Alimentos
(PAA), em conjunto com
a Secretaria Municipal de
Agricultura.
Por meio do programa,
famílias em situação de
pobreza e extrema pobreza,
cadastradas no CadÚnico e
acompanhadas pelo Centro
de Referência de Assistência Social, recebem cestas
verdes, composta por frutas,
legumes e verduras.
Temos um forte investimento no agroturismo, em
duas vertentes, como a consolidação do Polo Capixaba
de Cervejas Artesanais e o
projeto de piscicultura.
A implantação do Centro de Formação Profissional
do Polo Capixaba de Cervejas
Artesanais – Tecnocerva vai
suprir a crescente demanda
por mão de obra qualificada
do mercado de cervejas artesanais do Estado.
Vamos pavimentar
todas as ruas que ainda necessitam deste investimento.
Quais as expectativas para 2022?
Todas estas expectativas tomam vulto devido a
credibilidade de uma cidade
em franco crescimento, a
Capital da Logística que
atrai investimentos e novos
empreendimentos. Emprego,
renda, segurança, saúde e
educação para o vianense
tendem a se aprimorar cada
vez mais. •
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ENTREVISTA | LORENZO PAZOLINI, PREFEITO DE VITÓRIA

BALANÇ

"Depois de 20 anos,
estamos modernizando a rede
semafórica de Vitória"

DE MANDATO

O último da série e igualmente importante é Lorenzo Pazolini (Republicanos), que está em seu primeiro
mandato como prefeito de Vitória. É ex-delegado de polícia e ex-deputado estadual. Assumiu o cargo após
vencer as eleições no segundo turno com 58,50% dos votos válidos, somando 102.466 votos. Nesta entrevista,
o prefeito da Capital fala sobre os avanços e desafios do primeiro ano de sua gestão
Agora ES: Prefeito,
qual sua avaliação da gestão à frente da Prefeitura
de Vitória ao longo do primeiro ano de mandato?
Lorenzo Pazolini:
Um ano intenso, desafiador,
mas já com muitos resultados positivos para Vitória.
Assumimos a prefeitura com
menos de R$ 10 milhões para
investimentos com recursos
próprios em 2021. Isso, por si
só, já seria um enorme desafio, mas, além de tudo, estamos ainda enfrentando uma
crise econômica e de saúde
pública em decorrência da
pandemia.

Para organizar as contas e a cidade de um modo
geral, realizamos um enorme
trabalho de reajuste fiscal e
financeiro e anunciamos um
robusto pacote de R$ 1 bilhão
de investimento em várias

áreas, até 2024. Trata-se do
Plano Vitória, que prevê
ações em Educação, Saúde,
Infraestrutura, Mobilidade,
Urbanização, habitação e
equipamentos esportivos e
culturais, além de tecnologia.

Quais foram as principais
ações e conquistas do seu
governo neste período?
Importante dizer que
para termos conquistas neste
ano tão difícil, só foi possível
graças ao sucesso da vacinação
em nossa Capital, que foi nosso
maior objetivo antes mesmo
de assumirmos, quando ainda
estávamos na transição. Sempre acreditamos na ciência e
na medicina, que mostrava ser
esse o melhor caminho para
uma retomada segura. E assim
foi feito.
Além disso, cuidamos
do social. Inauguramos o
serviço de acolhimento para
pessoas em situação de rua,
com atendimento 24 horas,
que oferece atendimento psicossocial, alimentação, cama,
banheiro, entre outros. Também disponibilizamos, com
a ajuda dos vereadores da
Câmara Municipal de Vitória, o Auxílio Emergencial
Municipal (AME Vitória),
com o valor de R$500
para pessoas inscritas
no CadÚnico e com
renda de até meio
salário mínimo
por membro
da família.

1 BI

R$

de investimentos
até 2024

R$

500

Auxílio Emergencial
Municipal (AME
Vitória)

500
mil/ano
Economia de

R$

com redução de
frota e economia de
combustível

600
Títulos de
Regularização
Fundiária
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Entrega de Títulos de Regularização Fundiária

Na Segurança, criamos
a Ronda Ostensiva Municipal
(Romu), a Gerência de Inteligência, trouxemos novos
equipamentos aos agentes,
readequamos o efetivo e
fomos o primeiro município
a integrar a Força Tarefa com
a Polícia Federal para lutar
contra o crime organizado
no Espírito Santo.
Fomos a primeira do
País a adotar a classificação
de risco de obras. A Lei Municipal Nº 9.772, que estabelece
critérios para aprovação de
projetos e licenciamento de
obras, ou sua dispensa em
função do grau de risco, é
parte do novo marco regulatório estabelecido em 2021
no município, que desburocratizou o licenciamento de
obras em Vitória, tornando
o município mais atraente a
novos empreendimentos.
Também tivemos o
novo marco regulatório
ambiental, para possibilitar a
preservação e valorização da
biodiversidade e, ao mesmo
tempo, criar um ecossistema
favorável para novos investimentos e para o desenvolvimento econômico. O Projeto
de Lei (PL) do licenciamento
ambiental, fruto de estudos
técnico e de amplo diálogo
com a sociedade, moderniza,
simplifica e dá transparência aos processos que, atualmente, são regidos pela Lei
5.131, criada há 21 anos.
Reabrimos as escolas,

parques, equipamentos e
serviços culturais e esportivos com todos os protocolos
sanitários. Entregamos 30
residências e mais de 600
Títulos de Regularização
Fundiária.
Também cuidamos
dos animais lançando o
programa Vitória da Castração Animal, instituído
pelo Decreto Municipal nº
19.816/2021, que prevê ainda
o cadastro de tutores e o
registro dos animais, com
microchipagem, para a
futura construção do censo
populacional de cães e gatos.
Também iniciamos
intervenções no canil e no
gatil do Centro de Vigilância
em Saúde Ambiental (CVSA)
para melhor acomodação
e conforto dos animais,
que estava há cerca de 10
anos sem receber nenhuma
melhoria.
Após pelo menos 20
anos, estamos modernizando a rede semafórica de
Vitória. Passaram a ser usados novos recursos, uso da
nuvem, migração da forma
de comunicação entre os
equipamentos e uso de
cabeamento de alumínio, o
que previne furtos de fios
de cobre, além do uso de
sistema 4G. Sério problema
para a mobilidade, a sincronia foi ajustada e os semáforos agora se comunicam
melhor, com diminuição das
reclamações.

Qual a situação que o município se encontra ao comparar o equilíbrio das contas
com as outras cidades do
Estado?
Muitas medidas de
redução de gastos foram
adotadas pela atual gestão.
Somente com a aprovação
da Reforma Previdenciária,
por exemplo, em 2021, haverá
redução do déficit, estimada
em R$ 30 milhões. Na gestão
de recursos humanos, houve
redução de horas extras, cargos comissionados e função
gratificada, que também
permitiram economia de
dinheiro público. Iniciativa
inédita em Vitória, a licitação da folha de pagamento
permitirá a entrada de R$
39,1 milhões nos cofres da
prefeitura.
Todo esse esforço de
cuidado com os recursos do

município permitiu à Prefeitura de Vitória anunciar
um grande pacote de R$ 1
bilhão de investimentos em
várias áreas, até 2024, o Plano
Vitória. Além disso, a renegociação de contratos com fornecedores trouxe redução
de aproximadamente R$ 26
milhões. Outra medida foi a
redução de frota e economia
de combustível, que permite
economia estimada em R$
500 mil ao ano.
Quais as expectativas para
2022?
Ainda estamos enfrentando enormes desafios econômicos e de saúde pública
neste ano de pandemia, mas
no caminho certo para uma
retomada segura e de uma
vida normal de novo.
Nossa perspectiva é
começarmos o ano de 2022

com a população imunizada
contra o coronavírus, continuar reduzindo os índices
de criminalidade, seguir com
ações de mobilidade urbana,
continuar entregando e
retomando obras, retorno
de atividades esportivas e
culturais, que aos poucos
estão sendo retomadas com
todos os cuidados. Também, sem dúvida, teremos
uma grande economia, pois,
desde janeiro, estamos estabelecendo novos padrões fiscais e de eficiência na gestão
pública.
Que cada morador seja
um apoio e também protagonista nesta construção diária
que estamos fazendo por
nossa Capital. Vamos fazer
de Vitória, hoje, o futuro das
novas gerações, que possam
colher conquistas do que está
sendo plantado por nós. •
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Érico
Lopes

l @cafedireitogestao

Do combate à corrupção ao
impacto na vida das pessoas: o
papel do vereador

“O

combate à
corrupção
deve envolver não apenas os agentes do Estado, mas
toda a sociedade, porquanto
é também um problema de
natureza cultural” (Ministro
Ricardo Lewandowski)
Muitas pessoas nunca
foram a uma Câmara de
Vereadores para ver como
funciona e, quando vão,
ficam perdidas com tantas
indicações, moções, requerimentos, dentre outros
procedimentos legislativos.
Mas, na realidade, o principal papel do vereador é ser
o fiscal do dinheiro público,
é ver se os recursos estão
sendo bem aplicados, é ver
se as contas públicas e as
despesas estão atendendo o
interesse público.
Espera-se sempre que
a Câmara seja independente,
pois ela que julgará, por
exemplo, se os gastos estão
corretos, tendo o poder de
afastar o prefeito, temporariamente ou definitivamente, após a devida investigação. Vale lembrar que
a vítima da corrupção é
a própria sociedade.
O café de hoje
é com o vereador
Igor Elson (Podemos), do município da Serra. Ele

ocupou anteriormente os
cargos de secretário adjunto
de Segurança Pública e
Defesa Social, secretário de
Serviços Gerais e secretário
de Agricultura do município.
Érico Lopes: A principal
função dos vereadores é legislar, isto é, fazer as leis do
município dentro das suas
competências. Nos parece
que para muitos vereadores
acaba sendo um desafio ficar
imaginando qual novo projeto de lei pode fazer a diferença na vida dos cidadãos. Mas,
na visão de muitos, já existem
muitas leis no Brasil e o que
falta é qualidade da lei produzida. Qual a sua visão?

Igor Elson – Realmente, a
principal função do vereador é legislar e os vereadores eleitos pelo povo devem
ter a visão das diversas realidades que um município
vive. Exemplo: no município
da Serra, temos um alto índi-

ce de feminicídio e, com isso,
temos de fazer projetos de
leis e atuar em frentes parlamentares para tentar, junto às Polícias Civil e Militar,
diminuir esse tipo de crime.
Nesse contexto, há
uma lei de minha autoria
que obriga as empresas
instaladas na Serra, com
mais de 100 funcionários quando 60% ou mais deles
forem do sexo masculino
-, a realizarem, na reunião
anual da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA), uma palestra de
combate ao feminicídio e
violência doméstica. Com
isso, acreditamos que estamos salvando vidas.

Vale lembrar que
estamos vivendo uma pandemia e precisamos estar
preparados para discutir o
período pós-Covid. É importante os vereadores estarem
sensíveis e atentos às novas
necessidades e realidades
propondo, se necessário, leis
que diminuam o Imposto
sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISS) para que as
empresas não fechem, não
demitam seus funcionários.
Sabemos que a função
de legislar não é a única de
um vereador. Existem muitas outras. Como agente político, ele se torna um guardião da sociedade, ouvindo
a sociedade, conhecendo os
problemas, buscando soluções e fiscalizando o Poder
Executivo, principalmente
quanto ao uso do dinheiro
público.
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Na sua visão, de uma maneira geral, as Câmaras Municipais têm entregado produtividade na sua atuação em
sintonia com os anseios dos
cidadãos?
Nós temos 23 vereadores que foram eleitos pelo
povo. A Serra tem 537 mil pessoas e, nas últimas eleições,
aproximadamente 250 mil pessoas elegeram esses 23 vereadores. O que queremos dizer?
Que nós somos representantes
exclusivos dos anseios e do
grito do povo, de uma pluralidade de opiniões, convicções e
necessidades.
Entendo que, naturalmente, os vereadores possuem
críticos, mas também possuem
pessoas que apoiam, que dão
sugestões. Certo que há um
grande anseio da população da
Serra para que os vereadores
deem resultados de fiscalização para melhorar a vida do
povo e garantir que o dinheiro
público não desça pelo ralo.
É evidente que não
temos uma população 100%
satisfeita com a Câmara de
Vereadores, porém, posso
garantir à população que
nós temos lutado junto aos
demais vereadores, buscando
leis, discussões e ações coesas,
com a independência de cada
vereador, discutindo as ações
necessárias e buscando um só
resultado: melhorar a vida do
povo serrano.

lho em determinada área
da cidade ou seguimento, de
onde vem sua base eleitoral,
mas também acreditamos
que os vereadores devem
trabalhar por toda a cidade.
O fato de ter ocupado cargos
no Poder Executivo facilita
de alguma forma ter uma visão geral do município?
Com certeza, eu louvo
a Deus pela oportunidade de
ter sido secretário Adjunto de
Segurança da Serra durante
um ano e três meses; estive
como secretário de Serviços
Gerais durante dois anos
e meio, sendo responsável
pela parte de limpeza, capina,
roçado e iluminação pública; e
tive oportunidade de ser secretário de Agricultura por seis
meses, tendo a oportunidade
de conhecer os 129 bairros da
Serra.
Não sou um vereador
bairrista. Entendo que os meus
2.151 votos foram resultados
do trabalho e reconhecimento
do que fizemos para toda a
cidade. Entendo que o fato de
eu conhecer toda a cidade da
Serra facilita o trabalho para
darmos uma resposta mais
rápida, precisa e verdadeira
para a população. As experiências nos ajudam no dia a dia
e nos dão credibilidade junto à
população que conhece nossos
esforços para cuidar da cidade,
agora exercendo a função de
vereador.

social e desqualifica o poder público em nosso século.
Combater a corrupção é melhorar a vida das pessoas?
Como o vereador pode atuar
no combate à corrupção?
Quando você fiscaliza corretamente o uso do
dinheiro público, também
está combatendo a corrupção. A Serra possui orçamento que supera o valor de
R$1.800.000.000,00 (um bilhão
e oitocentos milhões de reais)
por ano e esse dinheiro tem de
ser utilizado para melhorar a
vida das pessoas.
Temos 141 escolas, mas
fiscalizar o uso do dinheiro
público na Educação não é só
pensar nessa massa gigantesca
de concreto, nessa estrutura
toda... Temos de pensar e fiscalizar também a qualidade didática, a qualidade da merenda,
do transporte escolar, identificar para onde está indo o
dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais (Fundeb).

a corrupção ajuda o trabalho
do vereador que busca um
futuro melhor para a cidade?
A Ouvidoria da Câmara
é um canal que o cidadão tem
para se aproximar do Poder
Legislativo, fazendo denúncias, reclamações, elogios,
solicitações. O cidadão pode,
ainda, abrir diretamente um
processo administrativo na
Câmara Municipal, fazendo a
denúncia com as provas que
possuir.
Certamente, todos os
processos serão analisados,
principalmente aqueles que
denunciam atos de improbidade administrativa ou de
corrupção. Tenho certeza que
a Mesa Diretora da Câmara,
juntamente com os demais
vereadores, exercerá seu papel
de investigar os fundamentos
da denúncia, buscar novas provas, seguir o devido processo
legal e, uma vez concluindo
pela consistência da denúncia, tomará todas as medidas
cabíveis, podendo até cassar
o mandato.
A ação de denunciar
os atos de corrupção tem
grande força quando somados
ao apoio popular, quando os
eleitores de cada vereador, os
moradores da cidade, cobram
dos parlamentares um posicionamento, uma punição
para que aqueles que praticaram os atos de corrupção
denunciados.

Qualquer eleitor pode apresentar denúncia na Câmara Municipal pedindo a
abertura de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar atos de
corrupção ou de improbidade administrativa, bem
como formalizar a denúncia
para a cassação do mandato
de algum político da cidade.
Sabemos que vereadores A corrupção é um dos gran- Você acredita que a mobilicostumam focar seu traba- des males que destrói a vida zação social para combater O que a população serrana e

a população capixaba podem
esperar do Igor Elson?
A população pode esperar um político com muita
humildade, correto, íntegro,
preparado, com muita disposição para o trabalho, com
uma experiência de gestão
moderna e atual. Meu compromisso é representar os
anseios dos mais necessitados e não somente fiscalizar o
dinheiro público, mas auxiliar
no progresso.
Nós temos de olhar
para os mais pobres, para os
microempreendedores, para
os grandes empresários, pois
a economia depende de cada
um. Mas, a nossa maior luta
é para os bairros mais periféricos, lutamos pela mobilidade urbana, pela Segurança
Pública, lutamos pelo combate
ao feminicídio e à violência
doméstica e temos um olhar
atento às questões da dislexia,
do autismo.
A população pode esperar um político que entende
que o mandato é um Ministério de Deus, um instrumento
nas mãos de Deus para cuidar
da população, um canal de bênçãos para o povo. •
Érico Lopes é Mestrando em Direito Administrativo e Administração
Pública pela Universidad de
Buenos Aires, Membro Titular
da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito
Santo e Secretário de Controle
e Transparência de Viana.
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ninho tucano

A

pós prévias agitadas, para não
dizer complicadas, o PSDB tem
seu pré-candidato à presidência da República: João
Dória, governador de São
Paulo. O paulista venceu
Eduardo Leite (Rio Grande
do Sul) num processo que
primava ressaltar a democracia interna à Estados
Unidos que dispunha o
ninho tucano, mas também
evidenciou fissuras e repercutiu, obviamente, nas bases
da sigla nos estados.
No Espírito Santo,
Dória contou com o apoio
declarado e árduo do ex-vice-governador César Colnago,
filiado de alta plumagem e
um dos fundadores da sigla.
Dias antes da votação, ele
chegou a fazer campanha
maciça, ligando para lideranças do interior e da Grande
Vitória pedindo votos para o
paulista. Acertou na aposta.
Com o resultado das prévias,
esse comprometimento do
capixaba, obviamente, resultará em pontos a seu favor
e maior disposição do agora
presidenciável em retribui-lhe o empenho, apoiando-o
ao Palácio Anchieta.
"Dória tem competência e condição de fazer uma
boa campanha, com certeza.
O PSDB, nacionalmente, vai
buscar inserção no Estado,
com candidatura própria.
Eu estou colocando meu
nome como pré-candidato,
mas quem define é o partido.
Evidentemente, podemos
ter outros tipos de arranjos,
como alianças nacionais
que refletem em outras

COLUNA

candidaturas no Estado. Mas
isso não está dado. O importante, neste momento, é o
partido se fortalecer internamente", afirmou o ex-vice-governador, antes mesmo
de saber o resultado das prévias do PSDB.
Estaria, assim, criado
o palanque local tucano para
Dória? Não, já que não há consenso no ninho. Os motivos
da divergência, desta vez, são
a conjuntura estadual de forças políticas e a relação que
os parlamentares estaduais
criaram com o atual governo.
"É natural do partido
ter suas diferenças. Tem
gente que é a favor e outros,
não. O que não podem é me
impedir de ser pré-candidato.
É da regra do jogo", afirmou
Colnago, ao ser questionado
sobre barreiras internas que
possa vir a enfrentar, o chamado fogo-amigo.
Enquanto isso, para
consolidar-se, o ex-vice-governador passou a investir
nas bases, circulando o interior nos finais de semana.
Também dialogou com
outros nomes que pleiteiam
o governo do Estado, posicionando-se abertamente no
tabuleiro eleitoral.
"Sabemos tratar as
demais forças políticas em
um processo eleitoral que
pode ter segundo turno,
nacionalmente. Conversei
com todos os pré-candidatos.
Foram conversas boas e todos
reafirmaram suas pré-candidaturas. No decorrer do processo, algumas vão continuar
e outras não", ressaltou.
Deputado estadual
pela sigla, Marcos Mansur,

por sua vez, lembrou que o
PSDB tem três deputados
estaduais que são da base do
governo. "É claro que todos
querem ser protagonistas.
Não é diferente com o partido aqui. Mas isso depende
de uma conjuntura, de questões ligadas à esfera estadual
e nacional."
Sobre a predisposição
de Colnago, afirmou: "Ele é
uma pessoa muito competente.
Já demonstrou isso quando
ocupou cargos públicos. É um
direito dele colocar o seu nome
à disposição. Isso engrandece
o partido. É um movimento
particular, um direito dele e
deve ser respeitado."
Para Mansur, os conflitos internos são "questões
pontuais, que já estão sendo
dirimidas. É o que se vê agora,
após as prévias. Acredito que,
em breve, todas serão resolvidas. O PSDB é um partido
pacífico e ordeiro."
À frente da Executiva
estadual da legenda está o
deputado estadual Vandinho
Leite. Segundo informações
de bastidores, teria ficado ao
lado de Eduardo Leite nas
prévias e, dentre os grupos
internos, também não está
tão próximo de Colnago, a
quem sucedeu na presidência partidária.
Além disso, tem instituído uma boa relação com
Renato Casagrande (PSB), que
concorrerá à reeleição. Vale
ressaltar que, como presidente
partidário, é dele a função de
sentar na mesa de negociações. Vandinho não respondeu
aos contatos feitos pela coluna
durante toda a semana para
comentar o assunto. •

"Ano eleitoral não será um
impedimento para realização
de concursos"
O secretário de Estado de Economia e Planejamento,
Álvaro Duboc, garante que o ano eleitoral e suas limitações legais
não irão atrapalhar a publicação dos 18 concursos públicos do
governo do Estado.
"O ano eleitoral não será um impedimento para a realização dos concursos", garantiu. Os órgãos que estão preparando
processos seletivos, são: Sedu (Educação), Secont (Controle e
Transparência), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros,
Iema, Idaf, Incaper, Sefaz (Fazenda), Prodest, Iases, Sejus (Justiça),
Fames (Faculdade de Música), Seger (Gestão e Recursos Humanos),
IPAJM (Previdência), Instituto Jones dia Santos Neves (IJSN), PGE
(Procuradoria), Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).

Comissão da Verdade

O relatório da Comissão
Estadual da Verdade, documento que reúne dados de
uma ampla investigação feita
sobre a Ditadura Militar no
Espírito Santo, foi entregue a
diversas entidades, bibliotecas
e órgãos.
"Estamos cumprindo
o compromisso de publicizar
esse documento", comemorou a secretária de Estado dos
Direitos Humanos, Nara Borgo,
em suas redes sociais.

População Negra

Prestes a completar
um ano, a atual gestão da Prefeitura de Vitória ainda não
nomeou um dos postos mais
importante e emblemáticos da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos: a Coordenação
de Políticas dos Direitos da
População Negra.
Pedidos para a nomeação no cargo já foram feitos
na Câmara Municipal e por
diversos grupos. Na semana
da Coincidência Negra, ocorrida no final do último mês,
com diversos eventos e ações
desenvolvidas, representantes
e entidades ligadas ao segmento viram a demora como
um sinal de pouco atenção pela
pauta.

Tensão na Câmara

Na Câmara de Vitória,
o clima de tensão, bate-boca
e ataques entre os vereadores vêm marcando as últimas
sessões. Pela segunda quarta-feira seguida, a sessão cai
antes de terminar os trabalhos
legislativos. Segundo um dos
parlamentares, que não quis
se identificar, o clima é reflexo
de dois movimentos: a insatisfação de algumas categorias
e sindicatos com o Executivo,
que conta com 13 vereadores
na sua base aliada, e a polarização da política nacional entre
a esquerda e a extrema direita.
"São questões importantes,
mas outros temas relevantes
à cidade ficam em segundo
plano", considerou.

Ciro no Espírito Santo

O presidenciável Ciro
Gomes (PDT) e o presidente
nacional da sigla, Carlos Luppi,
já têm data para virem ao Espírito Santo: 11 de dezembro,
quando acontece a Convenção
Estadual da sigla. Inicialmente,
o encontro estava previsto
para novembro, mas foi adiado
devido à agenda internacional
de Ciro. Entre as conversas preliminares, está a busca de um
palanque local para dar musculatura à possível candidatura
nacional.
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Atletas de Domingos Martins
brilham em Super Brasileiro de
Taekwondo
Gabriele Stein Meirelles e Lucas Alberto, atletas de Domingos Martins, começaram em um projeto social e,
hoje, com títulos na bagagem, são promessas do esporte capixaba
Lívia Albernaz

N

o final de novembro, foi realizado
no Velódromo do
Parque Olímpico
no Rio de Janeiro o Super
Campeonato Brasileiro de
Taekwondo, que valeu 20
pontos no ranking nacional
e reuniu mais de 1,5 mil atletas. E, dessas feras, dois capixabas de Domingos Martins
subiram no pódio: Gabriele
Stein Meirelles e Lucas
Alberto, que, juntos, trouxeram três medalhas cada para
o Espírito Santo.
Eles, que nasceram no
projeto social Campeões de
Futuro, do governo do Estado, é
treinado por Pedro Paulo Francelino, mestre de taekwondo
há 36 anos. Ele treina cerca
de 150 crianças de 5 a 17 anos,
em Domingos Martins, além
de ministrar aulas particulares para adultos. Além disso,
Pedro é presidente da Federação Espírito-santense de
Taekwondo (Festkd).
“A preparação dos atletas de Domingos Martins
não foi tão difícil, pois eles
já vinham competindo nas
categorias de base infantil.
Então, foi só uma continuidade daquilo que já vinham
fazendo. E, essa participação
deles foi um marco, por estarem participando de uma
competição valendo vaga
para campeonatos internacionais. Agora, eles já têm a
possibilidade de irem para
um campeonato internacional e até para o mundial. Essa
é a grande importância dessa
competição”, disse o técnico.

“Para 2022 o planejamento é intensificar os treinos, aumentar os resultados
e preparar para os Jogos da
Juventude, que deverá ser
na Argentina. Estaremos,
pela primeira vez, se Deus
quiser, participando de um
campeonato internacional”,
finalizou.
Aos 14 anos, Lucas
disse que o campeonato
foi uma ótima experiência. “Descobri o taekwondo
em 2013 e é um esporte que
proporciona muitas experiências boas, amizades
novas, viagens, e me tornou
uma pessoa melhor. Essa
conquista foi um resultado
muito bom, abrindo muitas

portas dentro do esporte.
Para o ano que vem, almejo
a seleção brasileira”, disse o
jovem faixa preta.
Gabriele também
começou da mesma forma.
Hoje, com 14 anos, ela pratica
o esporte desde 2013, quando
assistiu uma aula por acaso
e se apaixonou pela modalidade. “Estou na faixa preta
faz três anos e estou feliz em
voltar a competir depois da
pandemia. Voltar depois de
dois anos para uma competição contra o Brasil inteiro
é sensacional. Para 2022,
planejo entrar na seleção e,
um dia, realizar o sonho de ir
para uma Olimpíada”, revelou. •

🏆

Conquistas SUPER
BRASILEIRO DE
TAEKWONDO

CATEGORIA CADETE
LUCAS
Ouro (Pommsae dupla)
Prata (Kireugui – lutas)
Bronze (Pommsae individual cadete)

🥇
🥈
🥉

GABRIELE
Ouro (Pommsae dupla)
Bronze (Pommsae individual cadete)
Bonze (Kireugui – lutas)

🥇
🥈
🥉
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Vida feliz
Dar para receber
O que você vê no mundo é o reflexo do que
existe dentro de você. Nosso estado mental
é que determina a forma como enxergamos
o mundo exterior.
Se hoje você amanheceu hoje enxergando
o mundo cinzento, saiba que a escuridão
está dentro de você. Se você despertou enxergando a beleza do mundo e das pessoas,
parabéns, há muita luz dentro de você!
Sabe aquelas pessoas que vivem apontando os defeitos do mundo e das outras
pessoas? Se chove, elas reclamam... se faz
sol, reclamam do mesmo jeito... se têm trabalho, reclamam de esgotamento... quando
não fazem nada, é o tédio que as perturba.
Pessoas desse tipo estão em litígio com a
existência, não confiam em ninguém, vivem se protegendo de algum ataque imaginário... ninguém vale nada, só elas têm
qualidades... são as mais sinceras, as mais
gratas, as mais honestas...
Pessoas com esse perfil não conseguem se
entusiasmar com nada, vieram ao mundo
só para reclamar, criticar e reivindicar o
que julgam não possuir. Para uma pessoa
assim, Deus é um sujeito muito injusto,
que deu tudo para todo mundo, menos para
ela.
O processo de vitimização é um dos grandes entraves para a nossa evolução. Quanto mais responsabilizamos os outros pelas
nossas dificuldades, menos entendemos a

dinâmica da vida e mais estacionamos na
evolução.
Uma mente dominada pelo ego gosta de
criticar, classificar, comparar, julgar e, por
isso, vive eternamente infeliz, achando que
o mundo é um território minado, cheio de
perigos, onde é preciso se defender de tudo
e de todos.
Já uma mente que aprendeu a meditar só
tem olhos para a magnitude da vida, vive
em permanente estado de graça, agradecendo pelo simples fato de estar viva, evoluindo! Quando abandonamos o ego, passamos
a funcionar com a mente de Deus, onde tudo
é amor e beleza. Passar de uma condição
para outra, pular da escuridão para a luz, só
depende do nosso querer. Pense nisso: felicidade é uma decisão que a gente toma.
Se você já está cansado de ver a sua vida
andando para trás, comece agora mesmo
a fazer um novo caminho. Saiba que você
está onde se colocou, você está onde seus
pensamentos, sentimentos e ações o levaram. Responsabilize inteiramente por tudo
que acontece na sua vida e assim você já
terá dado um passo importante na sua evolução.

Deus não é culpado de nada que nos acontece, Ele nos fez perfeitos, o que aconteceu
depois correu por nossa conta e risco. Saia
do papel da vítima e comece a pensar, sentir e agir de forma inteiramente diferente
do que tem feito e os resultados vão te surpreender. Transforme-se que o seu mundo
se transformará logo em seguida.
Se você quer conviver com pessoas alegres, cultive a alegria: se quer conviver
com pessoas generosas, pratique a sua generosidade; se quer ser amada, ame primeiro; se quer ser perdoada, perdoe. Primeiro a
gente planta, depois as gente colhe. É assim
que a coisa funciona, dar para receber. •
Jane Mary é jornalista, consultora de
marketing, autora de oito livros de autoconhecimento. (site: janemary.com.br)
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